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Sammanfattning 
Bakgrund Resurser som är svåra att värdera, och därmed inte kan tas upp i ba-

lansräkningen, i kombination med utvecklingen mot informations-
samhället har lett till ett ökat behov och användande av tilläggsin-
formation i årsredovisningarna från företagens sida. Det finns både 
frivillig och reglerad tilläggsinformation. Ökningen av frivillig 
tilläggsinformation kan främst ses inom personalredovisning. 

Syfte Syftet med denna uppsats är att beskriva utvecklingen av frivillig in-
formation om personal i årsredovisningen hos ett urval svenska 
börsnoterade företag. Den syftar också till att se om utvecklingen 
har sett olika ut i tillverkningsföretag respektive tjänsteföretag. 

Metod Från Stockholmsbörsens A-lista valdes sex tillverkningsföretag och 
sex tjänsteföretag ut. Med en kombination av kvalitativ och kvanti-
tativ undersökningsmetod har de utvalda företagens årsredovisning-
ar för åren 1995, 1997, 1999, 2001 och 2003 studerats. En modell in-
nehållande sju kategorier; hälsa, mångfald, rekrytering, personalom-
sättning och trivsel, personalförmåner och motivation, utbildning 
samt kompetensutveckling, togs fram för att kunna se var inom per-
sonalredovisning utvecklingen har skett. 

Slutsats Efter slutförd studie kan det konstateras att mängden frivillig 
tilläggsinformation om personal har ökat, även om andelen informa-
tion av den totala årsredovisningen endast har ökat nämnvärt för 
tillverkningsföretag. Gemensamt för tillverkningsföretags och tjäns-
teföretags redovisning av personal är att kompetensutveckling har 
varit den dominerande kategorin under perioden och att informa-
tion om hälsa har ökat, även om ökningen har varit betydligt större 
i tillverkningsföretagens årsredovisningar. Olikheter är att informa-
tion om rekrytering har fått stort utrymme i tillverkningsföretagens 
årsredovisningar men mycket litet i tjänsteföretagens. Personalom-
sättning och trivsel, mångfald samt personalförmåner och motiva-
tion har alla givits större mängd information i tjänsteföretagens års-
redovisningar än i tillverkningsföretagens. 
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Abstract 
Background Resources that are hard to put a value on and cannot be classified as 

assets in the balance sheet as well as the development towards the in-
formation society has led to an increasing need and use for volun-
tary information in the annual reports. The increase of voluntary 
information can foremost be seen in the field of human resources.  

Purpose The purpose of this thesis is to describe the development of volun-
tary information about human resources in the annual report of a 
number of Swedish quoted companies. The purpose is also to see if 
there is a difference in the development between manufacturing 
companies and service companies.  

Method Six manufacturing companies and six service companies were chosen 
from the Stockholm exchange A-list. Using both a qualitative and 
quantitative research method the annual reports of the chosen com-
panies were studied for the years 1995, 1997, 1999, 2001, and 2003. 
A model consisting of seven categories; health, diversity, recruit-
ment, staff turnover and comfort, benefits and motivation, educa-
tion and competence development, was developed to clarify were 
the development took place. 

Conclusions After finishing the study one can tell that the amount of voluntary 
information about human resources in the annual report has in-
creased even though the percentage share of the total annual report 
only has increased appreciably for manufacturing companies. Manu-
facturing companies and service companies have in common that 
competence development is the most frequent disclosed information 
during the period. Information about health has increased, even 
though the increase is more considerable in the annual reports of 
manufacturing companies. Differences can be seen between manu-
facturing companies and service companies in the recruitment cate-
gory, were manufacturing companies disclose more information. 
Service companies, on the other hand, disclose more on staff turn-
over and comfort, diversity and benefits and motivation. 
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1 Inledning 
Inledningen syftar till att ge en historisk bakgrund till uppsatsämnet och leder vidare till 
en problemdiskussion. Därefter presenteras syftet med undersökningen. Slutligen redogörs 
för vilka avgränsningar som gjorts samt hur uppsatsen är disponerad.  

1.1 Bakgrund 
Redovisning kan diskuteras utifrån olika perspektiv. När det talas om redovisning i 
en snävare betydelse menas den information som presenteras i balans- och resultat-
räkningen. I ett bredare perspektiv används ofta begreppet finansiell rapportering. I 
den finansiella rapporteringen finns förutom balans- och resultaträkningen också kas-
saflödesanalys, förvaltningsberättelse och olika typer av tilläggsupplysningar. Behovet 
och användandet av tilläggsinformation ökar hela tiden, vilket beror bland annat på 
utvecklingen mot informationssamhället samt att det finns resurser som är svåra att 
värdera och därmed svåra att redovisa i balansräkningen. I situationer som dessa kan 
företag välja att informera sina intressenter med hjälp av tilläggsinformation då de an-
ser att informationen är viktig och av intresse för läsarna (Artsberg, 2003). Tilläggsin-
formationen i årsredovisningen kan lämnas på olika sätt, bland annat i noter till ba-
lans- och resultaträkningen, i förvaltningsberättelsen eller i separata bilagor (Gröjer, 
2002).  

Utvecklingen av tilläggsinformation har skett framförallt frivilligt från företagens 
sida. Efter hand har lagstiftning vuxit fram för att tvinga företag att följa med i ut-
vecklingen och rätta sig efter vad som anses vara god redovisningssed (Artsberg, 
2003). God redovisningssed är lagstiftningens rättsliga standard och bestäms förutom 
genom lagstiftning också av kompletterande normgivning. Kompletterande normgiv-
ning har blivit allt viktigare och är idag den helt dominerande källan till god redovis-
ningssed (Edenhammar & Thorell, 2005). Normer som reglerar tilläggsinformation 
finns i lagstiftningen samt i redovisningsrekommendationer (Artsberg, 2003). Gröjer 
(2002) menar att redovisningsutvecklingen mer handlar om långsam evolution än 
dramatisk revolution då den traditionella externredovisningen har visat starkt mot-
stånd mot större förändringar.  

Under 1970-talet utvecklades social redovisning och rapportering vilket innebar att 
företagen försökte att, utöver den traditionella redovisningen, även visa de sociala ef-
fekter som uppstod av organisationens verksamhet. Utifrån dessa idéer har redovis-
ningen utvecklats vidare i andra former, något som enligt Gröjer (2002) har resulterat 
i tre viktiga utvecklingslinjer; miljöredovisning, personalekonomisk redovisning och 
intellektuellt kapital. 

1996 lämnade nästan hälften av alla börsnoterade företag någon slags miljöinforma-
tion trots att det endast förelåg skyldighet att lämna miljöinformation om det hade 
betydelse för företaget enligt förvaltningsberättelsen (Gröjer, 2002). Miljöredovis-
ningen syftar till att identifiera, redovisa och rapportera miljörisker som kan leda till 
ekonomiska förpliktelser. Miljöredovisning har debatterats kraftigt i Sverige vilket 
har lett till ett tillägg i årsredovisningslagen. Företag som är tillstånds- eller anmäl-



 ~Inledning~ 

 2

ningspliktiga skall förutom den information som krävs enligt förvaltningsberättelsen 
också lämna upplysningar i övrigt om verksamhetens påverkan på den yttre miljön 
(Artsberg, 2003).  

Personalekonomi bygger dels på humankapitalteori, vilket innebär teorier om perso-
nalen i företagen, och dels på redovisning av mänskliga resurser. Utvecklingen av per-
sonalekonomi ökade kraftigt under 1960-talet, men romaren Cato förde kalkyler över 
sina slavars arbetskapacitet och satte priser på dem och deras barn långt tidigare (Jo-
hanson & Nilsson, 1990). Den personalekonomiska redovisningen handlar om att 
synliggöra personalen i redovisningen. Det ter sig allt viktigare att använda sig av 
styr- och redovisningssystem av mänskliga resurser då allt fler organisationer består 
av mänskliga resurser (Gröjer, 2002). Personalekonomi som begrepp inkluderar per-
sonalekonomiska kalkyler som är kalkyler inför strategiska beslut, personalekono-
misk redovisning som innebär redovisning av personal ur olika perspektiv, den per-
sonalekonomiska resultaträkningen som innehåller intäkter och kostnader som direkt 
kan kopplas till personal och slutligen tar den personalekonomiska balansräkningen 
upp tillgångar och skulder hänförliga till personalen (Björklund och Holmqvist, 
1999).    

Det intellektuella kapitalet avser företagets immateriella resurser och har blivit allt 
viktigare för de moderna organisationerna som inte bara konkurrerar och producerar 
i form av realkapital och finansiellt kapital. Det är vanligt att dela in det intellektuella 
kapitalet i strukturkapital, humankapital och kundkapital (Gröjer, 2002). Det finns 
ingen klar definition på intellektuellt kapital, men den förre SEC (Securities and Ex-
change Commission) -kommissionären Steven M. H. Wallman inkluderar i begreppet 
intellektuellt kapital förutom hjärnkraft även märkesnamn, varumärken och tillgång-
ar som har ökat i värde. En annan definition ges av Skandia som ser intellektuellt ka-
pital som skillnaden mellan marknadsvärdet och justerat eget kapital (Edvinsson & 
Malone, 1997). Debatten om intellektuellt kapital startade i Sverige på mitten av 
1980-talet när KONRAD-gruppen introducerade ett förslag till en ny årsredovisning 
för kunskapsföretag (Bukh, Larsen & Mouritsen, 2000). Skandia publicerade 1995 den 
första årsredovisningen som redovisade intellektuellt kapital (Edvinsson & Malone, 
1997). 

1.2 Problemdiskussion  
I en studie gjord av Linnala (2005), publicerad i Dagens Industri, framkom att antalet 
sidor i årsredovisningen har ökat gentemot förra året. I genomsnitt var en årsredovis-
ning 21,8 sidor jämfört med 19,1 förra året. Dagens Industri tyckte sig se ett samband 
mellan förändringen av nettovinst och antalet sidor i årsredovisningen. Det var fram-
förallt bortförklaringar av dåligt resultat snarare än information om ett positivt resul-
tat som tog större plats. Istället för att nöja sig med den reglerade informationen så 
valde företagen att förklara siffrorna och vad de berodde på.  

En tidigare undersökning har studerat vad som påverkar ett urval av de största svens-
ka börsnoterade företagen att lämna mer information än vad lagstiftning och normer 
kräver. Studien kom fram till att de främsta faktorerna är marknadsförväntningar (av 
till exempel anställda, aktieägare och investerare), praxis, revisorers påverkan, börs-
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krav samt föregående års årsredovisningar. Företagen ansåg också att årsredovisning-
en är ett mycket viktigt informationsinstrument (Aronsson och Ottosson, 1992).  

Ytterligare en undersökning gjord på svenska företag visar att den viktigaste variabeln 
för mängden frivillig tilläggsinformation i årsredovisningen är om företaget är börs-
noterat eller inte. Utländska regler är också en viktig faktor. Ju större behov företaget 
har att locka till sig utländskt kapital, desto större är sannolikheten att årsredovis-
ningen innehåller frivillig tilläggsinformation (Cooke, 1989). Innan dess hade Buzby 
(1975) undersökt amerikanska tillverkningsföretag och funnit, till skillnad från Coo-
ke, att mängden tilläggsinformation snarare beror på storleken på företagets tillgångar 
och inte på om de är noterade eller onoterade. 

En annan undersökning som gjorts på årsredovisningar från ett urval av Sveriges 
största företag inom olika branscher för åren 1994 och 1999 visade att årsredovisning-
arnas informationsgivning var mer omfattande, mer informativ och hade ett mer kva-
litativt innehåll 1999 än 1994. Mest hade informationen om personal ökat (Borgström 
och Brunnberg, 2001). Även Ljungdahl (2004) talar om en utveckling mot mer 
tilläggsinformation främst inom områdena miljöredovisning och personalredovis-
ning. 

Edvinsson & Malone (1998) menar att utvecklingen mot mer tilläggsinformation kan 
bero på att den traditionella redovisningsmodell som beskriver företagens verksamhet 
har haft problem med att följa med i den utveckling som äger rum i affärsvärlden. Fö-
retagens ekonomiska dokumentation har visat sig vara allt för stillastående och be-
gränsad för att följa med i den mer moderna och kunskapsintensiva verksamheten. 
Detta gäller framförallt för företag som trycker på vikten av mänskliga intellektuella 
resurser. Skillnader mellan marknadens uppfattning och redovisningens verklighet 
har alltid funnits. Under senare tid har denna skillnad växt vilket tyder på en brist i 
sättet att mäta värde. Det handlar om skillnader i vad företags balansräkningar berät-
tar och vad som verkligen utspelar sig inom organisationen (Edvinsson & Malone, 
1998). Denna problematik ledde fram till att framförallt kunskapsföretag började re-
dovisa sitt intellektuella kapital i årsredovisningarna. Det har dock debatterats, i såväl 
Europa som USA och Australien, om bristen på information om immateriella till-
gångar i årsredovisningar (Olsson, 2001).   

En annan utveckling av redovisning kan ses i redovisningen av sjukfrånvaro. Som en 
följd av hög sjukfrånvaro infördes den 1 juli 2003 en ny paragraf i Årsredovisningsla-
gen1. Regleringen innebär att uppgift skall lämnas om procentuell sjukfrånvaro hos 
personal, fördelning mellan män respektive kvinnor samt spridning mellan ålders-
grupper (Iseskog, 2003). Inom regeringskansliet pågår olika projekt som syftar till att 
ta fram modeller för hälsobokslut. Det är därför troligt att förslag om hälsobokslut 
kommer att presenteras om några år. Ett hälsobokslut skulle då inte bara omfatta 
kostnaderna av sjukfrånvaron utan skulle även innehålla insatser för att öka hälsan i 
arbetslivet. Iseskog (2003) menar vidare att reglerna om sjukfrånvaron kan vara ett 
första steg mot utvecklingen av en lag om hälsobokslut. 

                                                
1 Årsredovisningslagen kapitel 6 
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Tidigare studier har, som diskuterats ovan, visat på ett ökat användande av tilläggsin-
formation från företagens sida. Eftersom företagen själva anser att årsredovisningen är 
ett viktigt informationsinstrument visar den vilken information som företagen tycker 
är viktig att nå ut med till årsredovisningsläsarna. Den mest markanta utvecklingen 
har skett inom personalredovisning och därför är detta område intressant att studera 
närmare för att se hur förändringen har sett ut och vilka delar av personalredovis-
ningen som har förändrats. Informationssamhället har lett till ett ökat behov av re-
dovisning av humankapital, det vill säga de mänskliga resurserna, vilket har visat sig i 
redovisningen av intellektuellt kapital som växte fram under 90-talet.  

De studier som tidigare gjorts inom tilläggsinformation om personal visar att olika 
områden, till exempel utbildning, har haft olika utveckling under åren. Olsson (2001) 
har sammanställt två tidigare studier där de 18 största svenska företagens årsredovis-
ningar undersöktes under åren 1990, 1994 och 1998. Rapporten kom fram till att ut-
bildning var den vanligast förekommande kategorin och att informationen om per-
sonal totalt sett hade ökat. Jonzén, Krüger och Renå (2002) undersökte 25 svenska 
börsföretags årsredovisningar under perioden 1991-2001 och fann att kategorin ut-
bildning hade minskat och att tydligast ökning istället kunde ses i informationen om 
jämställdhet. Både Olsson (2001) och Jonzén et al. (2002) menade att, trots en stor 
ökning av frivillig personalredovisning, så ökade inte andelen personalredovisning i 
årsredovisningar under perioden utan ökningen berodde snarare på en total ökning 
av antal sidor i årsredovisningen.  

Efter att de tidigare studierna genomförts så har lagstiftning om redovisning av sjuk-
frånvaro tillkommit. Denna lagstiftning tyder på en utveckling som bygger på god 
redovisningssed och det finns ett intresse i att se hur den frivilliga informationen om 
personalens hälsa har sett ut före och efter lagstiftningen. Då kunskapsintensiteten 
idag leder till att företagets anställda inte är lika utbytbara som förr, blir personalens 
hälsa och produktivitet av stort intresse för företaget (Cronsell, Engvall & Karlsson, 
2003). Med tidigare studier som grund och förändringar i lagstiftning kommer denna 
undersökning att se hur utvecklingen av personalredovisning har sett ut de senaste tio 
åren. På så sätt kan denna undersökning jämföras med tidigare studier men också visa 
hur utvecklingen har fortsatt där dessa studier slutat. 

I kunskapsföretag är det främst de anställdas kompetens och kundrelationer som le-
der till ökade intäkter, inte investeringen i materiella tillgångar. I tillverkningsföretag 
är personalens kompetens och kunskap mestadels knuten till realkapitalet såsom ma-
skiner och utrustning (Björklund & Holmqvist, 1999). Därför är det intressant att se 
om utvecklingen av frivillig tilläggsinformation om personal skiljer sig åt mellan till-
verkningsföretag och företag som är mer beroende av sina anställdas kompetens2. 

                                                
2 De företag som i denna studie anses vara mer beroende av sina anställdas kompetens och kunskap 

klassas som tjänsteföretag då uppsatsens urval av tjänsteföretag inte kunde klassas som rena kun-
skapsföretag. Kunskapsföretag är tjänsteföretag då de producerar tjänster men alla tjänsteföretag är 
inte kunskapsföretag. Kunskapsföretag är således en del av tjänsteföretag. 
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Popcorn (1992) menar att företag har en tendens att forma och anpassa sig efter tren-
der, så kallad trendböjning. Trender har tidigare kunnat urskiljas i redovisning av in-
tellektuellt kapital och miljöredovisning. Det finns därför anledning att förutspå att 
trender har förekommit även inom frivillig redovisning av personal. Det vore intres-
sant att se om dessa trender kan uppfattas i svenska börsföretags årsredovisningar. 

Denna studie kommer att undersöka utvecklingen av frivillig tilläggsinformation om 
personal under en längre period. Den kommer att fokusera på var i den frivilliga in-
formationen om personal utvecklingen har skett. Nytt för denna studie är att se om 
lagstiftningen om redovisning av sjukfrånvaro har medfört någon förändring i redo-
visningen av frivillig information om personal. En annan skillnad från tidigare studier 
är att denna undersökning syftar till att studera om skillnader föreligger mellan till-
verkningsföretag och tjänsteföretag. 

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att beskriva utvecklingen av frivillig information om 
personal i årsredovisningen hos ett urval svenska börsnoterade företag. Uppsatsen 
syftar också till att se om utvecklingen sett olika ut i tillverkningsföretag respektive 
tjänsteföretag. 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsar sig från information som endast rör ledande befattningshavare, 
dels för att mycket av den informationen är reglerad och dels för att syftet är att stu-
dera redovisningen av personalen.  

Årsredovisningar från ett urval av de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsens 
A-lista kommer att studeras för att kunna följa utvecklingen av frivillig tilläggsinfor-
mation om personal. Studien kommer att omfatta de utvalda företagens årsredovis-
ningar för perioden 1995-2003 men endast vartannat år studeras.  
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1.5 Disposition av uppsatsen 
Uppsatsen är uppdelad i 5 kapitel. Figur 1.1 visar hur dessa är disponerade. 

Kapitel 1 – Inledningen syftar till att ge en historisk 
bakgrund till uppsatsämnet och leder vidare till en 
problemdiskussion. Därefter presenteras syftet med 
undersökningen. Slutligen redogörs för vilka avgräns-
ningar som gjorts samt hur uppsatsen är disponerad.  

Kapitel 2 – Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet 
av undersökningen. Först diskuteras val av metod 
Därpå följer en beskrivning av de praktiska metoder 
som används. Kapitlet avslutas med en diskussion om 
uppsatsens trovärdighet och en sammanfattning. 

Kapitel 3 – Referensramen inleds med en beskrivning 
av upprättande av årsredovisningen och frivillig 
tilläggsinformation för att ge läsaren en grundläggan-
de förståelse för ämnet. Detta följs av en beskrivning 
av redovisning av personal i årsredovisningen. Däref-
ter följer en diskussion om tidigare studier. Referens-
ramen avslutas med en sammanfattning. 

Kapitel 4 – Empirin redovisas i två dimensioner. 
Först framställs resultatet av granskningen av årsre-
dovisningarna för respektive företag och sedan redo-
visas resultatet för varje undersökningskategori. Re-
sultatet för kategorierna sammanvävs med en analys. 

Kapitel 5 – I detta kapitel presenteras de slutsatser 
som kan dras utifrån analysen för att besvara uppsat-
sens syfte. Därefter följer en avslutande diskussion 
och förslag till fortsatt forskning. 

Figur 1.1 - Disposition av uppsatsen 

Kapitel 1 – Inledning 

 

Kapitel 2 – Metod 

 

Kapitel 3 - Referensram 

 

Kapitel 4 – Empiri och 
analys 

Kapitel 5 – Slutsats 
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet av undersökningen. Först diskuteras val av me-
tod Därpå följer en beskrivning av de praktiska metoder som används. Kapitlet avslutas 
med en diskussion om uppsatsens trovärdighet och en sammanfattning. 

2.1 Val av metod 
För att besvara syftet med uppsatsen kommer årsredovisningar från tolv av Sveriges 
företag på Stockholmsbörsens A-lista med de mest omsatta aktierna att studeras. 
Granskningen av årsredovisningarna kommer att göras över perioden 1995-2003 med 
fokus på åren 1995, 1997, 1999, 2001 och 2003 för att se hur utvecklingen av redovis-
ning av personal har sett ut.  

2.1.1 Deduktiv och induktiv metod 
Denna studie ämnar uppfylla sitt syfte genom att studera årsredovisningar. Avsikten 
är således att förklara hur verklighet och utveckling sett ut. Därmed har studien en 
deskriptiv karaktär vilket innebär att den talar om hur någonting är till skillnad från 
den normativa som beskriver hur något bör vara (Artsberg, 2003).  

Inom forskningen talas det om deduktiv och induktiv metod. Den deduktiva meto-
den har sitt ursprung i teorin. Med teorin som bakgrund skapas hypoteser som sedan 
styr forskningen, därav kallas denna typ av forskning ofta för hypotetisk-deduktiv 
forskning (Befring, 1994). Detta argument stöds också av Artsberg (2003) som även 
nämner att syftet med deduktiv metod är att testa och utveckla den befintliga teorin. 
Inom redovisningen används ofta den normativa-deduktiva metoden för att ta fram 
faktiska lösningar utifrån en viss teori. Denna uppsats bygger på teorier och tidigare 
forskning och det finns en hypotes om att en utveckling av redovisning av personal 
har skett, men hur denna har sett ut är osäkert. Syftet är att beskriva hur verkligheten 
har sett ut vilket lutar mer mot en induktiv metod. I den induktiva metoden är det 
istället observationer och analyser av empirin som styr forskningen och leder till nya 
teorier (Befring, 1994, Artsberg, 2003). Den induktiva metoden kan få fram vad som 
styr praxis och på så sätt få ett underlag som gör det möjligt att förändra och därmed 
förbättra praxis. Den normativa-induktiva metoden är den metod som ligger till 
grund för god redovisningssed (Artsberg, 2003). 

Uppsatsen är således inte uppbyggd på endast ett angreppssätt utan det finns inslag av 
både den deskriptiva/induktiva och den deskriptiva/deduktiva metoden.  

2.1.2 Kvalitativ/kvantitativ 
Metoden att samla in, bearbeta och analysera en undersöknings information klassifi-
ceras ofta som kvalitativ eller kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden innebär att 
insamlingen av information vanligen sker i form av kvalitativa intervjuer och tolkan-
de analyser medan den kvantitativa metoden innefattar mätning och statistiska analy-
ser av datainsamlingen. Det är hur forskningsproblemet formuleras som avgör vilken 
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inriktning studien kommer att ha. Är det frågor som var och hur som skall besvaras 
är den kvantitativa metoden passande medan frågor som handlar om tolkning och 
förståelse är typiska för den kvalitativa metoden (Patel & Davidsson, 2003).  

Då syftet med denna uppsats är att undersöka utvecklingen av redovisning av perso-
nal kommer ett urval av börsnoterade företag att studeras på djupet under en tidspe-
riod av nio år. Dessa djupgående studier kommer att ske på ett kvalitativt sätt genom 
tolkning av årsredovisningar. Holme och Solvang (1991) menar just att en kvalitativ 
metod bör användas om eftersträvan är ett totalperspektiv eller en fullständig förstå-
else via bland annat tolkningar.  

Om undersökningens eftersträvan är att utifrån urvalet säga något om den grupp ur-
valet gäller, att ha ett tvärsnitt av studien för att kunna göra tillförlitliga jämförelser, 
visa om starka samband föreligger samt vilken omfattning en företeelse har bör istäl-
let en kvantitativ metod användas (Holme & Solvang, 1991). För att kunna göra till-
förlitliga jämförelser kommer antal meningar inom olika kategorier att räknas. Kvali-
tativ och kvantitativ forskning ses ofta som ytterligheter men det är vanligt att forsk-
ningen idag, liksom denna undersökning, använder sig av båda (Patel & Davidson, 
2003). 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 – Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning illustrerade som ändpunkter utifrån an-
vändningen av statistiska eller verbala analysmetoder, Patel & Davidsson, 2003, sid. 14 

 

Patton (1990) menar att kvalitativa metoder leder till studier med större djup, detalj-
rikedom och öppenhet än kvantitativa då de inte begränsas av förbestämda kategori-
er. Därför presenteras i denna studie utöver den statistiska analysen även en mer ut-
förlig sammanställning av resultatet för varje företag och varje kategori. Den kvanti-
tativa metoden kräver istället ett användande av standardiserade mätinstrument så att 
resultatet kan föras in i förbestämda svarskategorier som är omvandlade till siffror. I 
denna uppsats kommer antal meningar att utgöra mätinstrumentet. Fördelen med 
den kvantitativa metoden är möjligheten att mäta ett stort antal objekt till ett begrän-
sat antal frågor, vilket leder till en bred jämförbarhet. Som motsats ger den kvalitativa 
metoden större möjlighet till detaljerad information om ett mindre antal objekt.  

Under upplägget av en kvalitativ studie krävs flexibilitet medan en kvantitativ studie 
kräver strukturering. Flexibiliteten innebär att forskaren kan ändra på upplägget un-
der tiden studien fortskrider, då nya insikter kan uppstå under arbetets gång. En 
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svaghet som tillkommer med flexibiliteten är att jämförbarheten kan bli lidande. Vid 
tolkningen av informationen har den kvalitativa metoden större möjlighet att ge rele-
vant information med hjälp av sin flexibilitet, om än inte så enhetlig. Det den kvanti-
tativa metoden däremot vinner i enhetlighet kan den förlora i relevans (Holme & 
Solvang, 1991). Eftersom den frivilliga tilläggsinformationen i årsredovisningar inte är 
standardiserad krävs det att undersökningen är flexibel då informationen som grans-
kas skiljer sig från fall till fall. 

Denna undersökning kommer alltså att vara en kombination av kvalitativ och kvanti-
tativ metod. Informationen som studeras i årsredovisningarna är mestadels kvalitativ, 
liksom granskningen och tolkningen av informationen. Efter tolkningen av vilken in-
formation som hör hemma under vilken kategori sker sedan en kvantitativ beräkning 
av antal meningar.  Sammanställningen av informationen sker sedan både kvalitativt 
och kvantitativt, då en beskrivning i löptext presenteras tillsammans med en enklare 
statistisk graf.  

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
Syftet med denna uppsats är att studera utvecklingen av redovisning av frivillig 
tilläggsinformation om personal. Tolv företag valdes ut varav sex var tjänsteföretag 
och sex tillverkningsföretag. Uppdelningen tjänste- och tillverkningsföretag gjordes 
för att se om det finns någon skillnad dem emellan i avseende till deras redovisning 
om personal. En modell konstruerades utifrån tidigare studier3, där ett antal kategori-
er inom personalredovisning som ansågs relevanta för undersökningen lyftes fram. 

2.2.1 Val av företag 
Vid en studie är det viktigt att ta ställning till vilken population undersökningen skall 
omfatta och hur denna skall presenteras genom ett empiriskt urval. Storleken på ur-
valet beror på hur stor populationen är som undersökningen innefattar. Vid val av 
urval finns två metodtyper att välja mellan, subjektiva och slumpmässiga. Subjektiva 
metoder innebär att ett representativt urval tas fram genom bedömning. Tvärtom 
gäller för slumpmässiga urvalsmetoder som innebär att var del i populationen har lika 
stor chans att komma med i urvalet, detta kan ske med hjälp av ett datorprogram som 
kopplas till olika register (Befring, 1994, Dahmström, 2000). 

Valet av vilka företags årsredovisningar som skulle studeras bestämdes utifrån Stock-
holms börsens A-lista4 över mest omsatta aktier den 17 februari 2005. Tidigare studi-
er, som visat att mängden tilläggsinformation är positivt relaterat till storleken av fö-
retaget samt att den viktigaste variabeln för mängden frivillig tilläggsinformation i 
årsredovisningen är om företaget är börsnoterat eller ej (Buzby, 1975, Cooke, 1989), 
lade grunden till valet att ha A-listan som utgångspunkt. A-listan med företagen med 
de mest omsatta aktierna bestod av 30 företag. Sju av dessa företag har utländskt 

                                                
3 Tidigare studier presenteras i kapitel 3. 

4 Se bilaga 1. 
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ägande. Då syftet är att se utvecklingen av redovisning av frivillig information av per-
sonal inom svenska företag uteslöts dessa. Företag som gått samman eller delats efter 
1995 togs bort på grund av svårighet att få jämförbar information. Efter dessa bortfall 
återstod 20 företag. Studien kommer även att undersöka om det finns någon skillnad 
när det gäller utvecklingen av redovisning av personal mellan tillverknings- och tjäns-
teföretag. Därför valdes de sex tjänsteföretag; Industrivärden, Investor, Skandinaviska 
Enskilda Banken (SEB), Securitas, Skandia och Svenska Handelsbanken som fanns 
kvar på listan ut samt sex slumpmässigt utvalda tillverkningsföretag; Electrolux, Get-
inge, SCA, SKF, SSAB Svenskt Stål och Trelleborg. Dessa företags årsredovisningar 
studerades för åren 1995, 1997, 1999, 2001 samt 2003.  

Urvalet togs fram med hjälp av både en subjektiv och slumpmässig urvalsmetod. Det 
medvetna bortfallet av utländska företag, företag som gått samman eller delats samt 
valet att studera lika många tjänste- som tillverkningsföretag gjordes med hjälp av en 
subjektiv urvalsmetod. Efter det subjektiva urvalet återstod sex stycken tjänsteföretag 
och 14 tillverkningsföretag. Det slutliga urvalet av att få fram lika många tillverk-
ningsföretag som tjänsteföretag gjordes med hjälp av en slumpmässig metod i form av 
lottdragning. 

2.2.2 Granskning av årsredovisningar 
För att få en bättre överblick av årsredovisningarna och för att göra det möjligt att 
hantera all information samt att kunna se var inom personalredovisningen förändring 
har skett konstruerades en modell5 där olika områden inom personalredovisning som 
var av intresse att undersöka lyftes fram. De olika områdena i modellen togs fram ef-
ter genomgång av tidigare studier med deras kriterier som riktlinjer. Ytterligare en in-
fluens till denna uppsats utvalda kategorier är ett förslag från Redovisningskommitén 
som på uppdrag av regeringen tidigare har utrett frågan om att företag skall upprätta 
en personalekonomisk redovisning. Förslaget innefattar fem kostnadsposter, direkt 
lön, kostnader för sjukfrånvaro och annan frånvaro, personalomsättning, kompe-
tensutveckling och personalsociala åtgärder (Artsberg, 2003). Direkt lön framgår säl-
lan i årsredovisningen då dessa uppgifter främst är till för internt användande och där-
för ansågs direkt lön inte vara intressant för studien. Med detta som grund studerades 
ett antal årsredovisningar för att få en bild av vanligt förekommande information gäl-
lande personal i årsredovisningarna och därefter identifierades sju kategorier. De olika 
kategorierna som studerades närmre var hälsa, mångfald, rekrytering, personalom-
sättning och trivsel, personalförmåner och motivation, utbildning samt kompetens-
utveckling. 

• Kategorin hälsa är undersökningens bredaste kategori och innefattar de åtgär-
der företaget gör för att skapa en bra arbetsmiljö och främja personalens hälsa 
samt information om säkerhet på arbetsplatsen. Då en ny lagstiftning om re-
dovisning av sjukfrånvaro kom 2003 studerades endast information utöver den 
reglerade för 2003. För övriga år togs uppgifter om sjukfrånvaro upp under 

                                                
5 Se bilaga 2. 
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kategorin hälsa eftersom detta då var frivillig information. Definitionen hälsa 
innefattar här framförallt den fysiska hälsan.  

• Kategorin mångfald omfattar information om hur diversifierad företagets per-
sonal är i fråga om exempelvis kön och etnisk bakgrund. Uppgifter om köns-
fördelning är reglerad, istället studeras könsfördelningen på olika nivåer inom 
företaget.  

• Området rekrytering inkluderar information om hur rekryteringsprocessen 
går till, hur många som rekryteras årligen samt användandet av internrekryte-
ring.  

• Personalomsättning och trivsel beskriver företagets personalomsättning och vad 
företaget gör för att behålla sin personal och få dem att trivas.  

• Kategorin personalförmåner och motivation innefattar vilka typer av förmåner 
företaget erbjuder sin personal och vad som görs för att motivera dem.   

• Utbildning innefattar tidigare utbildning bland personalen samt antal år inom 
yrket. 

• Kompetensutveckling handlar om vilken utbildning de anställda får under sin 
anställning samt vilken möjlighet till utveckling företaget erbjuder. 

Granskningen av årsredovisningarna började med att varje innehållsförteckning stu-
derades för att se om personalredovisning var tilldelat ett eget avsnitt. Om så var fal-
let undersöktes avsnittet ingående. Därefter söktes resterande årsredovisning igenom 
efter ytterligare information om personal. Även noterna, som består mestadels av re-
glerad information, granskades för att se om frivillig information om personal fanns 
presenterad tillsammans med den reglerade. Därefter noterades hur många sidor års-
redovisningen bestod av samt hur många sidor av dessa som handlade om personal. 
Vid beräkningen av antal sidor togs all frivillig information om personal med, även 
information som inte ingick i de utvalda kategorierna. Bilder och grafer som tillhörde 
personalinformationen togs också med i bedömningen. Anledningen till att all frivil-
lig information om personal, inklusive bilder och grafer, togs hänsyn till var för att se 
hur mycket utrymme i årsredovisningen som var tilldelad personalen. Sidorna avrun-
dades till närmsta fjärdedels sida. I ett fall, Investor 1997, fanns en mening presenterad 
men blev trots det avrundad till noll sidor. Sedan gjordes en beräkning på den pro-
centuella andelen personalredovisning av den totala årsredovisningen.  

Den andra delen av granskningen bestod av att räkna antal meningar inom varje ka-
tegori. Valet att räkna antal meningar ansågs ge den bästa jämförbarheten och möjlig-
heten att utläsa eventuella förändringar. Information som inte föll inom kategorier-
nas ramar utelämnades. Det noterades även om det fanns någon grafisk redovisning 
av frivillig personalredovisning presenterad eller ej. Placering av den frivilliga 
tilläggsinformationen av personal studerades för att se om den fanns med i förvalt-
ningsberättelsen, VD:s ord, koncernchefens kommentar, eget avsnitt (sida med egen 
rubrik) eller i noter. 
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Beräkningarna av antal meningar inom varje kategori fördes in i modellen och finns 
presenterad i bilaga 2. Dessutom redovisas grafer för respektive företag och kategori i 
empirikapitlet. Förutom den kvantitativa presentationen beskrivs resultatet av för-
ändringen inom varje företag samt inom varje kategori mer ingående i en löpande 
text. 

2.3 Trovärdighet  
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) är en utredning trovärdig om den har 
hög validitet och reliabilitet. Validiteten kan definieras som ett mätinstruments för-
måga att mäta det som avses mäta. Det kan handla om exaktheten i frågor som ställs, 
den insamlade datan och analysen (Denscombe, 2002). Patton (1990) menar att validi-
teten i kvantitativa undersökningar beror på noggranna mätinstrument för att försäk-
ra sig om att instrumentet verkligen mäter det den skall mäta. Fokus ligger alltså först 
och främst på mätinstrumenten, såsom föremålen för undersökningen och enkätfrå-
gorna. För att i denna studie mäta det som önskas mäta har kategorier tagits fram och 
en noggrann definition om dess innehåll har beskrivits. Antal meningar har räknats 
för att kunna granska årsredovisningarna på ett likvärdigt och jämförbart sätt. I den 
kvalitativa metoden är däremot forskaren instrumentet och validiteten innebär då 
trovärdigheten av de kvalitativa metoderna såsom forskarens kunskaper, kompetens 
och omgivning (Patton, 1990). 

Reliabilitet handlar om utvärdering av vilka metoder och tekniker som använts för 
insamlandet av datan (Denscombe, 2002) och därför är det svårt att tala om reliabilitet 
i tolkande utredningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Reliabilitet handlar om 
mätfel och om mätfelen lyckats minimerats för att uppnå ett stabilt och precist resul-
tat. Vid undersökning av reliabilitet kan test-retest-metoden användas vilket innebär 
att samma undersökning genomförs två eller flera gånger. Bedömningsreliabilitet eller 
poängreliabilitet prövar de som skall utföra en mätning. Detta kan testas genom att 
jämföra resultatet av två oberoende forskare som genomför exakt samma undersök-
ning på exakt samma individer (Befring, 1994). Då undersökningen syftar till att 
granska årsredovisningar borde alla årsredovisningar granskas av båda författarna. 
Detta är tyvärr inte möjligt då det kräver mycket tid. Stickprover har dock gjorts för 
att kontrollera att bedömningarna skett utifrån samma kriterier. Stickproverna visade 
att likvärdiga bedömningar har gjorts. Denna kontroll tillsammans med en gemensam 
granskning av de första årsredovisningarna höjer reliabiliteten på denna undersök-
ning. Det finns dock en medvetenhet om att subjektiva bedömningar försämrar relia-
bilitet, då definitioner och preferenser kan vara subjektiva. Genom att mäta mängden 
tilläggsinformation om personal sägs ingenting om kvalitén av informationen. Att 
mäta kvalitén skulle dock bli för subjektivt så nackdelen med att mäta kvantitet anses 
ändå som mindre än nackdelen med att mäta kvalitet. För att ändå kunna ge läsaren 
en uppfattning om kvalitén av innehållet i årsredovisningarna presenteras även en 
verbal analys av redovisningen. 

Vid granskning av dokument är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Ställ-
ning skall tas till hur och varför dokumentet kommit till. Det är även viktigt att be-
akta vem upphovsmannen är och vilka kunskaper han besitter (Davidsson & Patel, 
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1994). Den information som kommer att granskas, det vill säga frivillig tilläggsinfor-
mation i årsredovisningar, har framställts för att informera företagets intressenter. 
Genom att granska denna information fås ingen djupare förståelse för vilka över-
väganden företagen gjorde vid redovisningen vilket är en svaghet för undersökningen. 
Att årsredovisningarna är granskade av auktoriserade revisorer anses inte höja tillför-
litligheten då revisorerna inte granskar alla delar av årsredovisningen och minst av allt 
den frivilliga tilläggsinformationen. 

Att uppsatsen är både kvalitativ och kvantitativ kan bidra till en högre trovärdighet 
då jämförbarheten i den kvantitativa metoden som kan leda till försämrad relevans 
backas upp av den kvalitativa metoden som med hjälp av sin flexibilitet kan bidra till 
mer relevant information.  

2.4 Sammanfattning 
Denna uppsats bygger på två angreppssätt, den deskriptiva/induktiva metoden och 
den deskriptiva/deduktiva metoden. Undersökningen är en kombination av kvalita-
tiv och kvantitativ metod. Informationen som studeras i årsredovisningarna är främst 
kvalitativ liksom granskningen och tolkningen av denna information. Beräkningen 
och sammanställningen av informationen sker både kvalitativt och kvantitativt, då en 
beskrivning i löptext presenteras tillsammans med en enklare statistisk graf. 

Sex tjänsteföretag och sex tillverkningsföretag studerades. Dessa företag valdes ut med 
hjälp av både en subjektiv och slumpmässig urvalsmetod. För att kunna undersöka 
mängden frivillig tilläggsinformation i företagens årsredovisningar konstruerades en 
modell bestående av följande kategorier; hälsa, mångfald, rekrytering, personalom-
sättning och trivsel, personalförmåner och motivation, utbildning samt kompetens-
utveckling. Mängden information beräknades med hjälp av antal meningar. 
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3  Referensram 
Referensramen inleds med en beskrivning av upprättande av årsredovisningen och frivil-
lig tilläggsinformation för att ge läsaren en grundläggande förståelse för ämnet. Detta följs 
av en beskrivning av redovisning av personal i årsredovisningen. Därefter följer en dis-
kussion om tidigare studier. Referensramen avslutas meden sammanfattning. 

3.1 Upprättande av årsredovisning  
Det finns lagstiftning som talar om vad en årsredovisning måste innehålla, hur olika 
tillgångar och skulder skall värderas, när företag måste lämna ekonomiska rapporter, 
vem som får utföra revisionsgranskningen av årsredovisningen och var årsredovis-
ningen skall finnas tillgänglig för intressenterna. Det är viljan att skydda företagets in-
tressenter mot bristfällig ekonomisk information som ligger till grund för denna lag-
stiftning. Reglerna finns i Årsredovisningslagen och Bokföringslagen (Lönnqvist, 
1997). Årsredovisningslagen bestämmer vidare utformningen av årsredovisningen, 
nämligen att den skall bestå av balansräkning, resultaträkning, noter, förvaltningsbe-
rättelse och eventuellt en finansieringsanalys (Iseskog, 2003, Edenhammar & Thorell, 
2005). 

Tilläggsinformation 

        

        Kassaflödesanalys Övrig info         Info i 

RR       Noter  i årsredov.         andra källor 

  BR       Förvaltningsberättelse  

        Reglerad       Frivillig 

  Redovisning     Rapportering 

Figur 3.1 – Figuren visar företagets redovisning och rapportering där tilläggsinformation kan vara av 
både reglerad och frivillig karaktär. 

Utöver de traditionella redovisningsrapporterna, balans- och resultaträkning, ökar 
hela tiden mängden tilläggsinformation. Tilläggsinformationen har idag blivit så vik-
tig att det talas om rapportering istället för redovisning. I International Financial Re-
porting Standards6 (IFRS) uttrycks specifika rekommendationer om tilläggsinforma-
tion men det finns även krav på upplysningar som skall lämnas till balans- och resul-
taträkningsposterna i andra standards såsom Årsredovisningslagen och i Bokförings-
nämndens7 rekommendationer. Detta är så kallad reglerad tilläggsinformation. 
Tilläggsinformationen kan redovisas i fotnoter, förvaltningsberättelsen, i löpande text 

                                                
6 IFRS – Standards som är utgivna av International Accounting Standards Board (IASB). Togs i bruk av 

svenska börsnoterade företag den 1 januari 2005. 

7 Bokföringsnämnden – har det övergripande ansvaret för den komplettarande normgivningen 
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och i speciella uppställningar såsom diagram och illustrationer i årsredovisningen 
(Artsberg, 2003).  

De lagar8 som finns gällande tilläggsinformation om personal säger att uppgifter skall 
lämnas om medelantalet anställda under räkenskapsåret och fördelningen mellan 
kvinnor och män. Har företaget anställda i andra länder skall medelantalet anställda 
och könsfördelningen redovisas för varje land (ÅRL). Den 1 juli 2003 infördes en ny 
paragraf i Årsredovisningslagen gällande redovisning av sjukfrånvaro. Lagkravet gäll-
er för arbetsgivare med fler än tio anställda och innebär att uppgift skall lämnas, för-
utom om den totala sjukfrånvaron, även om den andel av sjukfrånvaron som avser 
långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt sjukfrånvaron 
för anställda under 29 år, 30-49 år och 50 år eller äldre. Uppgifterna skall lämnas i års-
redovisningen (Iseskog, 2003). Vidare skall uppgift också lämnas angående könsför-
delningen bland ledande befattningshavare. Personalkostnader såsom löner, ersätt-
ningar, sociala kostnader och uppgifter om pensionskostnader skall lämnas liksom 
det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar för styrel-
seledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare. I aktiebo-
lag skall uppgift lämnas om utbetalning till bolagets revisorer under räkenskapsåret. 
Pensioner, övriga förmåner och eventuella avgångsvederlag till ledande befattnings-
havare skall redovisas (ÅRL). Bokföringsnämnden9 ger anvisningar om hur uppgifter 
om personal skall beräknas (Artsberg, 2003).   

3.1.1 Syfte med årsredovisning 
Det finns både intern och extern redovisning. Den interna redovisningen är till för 
ledningen och används som underlag för styrning och kontroll av verksamheten. Den 
offentliga redovisningen av företaget är den externa redovisningen (Edenhammar & 
Thorell, 2005). Enligt Iseskog (2003) syftar årsredovisningen till att ge företagets ex-
terna intressenter, såsom aktieägare, banker, kreditinstitut, kunder och leverantörer, 
inblick i den ekonomiska ställningen. Dessa intressenter har olika behov och intres-
sen av information för att kunna göra en bedömning av företaget 

Eventuella ägare som funderar på att köpa aktier i företaget behöver fatta beslut om 
hur mycket de är villiga att betala för aktierna på samma sätt som befintliga ägare 
måste ta ställning till en möjlig försäljning av aktierna. Andra intressenter såsom ban-
ker måste bedöma företagets betalningsförmåga när det gäller amortering och ränte-
betalningar och leverantörer måste besluta om företaget får handla på kredit. Infor-
mationen i årsredovisningen skall hjälpa intressenterna att fatta bättre beslut i frågor 
där företaget är inblandat (Lönnqvist, 1997). Investerarna kan även vara intresserade 
av information gällande företagets personal och att de styrs på ett effektivt sätt så att 
det investerade kapitalet ger avkastning. Även de anställda är intresserade av denna 
information då de vill veta hur anställning och löner kan tänkas se ut i framtiden. 
Samhället har också ett intresse i att få information om företagets personal då det för-

                                                
8 Årsredovisningslagen (ÅRL) kapitel 6. 

9 BFN R 4. 
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väntar sig att företagen skall skapa fler arbetstillfällen och kunna erbjuda en bra och 
säker arbetsmiljö (Subbarao & Zéghal, 1997).  

Enligt Financial Accounting Standards Board10 (FASB), måste informationen till in-
tressenterna vara relevant och tillförlitlig för att kunna vara användbar. Informatio-
nen är relevant om den har en påverkan på intressenternas beslut och den är tillförlit-
lig om den överensstämmer med verkligheten (Olsson, 2001). 

3.2 Frivillig tilläggsinformation 
Smith (1997) menar att alla resurser som ett företag besitter inte kan redovisas som 
tillgångar. Exempel på detta är kunnig och lojal personal, bankkontakter och ett gott 
rykte. Trots att dessa resurser är till stort värde för företaget skall en resurs bara beak-
tas och redovisas som en tillgång i balansräkningen om den uppfyller följande tre kri-
terier. 

• Resursen skall vara till nytta för företaget i framtiden 

• Företaget skall äga eller kontrollera resursen 

• Resursen skall ha uppkommit som en följd av en transaktion eller händelse 

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att resursen skall få tas upp som en till-
gång. Kunnig och lojal personal uppfyller inte tillgångsdefinitionen eftersom ett an-
ställningskontrakt inte ger företaget kontroll eller äganderätt över den anställde. Den 
anställde besitter rätten att när som helst lämna företaget (Smith, 1997). Så trots den 
stora summa pengar som företagen satsar på sina mänskliga resurser kan de inte bli 
synliga i balansräkningen och därför är frivillig tilläggsinformation en möjlighet för 
företaget att informera intressenterna om sådana investeringar (Olsson, 2001).  

Utvecklingen av tilläggsinformation har skett framförallt frivilligt från företagens 
sida. Efter hand har lagstiftning vuxit fram för att tvinga företag att följa med i ut-
vecklingen och följa vad som anses vara god redovisningssed (Artsberg, 2003). 

En undersökning publicerad i Dagens Industri menar att det finns ett positivt sam-
band mellan antal sidor i årsredovisningen och en dålig nettovinst hos ett företag. 
Sambandet kan tyda på att tilläggsinformation är ett sätt att bortförklara dåligt resul-
tat snarare än att informera om ett positivt resultat. Vid dåliga siffror väljer företagen 
alltså att förklara orsaken till dessa (Linnala, 2005).  

Att ta fram och presentera information i årsredovisningen innebär naturligtvis en 
kostnad för företaget (Cooke, 1989). Då företagen väljer att redovisa frivillig informa-
tion kan det förmodas att företagen anser att nyttan av den frivilliga informationen 
överstiger kostnaden att ge ut den. Spero (1979, återgivet i Cooke, 1989) menar att 
engagemanget kring frivillig tilläggsinformation kretsar runt behovet av att locka till 
sig kapital till minsta möjliga kostnad. Frivillig information kan attrahera nya aktie-

                                                
10 FASB – Den amerikanska normgivaren på redovisningsområdet 
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ägare och därför är det mer troligt att börsnoterade företag har större mängd frivillig 
tilläggsinformation än onoterade (Cooke, 1989). 

Gröjer (2002) föreslår ett kriterium på lämplig informationsmängd, nämligen att jäm-
föra informationsvärdet med informationskostnaden. Figuren nedan visar att den för-
sta informationen är mest värdefull och värdet ökar ytterligare tills mer information 
produceras än vad som kan hanteras och därmed leder till ett negativt informations-
värde. Informationskostnaden ökar alltjämt som informationen ökar. För att ett före-
tag skall producera mer information måste värdet av mer information vägas mot den 
nuvarande informationsgivningen. Kostnaden för mer information måste således vara 
mindre än skillnaden i värde.  

 

Värde/kostnad 

 Informationsvärde 

  

       Informationskostnad 

      

 

    

Informationsmängd 

Figur 3.2 – Sambandet mellan informationsvärde och informationskostnad, Gröjer 2002, sid. 28 

3.2.1 Agentteorin 
Agentteorins grundtanke är att alla individer agerar efter eget intresse. I ett företag 
har vanligtvis ägare och företagsledare olika intressen, ägaren att maximera vinst och 
minimera risk och företagsledaren att maximera sin kompensation. Det är därför tro-
ligt att en intressekonflikt uppstår i ett företag mellan dess ägare och företagsledare. 
Företagets ägare anställer en företagsledare för att verka i ägarens intresse men före-
tagsledaren kommer ändå att besitta mer information, om exempelvis detaljer kring 
olika företagsbeslut, som inte är fritt tillgängligt för ägaren. Det uppstår således en in-
formationsasymmetri mellan ägare och företagsledare och denna informationsasym-
metri kan vara en förklaring till varför företag väljer att redovisa frivillig information 
(Rimmel, 2003). Cooke (1989) menar att redovisningen av tilläggsinformation kan ha 
ett positivt samband med börsnotering. Intressekonflikten mellan ägare och företags-
ledare ökar troligtvis med storleken på företag, då det i små företag kan vara lättare 
att kontrollera aktieägarna än i stora noterade företag där aktieägarna har större 
makt.  

Företagsledare kommer således att göra redovisningsval som är i deras eget intresse 
för att försöka maximera sin egen kompensation. För att minska informationsasym-
metrin mellan ägarna och förvaltarna kan förvaltarnas aktiviteter kontrolleras via re-
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dovisning av informationen. Att frivilligt redovisa mer information än nödvändigt 
kan alltså vara ett sätt för förvaltarna att hålla förhandlingskostnaderna nere och öka 
sin trovärdighet inför ägarna och följaktligen erhålla större kompensation (Watts & 
Zimmermann, 1990, Fields, Lys & Vincent, 2001). Frivillig information kan således 
minska informationsasymmetrin och intressekonflikten mellan ägare och företagsle-
dare (Rimmel, 2003). 

3.3 Redovisning av personal i årsredovisningen 
Personal har redovisats sedan långt tillbaka i tiden. Romaren Cato förde redan på sin 
tid kalkyler över sina slavars arbetskapacitet och prissatte dem och deras barn (Johan-
son & Nilsson, 1990). Olika former av personalredovisning har varit aktuella genom 
åren. Nedan följer en presentation av några viktiga utvecklingar inom personalredo-
visning. 

3.3.1 Personalekonomisk- och Social redovisning 
Trots att det finns exempel på att personalekonomi har redovisats långt tillbaka i hi-
storien tog utvecklingen av personalekonomi (Human Resource Accounting) ordent-
ligt fart på 1960-talet i USA. Gröjer och Johanson (1996) definierar personalekonomi 
som hushållning av mänskliga resurser på rätt sätt. Influenserna till personalekono-
min kom från nationalekonomin, företagsekonomin, arbetspsykologin och arbetsso-
ciologin. Under 1970-talet ökade intresset för personalekonomisk redovisning i hela 
västvärlden och blev även en del av något som kom att bli kallat för social redovis-
ning.  

Social redovisning och rapportering innebär att företag redovisar de sociala effekter 
som uppstår på grund av organisationens verksamhet (Gröjer, 2002). Gröjer och 
Stark (1978) genomförde 1976 ett projekt som syftade till att utveckla en ny externre-
dovisningsmodell som beskrev det utbyte människor har av ett företags verksamhet. 
Modellen innefattade både företaget och intressenterna såväl som finansiella och icke 
finansiella mått. Utvecklingen inom social redovisning ledde vidare till att redovis-
ningen senare utvecklats i olika former (Gröjer, 2002). 

På 1980-talet tog den personalekonomiska redovisningen ny fart, efter en svag ned-
gång i slutet av 1970-talet, främst på grund av att det kom fler och fler högteknologis-
ka serviceföretag som var beroende av sina mänskliga resurser (Gröjer & Johanson, 
1996). Personalekonomisk redovisning innebär redovisning av personal i olika per-
spektiv och innefattar bland annat kostnaderna för sjukfrånvaro, personalomsätt-
ningen, arbetsmiljöinvesteringar, personalnyckeltal, personalstatistik och en perso-
nalberättelse med analys (Björklund & Holmqvist, 1999). Personalekonomi innefattar 
både kalkyler och redovisning av personal och syftet med personalekonomiska be-
räkningar är att de skall påverka beslutsfattande och handlande (Gröjer & Johanson, 
1996). Den personalekonomiska redovisningen är främst ett internt styrmedel för or-
ganisationer där personalkostnader bryts ned för att få en överblick över hur dessa 
kostnader är fördelade. Vanligtvis tas det därifrån fram olika nyckeltal som visar ex-
empelvis frånvarokostnader genom total personalkostnad. Talen i sig säger kanske 
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inte så mycket men när de jämförs med andra år kan företaget se förändringar och 
göra analyser. I större organisationer kan personalekonomisk redovisning även delas 
upp på olika avdelningar (Cronsell et al., 2003).  

Gröjer och Johanson (1996) menar att redovisning av mänskliga resurser kan delas 
upp i två skolor nämligen personalredovisningsskolan och personalvärderingsskolan. 
Personalredovisningsskolan behandlar kalkylering, budgetering och redovisning av 
kostnader och intäkter som hör samman med företagets anställda. Personalvärde-
ringsskolan innebär värdering av en anställd eller en befattning. 

3.3.2 Intellektuellt kapital 
De immateriella tillgångar som utgör skillnaden mellan ett företags marknadsvärde 
och bokförda värde är dess intellektuella kapital (Edvinsson & Malone, 1997). Intel-
lektuellt kapital har också definierats som kunskap, information, intellektuell egen-
dom och erfarenhet som kan användas för att skapa värde (Stewart, 1997). Det finns 
forskare som även lägger till faktorer som tekniskt ledarskap och pågående personal-
utbildning i sin definition av intellektuellt kapital (Edvinsson & Malone, 1997). 

KONRAD-gruppen tog i mitten av 1980-talet initiativ till en utvidgad finansiell rap-
portering och började mäta de immateriella tillgångarna. Den riktade sig framförallt 
till kunskapsintensiva företag (Bukh et al., 2000). Förutsättningarna för kunskapsfö-
retagen skiljer sig till stor del från övriga företag. I kunskapsföretag är det främst de 
anställdas kompetens och kundrelationer som leder till ökade intäkter, inte invester-
ingen i materiella tillgångar. I tillverkningsföretag är personalens kompetens och 
kunskap mestadels knuten till realkapitalet såsom maskiner och utrustning (Björk-
lund & Holmqvist, 1999). KONRAD-gruppen menar därför att framförallt ett kun-
skapsföretags årsredovisning bör rapportera om personalens utbildningsnivå (Ljung-
dahl, 2004). 

Enligt KONRAD-gruppen består ett kunskapsföretag av finansiellt kapital och kun-
skapskapital. Vidare delas kunskapskapitalet in i strukturkapital och individkapital. 
Strukturkapitalet innefattar ett företags immateriella tillgångar som inte involverar 
humankapital. Exempel på strukturkapital är kundrelationer, forskning och utveck-
ling och ett företags historia. Individkapitalet omfattar exempelvis personalens ut-
bildning, sociala kompetens och kunskap. KONRAD-gruppen föreslår vissa nyckel-
tal gällande individkapital som ett kunskapsföretag bör redovisa: Andelen intäktsper-
soner11 i företaget, Utbildningsnivå hos personalen, Genomsnittligt antal år i yrket och 
Antal utbildningsdagar per intäktsperson/anställd (Ljungdahl, 2004).  

Senare utvecklade KONRAD-gruppen ”den osynliga balansräkningen” i ett försök 
att skapa en ny årsredovisning där immateriella tillgångar redovisades (Bukh et al., 
2000). Den osynliga balansräkningen vidareutvecklar idén om att ett företag har 
”osynliga” tillgångar som inte syns i den traditionella balansräkningen. Även denna 
delades upp i humankapital/individkapital och strukturkapital (Ljungdahl, 2004). 

                                                
11 Intäktspersoner är personer vars huvudsakliga uppgift är att generera intäkter till företaget. 
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1995 gav Skandia ut den första årsredovisningen som redovisade intellektuellt kapital. 
Skandias modell, som delvis byggde på KONRAD-gruppens, delar upp intellektuellt 
kapital i humankapital och strukturkapital. Ursprungligen ingick kundrelationer i 
strukturkapital men har senare brutits ur till en egen kategori. Humankapital innefat-
tar personalens och ledningens individuella förmåga, kunskap, skicklighet och erfa-
renhet. Strukturkapitalet kan beskrivas som företagets möjliggörande av humankapi-
talet och är exempelvis databaser, företagsimage, organisationsbegrepp och dokumen-
tation. Slutligen är kundkapital värdet i företagets relationer till kunder och andra af-
färspartners (Edvinsson & Malone, 1997).  

3.3.2.1 Humankapital 

Enligt Bern (2002) är det idag vanligt att företag redovisar sitt humankapital för att ge 
aktieägarna viktig information om företagets immaterialkapital. Immaterialkapitalet 
innefattar den kompetens och det nätverk som finns bland medarbetarna. Boxall och 
Purcell (2003) definierar humankapital som alla frågor rörande de anställda i en orga-
nisation.  

Gray (2001) identifierar tre viktiga komponenter inom humankapitalet, kompetens 
och kunskap, intellektuell begåvning samt attityd. En organisation är kraftigt bero-
ende av sina anställda och de färdigheter och den kunskap som de besitter. Besitter 
personalen hög kompetens är det viktigt att de hela tiden stimuleras för att öka värdet 
på dessa tillgångar. Utan investering i nödvändig kompetens är det omöjligt att 
genomföra företagets strategi. Då kraven på företagen hela tiden ändras är det viktigt 
att personalen kan anpassa sin kunskap för att lösa de problem som uppstår. Invester-
ingen i intellektuell begåvning måste ske långsiktigt. Att öka den intellektuella be-
gåvningen sker oftast genom utbildning. Företag måste motivera sin personal till att 
dela med sig av sin kunskap. Lika värderingar genererar en bättre attityd och viljan 
att göra ett bra jobb (Gray, 2001). 

3.3.3 Hälsoredovisning 
I Sverige råder en hög sjukfrånvaro som fram till årsskiftet 2002/2003 fortsatte att 
öka. År 1998 utbetalades 19 miljarder kronor i sjukpenning, jämfört med år 2002 då 
siffran uppgick till 46 miljarder kronor. I syfte att motivera åtgärder mot sjukfrånva-
ro och för ökad hälsa i arbetslivet föreslogs en lagstadgning för arbetsgivare att lämna 
uppgift om genomsnittlig sjukfrånvaro. Den nya regleringen trädde i kraft den 1 juli 
2003 i form av ett tillägg i årsredovisningslagen (Iseskog, 2003). 

Cronsell et al. (2003) menar att hälsoutveckling har kommit att bli en strategisk fråga 
för det moderna företaget. Att arbeta med hälsofrågor är viktigt för att locka till sig 
arbetskraft såväl som för att öka lönsamheten.  

Cronsell et al. (2003) definierar hälsobokslut som något som går utanför lagens mi-
nimikrav och som vidareutvecklar lagens verkliga avsikter. Idag pågår inom reger-
ingskansliet olika projekt för att ta fram modeller för hälsobokslut. Iseskog (2003) 
menar att de nya reglerna om redovisning av sjukfrånvaron kan vara ett första steg 
mot utvecklingen av en lag om hälsobokslut och det är därför troligt att förslag om 
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hälsobokslut kommer att presenteras om några år. Ett hälsobokslut skulle då inte 
bara omfatta kostnaderna av sjukfrånvaron utan skulle även innehålla insatser för att 
öka hälsan i arbetslivet. 

3.4 Tidigare studier 
En studie som gjorts på 90 svenska företag har undersökt deras årsredovisningar för 
1985 med syfte att se om det finns ett samband mellan bland annat börsnotering och 
tilläggsinformation. Studien visade att börsnotering, och då framförallt börsnotering 
även utanför Sverige, är av avgörande betydelse för mängden tilläggsinformation. Av 
studiens undersökningsområden handlade fyra om personalredovisning, nämligen ut-
bildningskostnader, avtal rörande löner, avtal gällande strejk samt personalomsätt-
ning. Av de 90 företagen som undersöktes redovisade ingen information om utbild-
ningskostnader och avtal om löner. Endast två företag redovisade avtal om strejk och 
tio om personalomsättning (Cooke, 1989).  

En undersökning som studerade sex länders (USA, Kanada, Tyskland, Storbritannien, 
Japan och Sydkorea) årsredovisningar för åren 1993-1994 kom fram till att den frivil-
liga informationen om personal varierade kraftigt mellan länderna. Framförallt redo-
visar europeiska företag mer personalinformation än asiatiska och amerikanska. To-
talt undersöktes 120 årsredovisningar och studien var uppdelad i fem kategorier; ut-
bildning, mervärde, jämställdhet, personalrelaterade frågor (säkerhet, facket, antal an-
ställda) samt kompensation. Gemensamt för alla årsredovisningar var dock att den 
vanligast förekommande informationen var förmåner och pensioner medan den 
minst vanliga var personalens mervärde (Subbarao & Zéghal, 1997).  

Olsson (2001) har i en rapport sammanställt två undersökningar gjorda av studenter 
med Olsson som handledare. Studierna omfattade de 18 största svenska börsföretagen 
under åren 1990, 1994 och 1998. Undersökningarna studerade mängden redovisad fri-
villig information om personal i årsredovisningar, vilka ämnen som är vanligast före-
kommande samt om det kan urskiljas en speciell utveckling. Resultatet av undersök-
ningarna visade att mängden personalredovisning ökade något mellan 1990 och 1994. 
Mellan 1994 och 1998 var ökningen däremot kraftigare, närmare 50 %. Det visade sig 
dock att andelen personalredovisning av den totala årsredovisningen var relativt kon-
stant låg under perioden (runt 4 %). Utbildningsfrågor var det område som lämnades 
störst plats för och en trend kunde urskiljas mot att personalfrågor redovisades mer 
och mer i ett eget avsnitt i årsredovisningen. Kategorierna som ingick i Olssons rap-
port var utbildning, jämställdhet, rekrytering, avsnitt om humankapital samt VD:s 
kommentar om personal. 

Jonzén et al. (2002) har undersökt om 25 svenska börsföretags frivilliga personalredo-
visning i årsredovisningar, i form av mängd och placering, har ett samband med de-
batten i media. Det visade sig att antalet personalrelaterade artiklar i ett urval tidning-
ar ökade med 30 procent under åren 1991-2001. Under samma period fyrdubblades 
mängden frivillig personalredovisning. Jonzén et al. menar att den totala ökningen av 
tilläggsinformation beror på att företagen har börjat betrakta årsredovisningen som 
en reklampelare och därför inkluderar sådan information som de anser påverka in-
tressenternas och omvärldens bild av företaget. Liksom i Olssons rapport visade det 
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sig att, trots den stora ökningen av frivillig personalredovisning, har andelen perso-
nalredovisning i årsredovisningar inte ökat, utan ökningen kan snarare ses som en 
följd av en total ökning av tilläggsinformation. Jonzén et al. menar vidare att media-
debatten bara är en faktor som påverkat personalredovisningen. 1990-talets IT-boom 
antas vara en annan faktor samt konjunkturcykler. Placeringen av personalredovis-
ningen i årsredovisningen har under 1990-talet förskjutits allt mer mot ett eget avsnitt 
och det egna avsnittet har hamnat allt längre fram i årsredovisningen, vilket även 
överensstämmer med Olssons rapport. De olika kategorier som undersöktes var per-
sonalpolitik (innefattande arbetsmiljö, personalvård och företagskultur), rekrytering, 
utbildning, frånvaro, personalomsättning, avveckling, jämställdhet, åldersstruktur, 
arbetstid, belöningssystem och humankapital. De flesta kategorier har, som nämnts 
ovan, ökat och den tydligaste ökningen kunde ses inom jämställdhet, vars informa-
tion ökade markant efter 1999. Kategorin utbildning har däremot minskat efter 1999, 
vilket tyder på en förändring efter Olssons rapport. Även kategorin humankapital 
har minskat sedan 1999. 

Rimmel (2003) har studerat två företags årsredovisningar under en femårsperiod 
(1995-2000). Ett företag hade vana av att mäta och rapportera om sina immateriella 
tillgångar medan det andra företaget inte hade sådan vana. Det visade sig att båda fö-
retagen redovisade mycket frivillig information i sin årsredovisning. Under femårspe-
rioden försvann det erfarna företagets redovisningsövertag mer och mer.  Båda före-
tagens information om personal ökade efter 1997. Det oerfarna företaget redovisade 
rentav mer information om personalen än det erfarna. Studien undersökte också an-
vändarnas inställning till information om personal. Användarna ansåg att redovisning 
om personal är väsentlig information då det bidrar till att skapa en helhetsbild av fö-
retaget. Undersökningen visade dock att personalredovisningen hos de två utvalda fö-
retagen inte mötte användarnas förväntningar. Användarna såg en svårighet i att ana-
lysera ett enskilt företags personalredovisning över en längre tidsperiod såväl som att 
jämföra de olika företagens information. 

3.5 Sammanfattning 
Utöver de traditionella redovisningsrapporterna, balans- och resultatrapporterna, 
ökar hela tiden mängden tilläggsinformation. Det finns både reglerad och frivillig 
tilläggsinformation. En anledning till att företagen väljer att redovisa frivillig 
tilläggsinformation kan vara att det finns resurser som inte uppfyller tillgångskriteri-
erna och därmed inte kan redovisas i balansräkningen. Frivillig tilläggsinformation 
blir då en möjlighet att synliggöra sådana resurser i årsredovisningen. Frivillig infor-
mation kan också användas för att minska den informationsasymmetri som finns 
mellan ett företags ägare och företagsledare.  

Redovisning av personal i form av personalekonomisk redovisning utvecklades på 
1960-talet i USA och spred sig till övriga västvärlden på 1970-talet. Samtidigt utveck-
lades social redovisning som uppmärksammar de sociala effekter som uppstår till följd 
av en organisations verksamhet. Den personalekonomiska redovisningen är främst ett 
internt styrmedel för organisationer där personalkostnader bryts ned för att få en 
överblick över hur dessa kostnader är fördelade. I mitten av 1980-talet tog utveckling-



 ~Referensram~ 

 23

en av intellektuellt kapital fart. Ett företags intellektuella kapital är skillnaden mellan 
dess marknadsvärde och bokförda värde. En del av det intellektuella kapitalet är hu-
mankapitalet som innefattar alla frågor som berör de anställda i en organisation. År 
2003 blev redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningar lagstadgad. Det finns även 
diskussioner om en framtida lagstadgning om hälsobokslut.  

Tidigare studier inom området har visat på att tilläggsinformation om personal har 
ökat. Till följd av att den totala tilläggsinformationen också har ökat så har inte den 
procentuella andelen tilläggsinformationen om personal ökat nämnvärt. Tidigare 
forskning har också visat på olika områden inom redovisning av personal som har 
haft olika utveckling. Exempelvis var utbildningsfrågor mest förekommande under 
1990 till 1998 men minskade under 1999, samtidigt har information om jämställdhet 
ökat markant efter 1999. 

Stor vikt har i referensramen lagts vid att ge läsaren en grundläggande förståelse för 
och inblick i årsredovisningen och frivillig tilläggsinformation. Den historiska ut-
vecklingen av personalredovisning och tidigare studier är framför allt den teori som 
används för att knyta an empirin till analysen.  
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4 Empiri och analys 
Empirin redovisas i två dimensioner. Först framställs resultatet av granskningen av års-
redovisningarna för respektive företag och sedan redovisas resultatet för varje undersök-
ningskategori. Resultatet för kategorierna och den totala utvecklingen av personalredovis-
ning sammanvävs med en analys.  

4.1 Granskning av företagen 
Det kvantitativa resultatet av respektive företags årsredovisning presenteras i bilaga 2. 
Nedan följer en sammanställning av den empiriska insamlingen för först tillverk-
ningsföretagen och sedan tjänsteföretagen. 

4.1.1 Electrolux 
Electrolux är störst i världen på tillverkning av hushållsprodukter såsom kylskåp, 
tvättmaskiner, spisar, gräsklippare och motorsågar (Electrolux, 2003). Totalt har antal 
sidor i årsredovisning haft en kontinuerlig ökning. 1995 års årsredovisning bestod av 
62 sidor medan 2003 års hade 95 sidor. Antal sidor om personal har också ökat från 
1995 till 2003 men mest information fanns i 1999 års årsredovisning där 1 ½ sida 
fanns presenterad. Andelen information har totalt sett ökat men hade sin topp 1999. 
Den enda frivilliga tilläggsinformationen om personal som fanns i 1995 års årsredo-
visning handlar om möjligheten att jobba flextid samt vikten av kunnig och utbildad 
personal. Denna information fanns tillgänglig i VD:s kommentarer. Utbildad perso-
nal fås bland annat på ”Electrolux University”. Electrolux University fanns också dis-
kuterat i 1997 och 1999 års årsredovisningar.  

Information om möjligheten till kompetensutveckling har funnits med i alla årsredo-
visningar som studerats och framför allt 1997. Informationen presenterades i kon-
cernchefens kommentarer samt i ett eget avsnitt om personal. I det egna avsnittet 
fanns informationen tillsammans med många bilder men ingen grafisk hänvisning 
fanns tillgänglig. Även den frivilliga informationen om personal i 1999 års årsredo-
visning var presenterad i koncernchefens kommentarer och i ett eget avsnitt men 
också i noterna. Främst var det rekrytering och då rekrytering direkt från högskolor 
som fokus låg på. 1997 och 1999 års årsredovisningar var de enda där man redan i in-
nehållsförteckningen kunde utläsa att det fanns ett eget avsnitt om personalen.  

2001 års årsredovisning ägnade också ett eget avsnitt om personal men i detta fall 
fanns avsnittet i koncernchefens kommentarer. I samband med denna information 
fanns bilder men ingen graf. I 2003 års årsredovisning fanns information om personal 
i VD: s kommentarer samt i ett eget avsnitt – socialt ansvar.  
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Figur 4.1 – Electrolux 

4.1.2 Getinge  
Getinge tillhandahåller medicinteknisk utrustning för kirurgi, intensivvård och infek-
tionsbekämpning samt ergonomiska lösningar till äldrevården (Getinge, 2003). Det 
har skett en ständig ökning av totalt antal sidor i årsredovisningarna. I 1995 års årsre-
dovisning fanns ingen frivillig tilläggsinformation om personal alls medan det i 1997 
års årsredovisning endast fanns två meningar om kompetensutveckling för persona-
len. Andelen information om personal har efter 1999 minskat. 1999 fanns ett eget av-
snitt om personalen och denna information fokuserade mest på kompetensutveck-
ling. Så var fallet även 2001 då informationen presenterades tillsammans med en graf. 
Ytterligare uppgifter fanns i koncernchefens kommentarer. 2003 var det något mind-
re information om personal. Störst fokus låg på hälsa och denna information fanns 
presenterad i stycket ”Getinge i samhället” och innefattade en halv sida inklusive en 
beskrivande graf. 
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Figur 4.2 – Getinge 
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4.1.3 SCA 
SCA tillverkar hygienprodukter, förpackningar och tidningspapper (2003). SCA: s 
totala årsredovisning har ökat till mer än dubbla storleken, från 42 sidor 1995 till 92 
sidor 2003. Ökningen under åren har varit konstant med undantag för 2001. Mäng-
den tillägginformation om personal har inte följt samma utveckling som totalt antal 
sidor i årsredovisningen. Istället har andelen sidor om personal i årsredovisningen 
under perioden varit relativt låg, mellan 1,5 % och 2,0 %.  

Olika kategorier har haft olika fokus under åren. 1995 bestod den största delen av 
personalredovisningen av information om kompetensutveckling. Kompetensutveck-
ling gick ner 1997 men tog mycket stor plats 1999 för att sedan minska kraftigt igen. 
Rekrytering hade också en fluktuerande utveckling med en topp 1999. Hälsa och per-
sonalförmåner var de framträdande kategorierna 2001. 2003 fokuserade SCA på hälsa 
och rekrytering. Inom kategorin hälsa var det framför allt arbetsmiljö och säkerhet 
som berördes. Fram tills 2001 fanns inget skrivet om mångfald men däremot i både 
2001 och 2003 års årsredovisningar.  

1999 års årsredovisning var den enda som presenterade information om personal gra-
fiskt. I alla årsredovisningar har det dock funnits en bild till texten. Den frivilliga 
tilläggsinformationen om personal var presenterad i ett eget avsnitt i alla årsredovis-
ningar. 1999 fanns det även ett kort stycke i koncernchefens kommentarer. 2001 och 
2004 fanns även information om personal i ett eget avsnitt kallat ”Socialt ansvar”. Det 
var främst information om god och icke-diskriminerande arbetsmiljö som betonades 
där.  
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Figur 4.3 – SCA 

4.1.4 SKF  
SKF tillhandahåller produkter, kundanpassade lösningar och tjänster inom området 
lager och tätning (SKF, 2003). Totalt antal sidor i årsredovisningen har dubblerats 
under undersökningsperioden, från 57 sidor 1995 till 104 sidor 2003. I följd med den-
na ökning har också antal sidor om personal ökat. Andelen information om personal 
har också ökat markant sedan 1995. I 1995 och 1997 års årsredovisningar fanns myck-
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et lite frivillig information om personal presenterad. Den information som fanns var 
placerad i VD: s ord, förvaltningsberättelsen och i styrelserapporten. 1999 och 2001 
ökade mängden information om personal till en sida. Informationen 1999 fanns pre-
senterad i ett eget avsnitt, övrig information fanns VD: s kommentarer samt förvalt-
ningsberättelsen. Den mest utmärkande kategorin 1999 var kompetensutveckling. 
2001 fanns mycket fokus på SKF: s personaloptionsprogram som var till för de an-
ställda. Den frivilliga informationen om personal var detta år presenterad i ett eget 
avsnitt samt i styrelse rapporten. 

Gemensamt för alla årsredovisningar, med undantag för 1995 års, var att information 
presenterades angående programmet ”zero accidents” som innefattar åtgärder för att 
öka säkerheten på arbetsplatsen. I 2003 års årsredovisning fanns det dessutom en graf 
relaterad till ”zero accidents”. Övriga år i undersökningsperioden fanns ingen infor-
mation presenterad grafiskt, men bilder fanns med i samband med information om 
personal. Genomgående för årsredovisningarna som studerats är att mycket informa-
tion om kompetensutveckling har tagits upp och därmed vikten av kunnig personal. 
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Figur 4.4 – SKF 

4.1.5 SSAB Svenskt Stål  
SSAB är Skandinaviens ledande tillverkare av platta produkter inom handelsstålom-
rådet (SSAB, 2003). SSAB: s årsredovisningar har förändrats ytterst lite under perio-
den 1995 till 2003. Årsredovisningarna har successivt blivit mer omfattande och ande-
len information om personal har legat stadigt runt 2 %. Informationen om personal 
har alltid funnits under en egen rubrik i förvaltningsberättelsen. Kompetensutveck-
ling fick större plats 1997 och fortsatte dominera resten av perioden. Främst skrevs 
det om utbildning för blivande ledare och olika interna utvecklingsprojekt för att 
göra det möjligt att följa med konkurrenterna i utvecklingen. Hälsa gavs relativt stort 
utrymme under alla år. Det var främst information om säkerhet och olyckor som 
gavs men även information om sjukfrånvaro som idag är reglerad. Alla årsredovis-
ningar presenterade även grafer över olyckor i arbetet. Utbildning och mångfald var 
de kategorier som skrevs minst om. 
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Figur 4.5 – SSAB 

4.1.6 Trelleborg  
Trelleborg utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionsorienterade produkter, sy-
stem och tjänster med kunskap om polymerteknologi, marknader och kunder som 
bas (Trelleborg AB, 2001). Totalt antal sidor i Trelleborgs årsredovisning var 1995 60 
sidor. Antal sidor ökade till 94 1997 och därefter har siffran minskat något. I 1995 års 
årsredovisning fanns ingen information om personal utöver den reglerade presente-
rad. För övriga år fanns information angående personal presenterad i egna avsnitt. In-
formationen var presenterad tillsammans med bilder men inte grafiskt. Antal sidor 
om personal har för åren då information om personal redovisats varit ungefär den 
samma för alla år. Andelen information om personal har under åren 1997, 1999 och 
2001 legat runt 2 %. 2003 skedde dock en ökning till ungefär 3 %. 

I alla årsredovisningar där personal har redovisats har mycket fokus legat på rekryte-
ring och då främst internrekrytering samt rekrytering direkt från högskolor och uni-
versitet genom traineeplatser. Gemensamt för dessa årsredovisningar är också att 
mycket information har lämnats gällande kompetensutveckling. Trelleborg AB talar 
om att de anställda har stora möjligheter att utbilda sig vidare inom företaget och att 
de satsar på en kunnig personal. En markant förändring kan urskiljas i kategorin häl-
sa. Fram till 2003 var, med undantag för 1999, ingen information om personalens häl-
sa redovisad. År 2003 gavs hälsa hela 15 meningar. Främst beskrevs arbetet för en sä-
ker arbetsplats. 
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Figur 4.6 – Trelleborg 

4.1.7 Industrivärden 
Industrivärden är ett investmentbolag, det vill säga deras verksamhet är att äga aktie-
poster i andra bolag (Industrivärden, 2003). Industrivärden hade ingen information 
alls, utöver den reglerade, om personal i sina årsredovisningar för 1995, 1997, 1999 
och 2001. När de för första gången nämnde sin personal, 2003, handlade informatio-
nen om ett nytt optionsprogram som riktade sig till personalen. Denna information 
fanns presenterad i not. År 2003 fanns en tabell som redogjorde för optionsprogram-
met men ingen graf.  

INDUSTRIVÄRDEN

0
2
4
6
8

10
12
14
16

1995 1997 1999 2001 2003

ÅR

A
N

TA
L 

M
EN

IN
G

A
R

Hälsa

Mångfald

Rekrytering

Personalomsättning
och trivsel
Personalförmåner
och motivation
Utbildning

Kompetensutvecklin
g

 

Figur 4.7 – Industrivärden 

4.1.8 Investor 
Investor är liksom Industrivärden ett investmentbolag. Investor redovisade överlag 
väldigt lite information om sin personal. Med undantag för en mening om rekryte-
ring redovisades inte någon som helst information om personal utöver den reglerade 
under åren 1995, 1997 och 1999. De totala antal sidor i årsredovisningarna var ungefär 
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lika under perioden. År 2001 var årsredovisningen dock tunnare än normalt men in-
nehöll ändå ett par meningar om kompetensutveckling, mångfald och personalför-
måner. År 2003 nämndes personalens hälsa för första gången i form av upplysning 
om företagshälsovård och friskvård. Kompetensutveckling, mångfald och personal-
förmåner var dock de dominerande kategorierna. Investor beskrev sin jämställdhets-
plan, personaloptioner och rutiner för kompetensutveckling.  

År 2003 var det enda år där grafer fanns med i årsredovisningen. Graferna visade ut-
bildningsnivå och anställningstid. Investors personalredovisning var år 2003 placerad i 
ett eget avsnitt och 2001 i förvaltningsberättelsen och under verksamhetsbeskrivning-
en. 
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Figur 4.8 – Investor 

4.1.9 SEB  
SEB: s årsredovisning har, förutom år 2001, blivit allt tjockare. 1995 var årsredovis-
ningen på 64 sidor och 2003 på 100 sidor. Andelen sidor information om personal 
hade en topp 1999 men låg annars runt 1,5 % och 2 %. Anledningen till ökningen 
1999 var att företaget valde att presentera ett par anställda under rubriken ”SEB: s 
medarbetare” som fick berätta om sitt arbete. Framför allt har informationen presen-
terats i ett eget avsnitt men år 2001 tillkom rubriken ”SEB i samhället” där en del av 
den information som fanns i det egna avsnittet återupprepades. År 2003 nämndes 
även personalen i VD:s och styrelseordförandes ord.  

De mest omskrivna kategorierna var kompetensutveckling, som fick mycket plats 
1997 och 1999 men som sedan minskade, och mångfald som blev mer framträdande 
under slutet på 1990-talet. Hälsa skrevs det i princip ingenting om förrän år 2003 då 
en beskrivning över företagets åtgärder för att förebygga sjukskrivningar gjordes. Per-
sonalförmåner lämnades också allt större plats åren 2001 och 2003. Förmånerna hand-
lade mest om personaloptioner.  

Samtliga SEB: s studerade årsredovisningar visade information om personal grafiskt. 
Främst visades utbildning och mångfald i grafer.  
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Figur 4.9 – S E B 

4.1.10 Securitas  
Securitas tillhandahåller tjänster inom bevakning, larm och värdehantering (Securitas, 
2003). Securitas årsredovisningar har successivt ökat i antal sidor från 49 sidor 1995 
till 88 sidor 2003. I 1995 års årsredovisning fanns ingen frivillig information om per-
sonal. För övriga år, med undantag för 2001, har mängden frivillig tilläggsinformation 
om personal varit på samma nivå. Så var även fallet för andelen information om per-
sonal. I 1999, 2001 och 2003 års årsredovisningar presenterades en modell, Securitas-
modellen, där personal var en av kategorierna. Denna information handlade framför 
allt om hur viktig personalen är och hur ett engagerat ledarskap skall få de anställda 
att trivas. Informationen gavs endast i samband med modellen och presenterades inte 
grafiskt. 2003 gavs information förutom i Securitasmodellen också i samband med in-
formation lämnad av de olika divisionerna inom Securitas. I koncernchefens kom-
mentarer 1997 fanns det lite information om personalen och dess betydelse för före-
taget. 2001 var det enda året då information om personal presenterades i ett eget av-
snitt. I samband med detta avsnitt fanns ingen grafisk information presenterad utan 
endast en bild. Information om kompetensutveckling har haft en framträdande roll i 
framförallt 2001 års årsredovisning.  



 ~Empiri och analys~ 

 32

SECURITAS

0
5

10
15
20
25
30
35

1995 1997 1999 2001 2003

ÅR

A
N

TA
L 

M
EN

IN
G

A
R

Hälsa

Mångfald

Rekrytering

Personalomsättning
och trivsel
Personalförmåner
och motivation
Utbildning

Kompetensutvecklin
g  

Figur 4.10 – Securitas 

4.1.11 Skandia  
Skandia erbjuder produkter och tjänster för kundernas olika sparbehov (Skandia, 
2003). Skandias årsredovisningar hade flest sidor 1997, varpå en stor minskning sked-
de 1999 men sedan följde successivt en ny ökning. Andelen frivillig information om 
personal har hållit en låg nivå, drygt 1 %, med en svag ökning 1997 och 1999. Kom-
petensutveckling är den kategori som det har skrivits mest om under alla år och fram-
förallt 1999. Företagets kompetensförsäkring och individuella kompetensplaner är 
mest omskrivet. Trivsel var omskrivet i de tidiga årsredovisningarna och då handlade 
det främst om olika attitydundersökningar som Skandia låtit upprätta. Rekrytering 
började synas under de senare årsredovisningarna. Övriga kategorier har inte, i någon 
större utsträckning, funnits redovisade under perioden. Grafer har funnits presente-
rade samtliga år. Graferna har främst visat ålder/könsstruktur. Under samtliga under-
sökta år har informationen om personal redovisats i ett eget avsnitt. Vissa år har även 
information presenteras i VD: s ord och under ”Intellektuellt kapital”.  
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Figur 4.11 – Skandia 
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4.1.12 Svenska Handelsbanken 
Svenska Handelsbankens årsredovisningar har mängdmässigt ökat under den grans-
kade perioden. Andelen information om personal har ökat i ungefär samma takt och 
legat relativt konstant omkring knappt 3 %.  

Svenska Handelsbanken hade i sin årsredovisning för 1995 två sidor ägnade åt perso-
nal men den större delen av dessa sidor bestod av bilder. Två år senare lämnades mer 
information, även om drygt hälften bestod av bilder. Mest information lämnades om 
personalomsättning och trivsel där företagets låga personalomsättning diskuterades. 
Kategorin personalomsättning och trivsel sjönk sedan 1999. Personalförmåner i form 
av företagets resultatandelssystem fick stor plats samtliga år och främst 1999. Katego-
rin mångfald ökade kraftigt år 2001 men minskade igen 2003. Kompetensutveckling 
och hälsa följde ungefär samma trend med en topp 2001 följt av en svag nedgång. In-
formationen om personalen redovisades i samtliga årsredovisningar i ett eget avsnitt. 
Vissa år fanns även kommentarer om medarbetare i ”Koncernchefens kommentar” 
och förvaltningsberättelsen. År 2003 fanns grafer över ålders- och könsfördelning pre-
senterade men annars visades endast bilder. 
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Figur 4.12 – Svenska Handelsbanken 

4.1.13 Jämförelse av företagen 
För att få en överskådlig bild av företagen redovisas nedan en graf där förändringen 
av andelen information om personal i årsredovisningen kan skådas. 1999 var andelen 
frivillig information om personal av den totala årsredovisningen störst för hälften av 
företagen. Överlag har andelen information om personal varit ganska låg, runt 2 %, 
för alla företag. 
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Figur 4.13 – Andel information om personal i årsredovisningen 

4.2 Granskning av kategorier 
Det har skett en ökning totalt sett av frivillig tilläggsinformation om personal i de 
studerade företagens årsredovisningar. Nedan kommer utvecklingen inom varje kate-
gori samt den totala utvecklingen att redovisas tillsammans med en analys. 

4.2.1 Total utveckling av personalredovisning 
Antal sidor om personal i årsredo-
visningen har ökat för både till-
verkningsföretag och tjänsteföretag 
från 1995 till 2003. Hos tjänstefö-
retagen har informationen om per-
sonal dock minskat efter 1999. 
Tillverkningsföretagens årsredo-
visningar har haft en kontinuerlig 
ökning med undantag för 2001. 

Olssons (2001) rapport visar att 
mängden personalredovisning har 
ökat svagt mellan 1990 och 1994 
och nästan 50 % mellan 1994 och 1998. Jonzén et al. (2002) kom i sin undersökning 
fram till att mängden frivillig personalredovisning fyrdubblades för perioden 1991 till 
2001. Även Rimmel (2003) såg en ökning inom mängden information om personal i 
årsredovisningarna efter 1997. Denna studie visar likt de tidigare studierna på en tyd-
lig ökning av frivillig information om personal fram till 1999 för både tillverknings-
företag och tjänsteföretag. Därefter minskade informationen något till 2001 varpå en 
ökning skedde för tillverkningsföretag medan mängden information om personal för 
tjänsteföretag fortsatte att minska.  
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Rimmels (2003) studie visade att det oerfarna företaget redovisade mer information 
om personal än det erfarna företaget. I denna studie kan Skandia ses som det erfarna 
företaget då de var först ut med att redovisa sina immateriella tillgångar och i likhet 
med Rimmels studie syns inte erfarenheten i mängden information om personal. Där-
för kan det antas att även om ett företag har som vana att redovisa sitt intellektuella 
kapital betyder det inte att företaget redovisar mycket frivillig information om sin 
personal.  

I kunskapsföretag är det främst de anställdas kompetens och kundrelationer som le-
der till ökade intäkter, inte investeringen i materiella tillgångar. I tillverkningsföretag 
är personalens kompetens och kunskap mestadels knuten till realkapitalet såsom ma-
skiner och utrustning (Björklund & Holmqvist, 1999). Med detta som grund skulle 
man kunna tänka sig att tjänsteföretag skulle redovisa mer om sin viktigaste resurs, 
det vill säga de anställda, än tillverkningsföretag. Som grafen ovan visar så kan inte 
denna skillnad urskiljas. 

En anledning till att tjänsteföretag 
i denna studie inte redovisar mer 
frivillig tilläggsinformation om 
personal än tillverkningsföretag 
kan vara att undersökningen inne-
fattar två investmentföretag, Indu-
strivärden och Investor. Både In-
dustrivärden och Investor har re-
dovisat mycket lite information 
utöver den reglerade om sin perso-
nal under perioden. Detta kan 
bero på att de inte tillverkar några 
produkter eller tillhandahåller 
tjänster i traditionell bemärkelse. Exkluderas dessa företag från studien så har tjänste-
företagen betydligt mer frivillig information om personal än tillverkningsföretagen, 
som kan utläsas i grafen ovan, fram till 2003 då tillverkningsföretagen går om. En an-
nan anledning till att Investor och Industrivärden redovisar så lite information om 
personal kan vara att båda företagen har förhållandevis få anställda. I Industrivärden 
jobbade endast 22 personer år 2003 i moderbolaget och 2581 i hela koncernen och i 
Investor jobbade samma år 99 personer i moderbolaget och 629 i hela koncernen (In-
dustrivärden, 2003, Investor 2003). Det kan ändå tyckas konstigt att inte redovisa in-
formation om personalen då investmentbolag är väldigt kunskapsintensiva och bero-
ende av de anställdas kompetens och kundrelationer för att generera intäkter. 
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Till följd av att det totala antalet 
sidor i årsredovisningen har blivit 
fler så har inte andelen sidor om 
personal i årsredovisningen ökat 
nämnvärt för tjänsteföretag. Ande-
len sidor om personal för tillverk-
ningsföretag har dock ökat från 0,9 
% 1995 till 1,9 % 2003. Både till-
verkningsföretag och tjänsteföretag 
hade en topp 1999 och därefter 
följde en liten nedgång.  

Både Olssons (2001) och Jonzén et 
al:s (2002) studier har visat att den procentuella andelen information om personal har 
varit i stort sett oförändrad. Denna studie ser dock en ökning under perioden, fram-
förallt fram till 1999 och för tillverkningsföretag. Hos tjänsteföretagen kan emellertid 
en liknande utveckling som Olsson och Jonzén et al. beskriver urskiljas. Dock har 
procenten legat lägre än i Olssons rapport som visade att andel information om per-
sonal i årsredovisningen låg omkring 4 %. 

Olsson (2001) och Jonzén et al. (2002) kunde se en utveckling mot att personalen allt 
oftare blev tillägnad ett eget avsnitt i årsredovisningen. Denna studie tyder också på 
samma utveckling. 1995 presenterade endast fyra företag frivillig information om per-
sonal i ett eget avsnitt. 2003 presenterade dubbelt så många företag informationen i 
ett eget avsnitt. I samband med att information presenterades om personal fanns det i 
vissa fall även en graf. Den grafiska redovisningen har ökat under perioden. Den 
största ökningen skedde mellan 2001 och 2003. Det var främst uppgifter om utbild-
ningsnivå och mångfald som presenterades i grafer. 

4.2.2 Hälsa 
Kategorin hälsa innefattar de åtgärder företaget gör för att skapa en bra arbetsmiljö och 
främja personalens hälsa samt information om säkerhet på arbetsplatsen. Definitionen 
hälsa involverar här framför allt den fysiska hälsan.  

Det kan utläsas en ökning av in-
formation om hälsa i både till-
verkningsföretag och tjänsteföre-
tag.  Ökningen inom tillverknings-
företag har dock varit betydligt 
större än ökningen inom tjänstefö-
retag. Främst redovisar tillverk-
ningsföretagen mer information 
om arbetsmiljö och säkerhet på ar-
betsplatsen. Dessa är frågor som 
främst uppstår i ett tillverkande 
företag då risken för skador är 
större vid kroppsarbete. Ett exem-
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pel på detta är SKF som har ett program för nolltolerans mot arbetsrelaterade olyck-
or. Tjänsteföretagen hade istället mer information om friskvård och att främja hälsa. 
Dessa skillnader kan vara en anledning till att tillverkningsföretag och tjänsteföretag 
har olika mycket information om hälsa i sina årsredovisningar. 

Den nya lagen om redovisning av sjukfrånvaro kan ses som en följd av god redovis-
ningssed då Artsberg (2003) menar att lagstiftning ofta växer fram för att tvinga före-
tag att följa med i utvecklingen. Ökningen av frivillig tilläggsinformation om hälsa 
tyder på en utveckling av god redovisningssed inom detta område under senare år och 
har således lett fram till en reglering. Regleringen 1 juli, 2003 har bidragit till ytterli-
gare ökning av frivillig information om hälsa under 2003, framförallt för tillverk-
ningsföretag. Iseskogs (2003) teori om att den nya lagstiftningen kan vara ett första 
steg mot utvecklingen av en lag om hälsobokslut kan enligt denna undersökning ses 
som trolig. Den stora ökningen 2003 kan följaktligen ses som en ”ny” god redovis-
ningssed som kan leda till en ny lag om hälsobokslut.  

En annan orsak till ökningen av frivillig information om hälsa 2003 kan vara att före-
tagens reglerade sjukfrånvarotal är ”dåliga”. Linnala (2005) såg ett samband mellan då-
ligt resultat av nettovinst och mängden tilläggsinformation. Om det resonemanget 
tillämpas här kan det antas att företagen väljer att bortförklara ett eventuellt dåligt re-
sultat med mer tilläggsinformation om exempelvis planer för att förebygga dålig hälsa 
i arbetslivet.  

Ännu en anledning till att företagen väljer att frivilligt redovisa mer information om 
personalens hälsa kan vara av strategiska skäl. Cronsell et al. (2003) menar att arbetet 
med hälsofrågor är viktigt för att locka till sig arbetskraft så väl som för att öka lön-
samheten. I en tid med höga sjukfrånvarotal kan det således vara viktigt för företagen 
att visa sina olika intressenter sin medvetenhet om problemet. 

4.2.3 Mångfald 
Kategorin mångfald omfattar information om hur diversifierad företagets personal är i 
fråga om exempelvis kön och etnisk bakgrund. Uppgifter om könsfördelning är reglerad, 
istället studeras könsfördelningen på olika nivåer inom företaget. 

Mängden information om mång-
fald har ökat i både tillverknings-
företag och tjänsteföretag. Ök-
ningen grupperna emellan har 
dock inte följts åt under åren. 2001 
redovisade tjänsteföretagen mer än 
tre gånger så mycket information 
om mångfald än tillverkningsföre-
tag. Detta följdes av en nedgång 
2003 och resulterade i att tjänstefö-
retag och tillverkningsföretag 
hamnade på mer eller mindre 
samma nivå. Främst har informa-
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tionen handlat om mångfald i form av könsfördelning på olika nivåer i företaget och 
vilka åtgärder företaget vidtar för att skapa jämställdhet på arbetsplatsen. 

I Jonzén et al:s (2002) studie ökade kategorin jämställdhet tydligast och den mest 
markanta ökningen kunde urskiljas efter 1999. Kategorin jämställdhet innefattar en-
dast jämställdhet mellan kvinnor och män och därför kan inte en hundraprocentig 
jämförelse med kategorin mångfald, där jämställdhet mellan kvinnor och män bara är 
en del, göras. Undersökningen visar på en tydlig ökning av information om mångfald 
efter 1999 precis som jämställdhet i Jonzén et al:s undersökning. Där Jonzén et al:s 
studie tar slut, 2001, visar denna undersökning på en minskning av information om 
mångfald i tillverkningsföretagens årsredovisningar medan en ökning skedde i tjänste-
företagens årsredovisningar. 

Även här kan tänkas att Linnalas (2005) resonemang om sambandet mellan nettovinst 
och tilläggsinformation kan ses som en förklaring till den ökade mängden informa-
tion om mångfald. I så fall skulle det innebära att den reglerade informationen om 
könsfördelning inte var smickrande för företagen och att det därför fanns en anled-
ning till att förklara de dåliga siffrorna och vad som görs för att förbättra situationen. 
Om Linnalas resonemang skulle visa sig stämma i detta fall, betyder det att tjänstefö-
retagens resultat av den reglerade information om könsfördelning har blivit bättre ef-
ter 2001. 

4.2.4 Rekrytering 
Området rekrytering inkluderar information om hur rekryteringsprocessen går till, hur 
många som rekryteras årligen samt användandet av internrekrytering. 

Utvecklingen av information om 
rekrytering har sett väldigt olika ut 
i tillverkningsföretagens och tjäns-
teföretagens årsredovisningar. En 
stor ökning kan utläsas bland till-
verkningsföretagen fram till 1999, 
varpå en kraftig minskning skedde 
som följdes av ännu en ökning. 
Utvecklingen i tjänsteföretag har i 
stort sett varit oföränderlig. 

Informationen om rekrytering har 
framförallt i tillverkningsföretagen 
handlat om traineeprogram och företagens samarbete med högskolor för att kunna 
rekrytera studenter. Även internrekrytering har fått stort utrymme främst hos till-
verkningsföretag.   

Personal med hög kompetens behöver stimulans för att värdet på företagets human-
kapital skall öka (Gray, 2001). Att redovisa information om internrekrytering kan 
vara ett sätt för företaget att visa sina intressenter att de ger sina anställda stimulans 
för att prestera bättre och därmed öka företagets lönsamhet. 
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Figur 4.19 – Rekrytering 
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4.2.5 Personalomsättning och trivsel 
Personalomsättning och trivsel beskriver företagets personalomsättning och vad företaget 
gör för att behålla sin personal och få dem att trivas. 

Gällande redovisning av personal-
omsättning och trivsel har till-
verknings- och tjänsteföretag följt 
ungefär samma trend under perio-
den även om tjänsteföretag har re-
dovisat mer mängd information. 
Trenden har gått från en ökning 
fram till 1997 till en minskning 
och ännu en ökning år 2003. År 
2003 redovisade tillverkningsföre-
tag för första gången lika mycket 
information om personalomsätt-
ning och trivsel som tjänsteföretag.  

Det har överhuvudtaget inte redovisats mycket information om personalomsättning 
och trivsel. Från att har varit den mest redovisade kategorin i Cookes (1989) studie 
från 1985 så är personalomsättning idag en av de kategorier som det redovisas minst 
om. 

4.2.6 Personalförmåner och motivation 
Kategorin personalförmåner och motivation innefattar vilka typer av förmåner företaget 
erbjuder sin personal och vad som görs för att motivera dem. 

Information om personalförmåner 
och motivation har för tillverknings-
företag ökat fram till 2001 men låg 
2003 på ungefär samma låga nivå 
som 1995. Detta skiljer sig från tjäns-
teföretagen som hade konstant ök-
ning med undantag för 1999 då 
mängden information låg relativt 
still. 

Den information om personalför-
måner som redovisats har främst 
handlat om optionsprogram som är 
riktade till de anställda. Subbarao och Zéghals (1997) studie visade att personalförmå-
ner och pensioner var den vanligast förekommande informationen om personal bland 
de undersökta ländernas (USA, Kanada, Tyskland, Storbritannien, Japan och Sydko-
rea) årsredovisningar under åren 1993-1994. Då denna studie börjar 1995 är det svårt 
att jämföra men det kan antas att Sverige inte följde dessa länders utveckling då i ge-
nomsnitt endast en mening om personalförmåner och motivation redovisades 1995. 
Sveriges utveckling mot att redovisa mer om personalförmåner kom igång något se-
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Figur 4.20 – Personalomsättning & Trivsel 

Figur 4.21 – Personalförmån & Motivation 
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nare vilket kan tyda på att svenska företag influerades av utländska företags årsredo-
visningar. 

4.2.7 Utbildning 
Utbildning innefattar tidigare utbildning bland personalen samt antal år inom yrket. 

Utvecklingen av frivillig tilläggsin-
formation om utbildning har sett 
olika ut hos tillverknings- och 
tjänsteföretag. I tillverkningsföre-
tagens årsredovisningar ökade in-
formationen om utbildning fram 
till 2001 för att sedan minska. Hos 
tjänsteföretagen fanns ingen in-
formation om utbildning 1997 och 
1999, men därefter skedde en ök-
ning.  

KONRAD-gruppen menar att 
kunskapsföretag skall redovisa utbildningsnivå hos personalen (Ljungdahl, 2004). 
Denna studie visar att inte mycket information om utbildning redovisas över huvud-
taget. Det högsta värdet för tillverkningsföretag är endast 1,5 mening i genomsnitt 
och det högsta för tjänsteföretag är så lågt som 0,67 meningar i genomsnitt. I själva 
verket så redovisar tjänsteföretag mindre information om de anställdas utbildning än 
tillverkningsföretag. Det bör dock tilläggas att SEB för samtliga år och Investor för 
2003 presenterade information om personalens utbildning grafiskt vilken inte kan ut-
läsas i diagrammet ovan.  

Olssons (2001) rapport visade att utbildningsfrågor var den information som lämna-
des störst plats under perioden 1990 och 1998. Jonzén et al:s (2002) studie visade att 
information om utbildning minskade efter 1999. Kategorin utbildning i de tidigare 
studierna innefattade även vår kategori kompetensutveckling, därför är det svårt att 
jämföra de olika resultaten av denna kategori. Det är också därför resultatet av denna 
kategori skiljer sig så mycket från tidigare studier.  
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Figur 4.22 – Utbildning 
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4.2.8 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling handlar om vilken utbildning de anställda får under sin anställ-
ning samt vilken möjlighet till utveckling företaget erbjuder. 

Information om kompetensutveck-
ling har totalt sett ökat för både 
tillverkningsföretag och tjänstefö-
retag, även om ökningen för till-
verkningsföretag är marginell. 
Både tillverkningsföretag och 
tjänsteföretag har haft en positiv 
utveckling från 1995 till 1999. För 
tillverkningsföretagen kan det ur-
skiljas en svacka 2001 som följdes 
av en ökning. Tjänsteföretagen har 
haft en lite jämnare utveckling och 
har totalt sett haft en större ökning 
av information om kompetensutveckling under perioden. 

KONRAD-gruppen menar att kunskap är den viktigaste grunden för intäkt i ett kun-
skapsföretag och föreslår vidare att kunskapsföretag skall redovisa antal utbildnings-
dagar för de anställda (Ljungdahl, 2004). I verkligheten visar det sig att redovisning av 
personalens kunskap och kompetensutveckling har, bortsett från 2001, haft i princip 
samma utveckling för både tillverkningsföretag och tjänsteföretag. Gray (2001) menar 
att personal som besitter hög kompetens hela tiden måste stimuleras för att värdet 
skall öka för dessa tillgångar. Med detta antagande som grund borde tjänsteföretagen 
således redovisa mer information om kompetensutveckling än tillverkningsföretagen. 
Som nämnt ovan så är inte skillnaden mellan tillverkningsföretag och tjänsteföretag 
så stor med undantag för 2001. 

Kompetensutveckling är den kategori som det har redovisats mest information om 
under perioden. Att göra jämförelser med Olssons (2001) och Jonzén et al:s (2002) 
studier kan vara missvisande då deras information om kompetensutveckling även in-
nefattade vår kategori utbildning. Det kan ändå vara intressant att nämna att denna 
kategori var den mest framträdande i Olssons rapport som sträckte sig till 1998 me-
dan den minskade i Jonzén et al:s studie efter 1999. Minskningen efter 1999 kan även 
urskiljas i denna studie och trots att informationen om kompetensutveckling har 
återhämtat sig något, framförallt hos tillverkningsföretag, hade redovisning av kom-
petensutveckling sin höjdpunkt i slutet av 1990-talet. 
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Figur 4.23 – Kompetensutveckling 
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För att öka jämförbarheten med 
Olssons och Jonzén et al:s kategori 
utbildning, testades att slå ihop ka-
tegorierna utbildning och kompe-
tensutveckling. Resultatet blev då 
väldigt likt grafen för kompetens-
utveckling, vilket inte är så konstig 
med tanke på att väldigt lite in-
formation lämnades om utbild-
ning. Som grafen bredvid visar så 
har alltså kompetensutveck-
ling/utbildning, precis som tidiga-
re forskning visat, ökat fram till 
1999 för att sedan minska. 

4.2.9 Jämförelse av kategorier 
Den dominerande kategorin för tillverkningsföretag fram till 1999 var kompetensut-
veckling. Kompetensutveckling fortsatte därefter att vara en av de kategorier som 
gavs mest utrymme. År 2001 var mängden information bland kategorierna mer jämt 
fördelad. Personalförmåner och motivation gavs lite mer information än övriga kate-
gorier. Förutom år 2001 var kategorin personalförmåner och motivation inte speciellt 
framträdande. Kategorin hälsa ökade successivt under perioden. Mellan 2001 och 
2003 tredubblades informationen om hälsa och 2003 var hälsa den dominerande kate-
gorin.  Mängden information om rekrytering varierade under perioden med mycket 
information 1999 och 2003. Mångfald, utbildning samt personalomsättning och triv-
sel är de kategorier som det har presenterats minst information om under hela perio-
den.  
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Figur 4.25 – Jämförelse av kategorier, Tillverkningsföretag 

Figur 4.24 – Utveckling & Kompetensutveckling 
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Kompetensutveckling har fått störst plats i tjänsteföretagens årsredovisningar samtliga 
år utom 2003. Istället var det personalförmåner och motivation som det förmedlades 
mest information om under 2003. Denna kategori hade en positiv utveckling under 
hela perioden. Mångfald fick relativt lite plats i årsredovisningen under perioden med 
undantag för 2001. Personalomsättning och trivsel har varit relativt oförändrad, med 
något mer information 1997 och 1999. Utbildning, rekrytering och hälsa är de kate-
gorier som det har redovisats minst om. Hälsa har dock successivt ökat under perio-
den. 
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Figur 4.26 – Jämförelse av kategorier, Tjänsteföretag 
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5 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån analysen för att besvara upp-
satsens syfte. Därefter följer en avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva utvecklingen av frivillig information om perso-
nal i årsredovisningen hos ett urval svenska börsföretag. Syftet är också att se om nå-
gon skillnad i utvecklingen föreligger hos tillverkningsföretag respektive tjänsteföre-
tag. 

Totalt sett under perioden 1995-2003 har antalet sidor frivillig information om perso-
nal i årsredovisningen ökat och främst för tillverkningsföretag. För tjänsteföretag har 
mängden frivillig information om personal i årsredovisningen nästan dubblerats från 
1995 till 2003. Samma information i tillverkningsföretagens årsredovisningar har tre-
dubblats. 

Tidigare studier visar att den procentuella andelen sidor tillägnade personal i årsredo-
visningen inte har ökat nämnvärt. Resultat från de tidigare undersökningarna stäm-
mer överens med denna studies resultat för tjänsteföretag. Ökningen av frivillig in-
formation om personal är snarare en följd av att antalet sidor totalt i årsredovisningen 
har ökat. För tillverkningsföretag har däremot andelen sidor om personal dubblerats 
under perioden. 2003 var dock inte det år då andelen sidor om personal var störst, det 
kan istället utläsas en topp 1999.  

Det har skett en ökning av frivillig tilläggsinformation om personal i årsredovisning-
arna inom samtliga kategorier. De största anledningarna till att en ökning av mäng-
den information om personal har skett är att kategorierna hälsa och personalförmå-
ner och motivation har haft en tydlig ökning. För tillverkningsföretag har informa-
tion om hälsa varit den kategori som har ökat mest under perioden och för tjänstefö-
retag har kategorin personalförmåner och motivation ökat mest.  

Störst ökning av frivillig information om hälsa skedde mellan 2001 och 2003. Den 
nya regleringen gällande redovisning av sjukfrånvaro som trädde i kraft 2003 kan ses 
som en följd av god redovisningssed som växte fram under 1990-talet. Efter att re-
gleringen trätt i kraft skedde en markant ökning för tillverkningsföretagen och en 
mindre ökning för tjänsteföretagen. Den fortsatta ökningen tyder på en ”ny” god re-
dovisningssed som i framtiden kan leda till en lag om hälsobokslut. En annan teori är 
att ökningen av frivillig information om hälsa 2003 kan vara en följd av dåliga sjuk-
frånvarotal som företagen vill ursäkta. 

Fram till 2003 har utvecklingen av mängden frivillig information om personal för 
tillverkningsföretag och tjänsteföretag varit i stort sett samma. Vissa likheter och 
olikheter i vilken information de båda grupperna väljer att presentera kan urskiljas. 
Likheterna mellan tillverkningsföretag och tjänsteföretag är att kompetensutveckling 
har varit den dominerande kategorin under perioden. Ytterligare en likhet är att in-
formation om hälsa successivt har ökat, om än mycket mer i tillverkningsföretagens 
årsredovisningar. Dessutom har utbildning fått minst utrymme i både tillverknings- 
och tjänsteföretagens årsredovisningar.  
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Olikheterna mellan tillverkningsföretag och tjänsteföretag är framförallt informatio-
nen om rekrytering som har fått stort utrymme i tillverkningsföretagens årsredovis-
ningar men mycket litet i tjänsteföretagens. Personalomsättning och trivsel, mångfald 
samt personalförmåner och motivation har alla givits större mängd information i 
tjänsteföretagens årsredovisningar än i tillverkningsföretagens. Nämnas kan dock att 
personalomsättning och trivsel har följt samma utveckling i både tillverknings- och 
tjänsteföretag. 

5.1 Avslutande diskussion och förslag till fortsatta studier 
Att jämföra tillverknings- och tjänsteföretag är inte att jämföra ytterligheter i en tid 
då kunskap är viktigt för alla företag. Vi tror att resultatet hade sett annorlunda ut 
och att skillnader lättare kunnat urskiljas om urvalet hade bestått av rena kunskapsfö-
retag och industriföretag. Resultatet av denna uppsats visar att tjänsteföretag inte re-
dovisar information om kompetensutveckling, rekrytering och utbildning i större ut-
sträckning än tillverkningsföretag som vi hade förväntat oss.  Det kan bero på att de 
tjänsteföretag som ingår i studien inte är beroende av personalens kunskap på samma 
sätt som exempelvis ett konsultföretag är. Anledningen till att vi ändå jämförde till-
verkningsföretag och tjänsteföretag är att vi valde att utgå från företag med de mest 
omsatta aktierna på börsens A-lista och där var de utvalda tjänsteföretagen de enda 
tjänsteföretag som fanns. Det skulle vara intressant att se resultatet av en undersök-
ning som jämförde typiska kunskapsföretag och typiska industriföretag. Som diskute-
rades i analysen drog investmentföretagen ner resultatet för tjänsteföretagen och ett 
urval utan investmentföretag skulle ge ett annat resultat. Som vidare studier kan ett 
förslag vara att undersöka motiven till att investmentföretagen redovisar så lite in-
formation om sin personal. 

Popcorns (1992) teori om att företag väljer att anpassa sig till trender kan stödjas med 
hjälp av denna uppsats. Den tydligaste trenden är att årsredovisningarna generellt blir 
allt tjockare. Det har lett till att frivillig information om personal också har ökat men 
att andelen inte ökat lika mycket. Det kan också ses som en trend att allt fler företag 
väljer att redovisa informationen om sin personal i ett eget avsnitt. Information om 
kompetensutveckling hade sin höjdpunkt på slutet av 1990-talet, vilket kan ses som 
en trend. Redovisning av kompetensutveckling har sedan dess minskat, även om den 
fortfarande är bland den vanligast förekommande informationen om personal. En 
möjlig trend som är för tidig att fastslå är information om hälsa. Det verkar som att 
den nya lagstiftningen om redovisning av sjukfrånvaro ledde till att, framförallt till-
verkningsföretag, började redovisa mer information om personalens hälsa. Det vore 
intressant att vidare undersöka effekten av lagstiftningen. Ökningen av frivillig 
tilläggsinformation om hälsa kan vara en utvecklig mot frivilliga hälsobokslut från 
företagens sida. Den ökade informationen skulle mycket väl kunna leda till att god 
redovisningssed tar lagstiftningen ett steg längre. Om det i framtiden blir en lagstadg-
ning om hälsobokslut vore det intressant att undersöka effekterna av denna.  

Vidare kan förslag på fortsatta studier vara att se om Linnalas resonemang om sam-
band mellan dåligt nettoresultat och mängden tilläggsinformation även kan visa sig i 
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samband mellan dåliga sjukfrånvarotal och mängd tilläggsinformation samt samband 
mellan dåliga könsfördelningstal och mängd tilläggsinformation. 
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Bilaga 1 – A-listan 
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Bilaga 2 – Undersökningsmodell  
Företag:       
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Antal sidor om personal      

Antal sidor om personal (%)      

Hälsa      

Mångfald       

Rekrytering      

Personalomsättning och trivsel      

Personalförmåner och motivation      

Utbildning      

Kompetensutveckling      

Placering     

Grafiskt     
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Företag: Electrolux      

      

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 62 64 68 78 95 

Antal sidor om personal ¼ 1 ¼ 1 ½ 1 1 

Antal sidor om personal (%) 0,40% 1,95% 2,21% 1,28% 1,05% 

Hälsa 0 0 0 0 3 

Mångfald 0 3 4 1 2 

Rekrytering 0 2 11 3 2 

Personalomsättning och trivsel 0 0 5 1 0 

Personalförmåner och motivation 1 0 3 0 3 

Utbildning 0 0 0 0 0 

Kompetensutveckling 2 7 4 3 3 

Placering 

VD:s 

kommentarer 

Koncernchefens

kommentarer, 

Eget avsnitt 

Koncernchefens

kommentarer, 

Noter, Eget avsnitt

Koncernchefens

kommentarer 

 

VD:s kommentar,

Eget avsnitt 

”Socialt ansvar” 

Grafiskt NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 ~Bilagor~ 

 54

Företag: Getinge 

         

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 41 40 48 55 88 

Antal sidor om personal 0 0 1 1 ½ 

Antal sidor om personal (%) 0% 0% 2,08% 1,82% 0,57% 

Hälsa 0 0 1 1 5 

Mångfald 0 0 0 1 1 

Rekrytering 0 0 0 2 0 

Personalomsättning och trivsel 0 0 0 0 1 

Personalförmåner och motivation 0 0 1 1 0 

Utbildning 0 0 0 0 0 

Kompetensutveckling 0 2 7 6 2 

Placering   Eget avsnitt 

Koncernchefens 

kommentarer 

Eget avsnitt 

”Getinge i 

samhället” 

Grafiskt NEJ NEJ NEJ JA JA 
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Företag: SCA 

      

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 48 65 81 80 92 

Antal sidor om personal  1 1 2 1 ¼ 1 ½ 

Antal sidor om personal (%) 2,08% 1,54% 2,47% 1,56% 1,63% 

Hälsa 0 4 0 8 10 

Mångfald 0 0 0 7 6 

Rekrytering 1 1 18 0 11 

Personalomsättning och trivsel 2 1 1 3 6 

Personalförmåner och motivation 0 2 8 11 0 

Utbildning 0 0 2 0 2 

Kompetensutveckling 13 2 23 0 4 

Placering Eget avsnitt Eget avsnitt 

Koncernchefens 

kommentarer 

Eget avsnitt Eget avsnitt 

Eget stcyke 

Socialt ansvar 

Grafiskt NEJ NEJ JA NEJ NEJ 
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Företag: SKF      

      

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 57 72 82 83 104 

Antal sidor om personal ¼ ¼ 1 1 3 ½ 

Antal sidor om personal (%) 0,44% 0,35% 1,22% 1,20% 3,37% 

Hälsa 0 4 6 5 19 

Mångfald 0 0 0 0 3 

Rekrytering 0 0 0 0 8 

Personalomsättning och trivsel 0 0 0 0 1 

Personalförmåner och motivation 0 0 4 14 0 

Utbildning 0 1 3 0 0 

Kompetensutveckling 10 6 23 1 6 

Placering FB12 

VD:s ord, Board 

of directors’ report

VD:s ord, FB, 

Eget avsnitt FB, Noter

Board of directors’

Report, eget avsnitt

Grafiskt NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 FB – Förvaltningsberättelsen 
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Företag:  

SSAB Svenskt Stål      

      

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 56 60 68 68 76 

Antal sidor om personal 1 ¼ 1 ¼ 1 ½ 1 ½ 2 

Antal sidor om personal (%) 2,23% 2,08% 2,20% 2,20% 2,63% 

Hälsa 4 4 4 5 4 

Mångfald 1 1 0 0 0 

Rekrytering 0 4 5 6 7 

Personalomsättning och trivsel 8 6 5 2 2 

Personalförmåner och motivation 3 3 5 3 7 

Utbildning 0 0 2 0 0 

Kompetensutveckling 1 10 8 8 8 

Placering FB FB FB FB FB 

Grafiskt JA JA JA JA JA 
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Företag: Trelleborg      

      

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 60 94 85 91 80 

Antal sidor om personal  0 2 2 2 2 ½ 

Antal sidor om personal (%) 0% 2,13% 2,35% 2,20% 3,13% 

Hälsa 0 0 3 0 15 

Mångfald 0 2 0 0 6 

Rekrytering 0 9 17 6 10 

Personalomsättning och trivsel 0 7 2 0 6 

Personalförmåner och motivation 0 0 1 0 0 

Utbildning 0 2 0 9 0 

Kompetensutveckling 0 12 8 7 13 

Placering  Eget avsnitt Eget avsnitt Eget avsnitt Eget avsnitt 

Grafiskt NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 
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Företag:  

Industirvärden      

      

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 69 81 93 92 80 

Antal sidor om personal  0 0 0 0 ¼ 

Antal sidor om personal (%) 0% 0% 0% 0% 0,31% 

Hälsa 0 0 0 0 0 

Mångfald 0 0 0 0 0 

Rekrytering 0 0 0 0 0 

Personalomsättning och trivsel 0 0 0 0 0 

Personalförmåner och motivation 0 0 0 0 14 

Utbildning 0 0 0 0 0 

Kompentensutveckling 0 0 0 0 0 

Placering     Not 

Grafiskt NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 
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Företag: Investor      

      

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 81 88 86 68 85 

Antal sidor om personal 0 0 0 ¼ 1 ¼ 

Antal sidor om personal (%) 0% 0% 0% 0,37% 1,47% 

Hälsa 0 0 0 0 2 

Mångfald 0 0 0 2 6 

Rekrytering 0 1 0 0 0 

Personalomsättning och trivsel 0 0 0 0 2 

Personalförmåner och motivation 0 0 0 1 6 

Utbildning 0 0 0 1 3 

Kompetensutveckling 0 0 0 0 7 

Placering    

FB, Verksamhets

beskrivning Eget avsnitt 

Grafiskt NEJ NEJ NEJ NEJ JA 
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Företag: SEB      

      

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 64 96 100 88 100 

Antal sidor om personal  1 1 5 2 2 

Antal sidor om personal (%) 1,56% 1,04% 5% 2,27% 2% 

Hälsa 0 0 1 0 10 

Mångfald 2 2 11 16 11 

Rekrytering 1 0 0 0 0 

Personalomsättning och trivsel 6 4 10 0 7 

Personalförmåner och motivation 0 3 3 21 17 

Utbildning 3 0 0 0 0 

Kompetensutveckling 7 15 33 2 11 

Placering Eget avsnitt Eget avsnitt 

Eget avsnitt 

SEB i samhället Eget avsnitt 

Eget avsnitt 

VD:s ord 

Grafiskt JA JA JA JA JA 
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Företag: Securitas       

      

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 49 68 73 86 88 

Antal sidor om personal 0 ¼ ¼ 2 ¼ ½ 

Antal sidor om personal (%) 0% 0,37% 0,34% 2,62% 0,57 % 

Hälsa 0 0 0 5 0 

Mångfald 0 0 0 0 0 

Rekrytering 0 0 0 1 0 

Personalomsättning och trivsel 0 0 4 4 5 

Personalförmåner och motiva-
tion 0 6 0 1 1 

Utbildning 0 0 0 0 0 

Kompetensutveckling 0 2 0 30 8 

Placering  

Koncernche-
fens

kommentarer 

Securitas 

modellen 

Eget avsnitt, 

Securitas mo-
dellen Utspritt 

Grafiskt NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 
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Företag: Skandia         

         

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 81 128 74 86 118 

Antal sidor om personal 1 2 ½ 1 ½ 1 1 ¼ 

Antal sidor om personal (%) 1,23% 1,95% 2,03% 1,16% 1,06% 

Hälsa 0 1 0 0 0 

Mångfald 0 0 0 0 0 

Rekrytering 0 0 0 3 3 

Personalomsättning och trivsel 10 6 6 1 0 

Personalförmåner och motivation 0 0 0 0 0 

Utbildning 0 0 0 0 0 

Kompetensutveckling 12 16 24 10 16 

Placering Eget avsnitt 

Eget avsnitt, 

VD:s ord 

Eget avsnitt, 

VD:s ord, IK13 Eget avsnitt Eget avsnitt 

Grafiskt JA JA JA JA JA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 IK – Intellektuellt kapital 
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Företag: Svenska Han-
delsbanken       

       

  1995 1997 1999 2001 2003 

Antal sidor i årsredovisningen 68 80 84 88 104 

Antal sidor om personal 2 2 ½ 2 2 ½ 2 

Antal sidor om personal (%) 2,94% 3,13% 2,38% 2,84% 1,92% 

Hälsa 0 0 3 9 4 

Mångfald 0 0 0 13 4 

Rekrytering 1 1 0 2 7 

Personalomsättning och trivsel 0 17 3 9 3 

Personalförmåner och motivation 5 14 21 18 15 

Utbildning 0 0 0 1 1 

Kompetensutveckling 1 3 6 11 8 

Placering Eget avsnitt 

Eget avsnitt, FB, 

VD:s ord 

Eget avsnitt, FB, 

VD:s ord 

Eget avsnitt, FB, 

VD:s ord 

Eget avsnitt, 

”Etik och soc ansvar” 

Grafiskt NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

 

 

 


