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Sammanfattning 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet, 

redovisningsfördjupning, EKR 362, VT 2006 

Författare: Elisabeth Falck, Magdalena Lindskog och Elin Östlund 

Handledare: Andreas Jansson  

Examinator: Torbjörn Tagesson 

Titel: Varför gör företag personalekonomisk redovisning? 

 

Bakgrund: I många organisationer är personalen den viktigaste tillgången för att skapa 

värden, men det speglas inte alltid i årsredovisningen. Det kostar företaget resurser att göra 

frivillig personalekonomisk redovisning och informationen i den är inte alltid enbart positiv. 

Trots det gör många företag redovisningen och vad är det då som motiverar företagen att göra 

den? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara varför företag gör personalekonomisk redovisning, 

utöver den lagstadgade, i årsredovisningen. 

 

Metod: En kvalitativ metod där telefonintervjuer med representanter från femton 

börsnoterade företag har gjorts. Intervjuguiden är standardiserad och har öppna svar. Det 

empiriska materialet har analyserats och jämförts med den teoretiska referensramen. 

 

Resultat, slutsatser: Huvudförklaringen till varför företag gör personalekonomisk 

redovisning är att skapa legitimitet och därmed anpassa sig till samhälleliga förväntningar. 

Upprättandet av redovisningen kan dock till viss del förklaras av att de vill motivera de 

anställda samt för att förse intressenter med information.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Att undersöka företag som inte har med den frivilliga 

personalekonomiska redovisningen för att urskilja de olika tankegångarna. För att gå in mer 

på djupet och fånga enskilda företags motiv skulle fallstudier kunna göras. Ett annat förslag är 

att göra en studie liknande vår men på icke börsnoterade företag för att se om resultatet skiljer 

sig. 
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1. Inledning 
 

et här kapitlet tar upp bakgrunden till personalekonomisk redovisning samt 

en problemdiskussion som leder fram till vår problemformulering och syfte. 

 

 D
1.1 Bakgrund 

Samhällsrelaterad redovisning är frivillig information som visas i tillägg till den 

finansiella redovisningen. Den visar företags aktiviteter och påverkan på samhället 

och innefattar bland annat personalekonomisk redovisning och miljöredovisning. 

(Ljungdahl, 1999) 

 

Personalekonomisk redovisning (Human Resource Accounting) utvecklades främst 

i USA på 1960-talet (Aronsson et al, 1994). Tankarna bakom kom från flera olika 

håll, bland annat sociologi, arbetspsykologi, nationalekonomi och företagsekonomi 

(Johansson och Skoog, 2001). I Sverige kallades den under 1970-talet social 

redovisning och sociala bokslut, där organisationer skulle redovisa 

samhällskonsekvenser på flera områden, men eftersom modellerna var svåra att 

hantera praktiskt blev intresset kortvarigt. I mitten av 1980-talet ökade återigen 

intresset på grund av ett flertal händelser som framhävde den personalekonomiska 

betydelsen. (Aronsson et al, 1994) 1990 föreslog Arbetsmiljökommissionen en 

lagstiftning om att såväl privat som offentlig verksamhet skulle upprätta en 

personalekonomisk redovisning. Lagförslaget avslogs dock eftersom det inte ansågs 

nödvändigt, då den redan frivilligt börjat införas. (Arbetsgivarverket 1994) 

 

I de flesta organisationer är personalen den viktigaste resursen eftersom den är 

avgörande för organisationens prestation och effektivitet (Aronsson et al, 1994). 

Personalen, dess kompetens, organisationen och kundrelationer blir mer och mer 

betydelsefull för ett företags resultat men dessa återspeglas sällan i redovisningen av 

företagets tillgångar (Björklund och Holmqvist, 1999). Den traditionella 

redovisningen tillfredställer inte efterfrågan av information från bland annat 

kreditgivare och investerare. Den ger inte en rättvisande bild av ett företags 

verklighet, eftersom det ofta finns viktiga icke monetära resurser som inte tas upp, 

då till exempel kostnader för personalen ses som en utgift och inte en tillgång. 

(Hermanson i Chen och Lin, 2003) Under dessa förhållanden blir informationen om 

personalen helt ignorerad, vilket gör redovisningens användbarhet och information 
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begränsad (Beverly i Chen och Lin, 2003). Genom en personalekonomisk 

redovisning ges en bättre och mer realistisk bild av verksamheten och en 

beskrivning av personalen och dess kostnader tillsammans med den övriga 

ekonomiska redovisningen (Björklund och Holmqvist, 1999). 

 

1.2 Problemdiskussion 

För företag är årsredovisningen en bra möjlighet att kommunicera med sina 

intressenter. Trots det tar flera företag enbart upp de lagstadgade upplysningarna i 

sin årsredovisning. Varje företag kan istället profilera sin årsredovisning genom att 

göra den mer tidsenlig, uppmuntrande till dialog, lämplig för varje läsare och se det 

som en möjlighet istället för en börda. (Desmond, 2000) 

 

Tidigare studier har gjorts angående omfattningen av frivillig tilläggsinformation. 

Studierna visar att stora företag redovisar mer information (Belkaoui och Karpik, 

1989). Ytterligare en studie visar att stora företag, noterade på flera börser har mer 

omfattande frivillig redovisning, där även branschtillhörighet har samband med 

omfattningen (Ljungdahl, 1999). En annan studie av företag noterade på 

Stockholms fondbörs visar att förutom storlek och bransch, finns ett samband 

mellan lönsamhet och multinationalitet samt den personalekonomiska 

redovisningens omfattning (Andersson et al, 2004). Eftersom studier redan har 

gjorts för att hitta samband mellan omfattning av frivillig informationsutgivning och 

faktorer som kan ses utifrån, vill vi hellre undersöka de bakomliggande faktorerna 

till varför företag väljer att ge ut frivillig information om personalen ”inifrån” 

företagen.  

 

Efter en genomgång av cirka etthundra årsredovisningar från Stockholmsbörsens A- 

och O-lista märkte vi att det inte alls är någon självklarhet att redovisa personalen 

och personalaktiviteter. Drygt hälften av dem har frivillig personalekonomisk 

redovisning, där cirka trettio av dem har en omfattande sådan. Av dem var 

informationen om personalen i årsredovisningarna oftast positiv men det fanns även 

flera företag som tog upp negativa upplysningar om exempelvis arbetsolyckor och 

jämställdhetsproblem. Den frivilliga personalekonomiska redovisningen tar även 

upp företagets tid och plats i årsredovisningen. Trots detta gör fler än hälften av 

företagen vi gick igenom redovisningen och vad är det då som motiverar företagen? 
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1.3 Problemformulering 

Varför gör företag frivillig personalekonomisk redovisning i årsredovisningen? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att förklara varför företag gör personalekonomisk redovisning, utöver 

den lagstadgade, i årsredovisningen.  

 

1.5 Syftets relevans 

Med vår undersökning vill vi upplysa företag som idag inte gör personalekonomisk 

redovisning utöver den lagstadgade, om vilka motiv som finns till varför vissa 

företag gör redovisningen. Detta kan inspirera fler företag att börja redovisa 

personalen i årsredovisningen.  

 

1.6 Disposition 

1. Inledning 
Det här kapitlet tar upp bakgrunden till 
personalekonomisk redovisning samt 
en problemdiskussion som leder fram 
till vår problemformulering och syfte. 
 

2. Referensram 
Det här kapitlet tar upp vad 
personalekonomisk redovisning är, 
vilka lagar och regler som företagen 
ska följa, Aktiespararnas kriterier samt 
fyra teoretiska huvudförklaringar till 
varför företag gör personalekonomisk 
redovisning. 

4. Empiri/Analys 
Detta kapitel redovisar resultatet av vår 
undersökning. Här visar vi först en kort 
företagspresentation. Det material vi 
samlat in jämförs och analyseras med 
den teoretiska referensram vi ställt upp 
och sammanfattas till sist i en tabell. 
 

3. Metod 
Det här kapitlet redogör för hur vi 
praktiskt gått tillväga för att genomföra 
denna uppsats. Vi förklarar vilket 
angreppssätt, forskningsmetod, 
datainsamlingsmetod, urval och 
analysmetod vi använt oss av samt hur 
operationaliseringen har gått till. 

5. Slutdiskussion 
Det här kapitlet redogör för de 
slutsatser vi kommit fram till. 
Kapitlet ger också förslag till 
fortsatt forskning samt 
reflektioner på eget arbete.  

 
 Figur 1.1 Disposition 
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2. Referensram 
 

et här kapitlet kommer behandla den referensram som ligger till grund för 

vår empiri och analys. Här visar vi vad personalekonomisk redovisning är, 

vilka lagar och regler som företagen ska följa, Aktiespararnas kriterier samt fyra 

olika teoretiska huvudförklaringar till varför företag gör personalekonomisk 

redovisning. 

 D

 

2.1 Personalekonomisk redovisning 

Personalekonomi definieras som hushållning med mänskliga resurser (Gröjer och 

Johansson, 1996). Med den personalekonomiska redovisningen kan företag med 

hjälp av nyckeltal, bokslut och redovisning få information om hur åtgärder och 

händelser rörande personalen påverkar verksamhetens resultat (Aronsson et al, 

1994). 

 

Personalekonomisk redovisning innehåller uppgifter som ger en samlad bild av 

företagets personal. Uppgifterna kan bestå av både siffror och resultat av andra 

mätningar och utredningar. I fokus för redovisningen är företagets anställda.  

Redovisningen visar den egna arbetskraften som behövts för att förverkliga 

företagets affärsidé. (Liukkonen, 2004) 

 

Den personalekonomiska redovisningen kan innehålla information om kostnader för 

sjukfrånvaron, personalomsättning, kompetensutveckling, utbildningsfördelning och 

ålderssammansättning (Björklund och Holmqvist, 1999). Den kan även innehålla 

vidtagna åtgärder för att till exempel minska sjukfrånvaron och arbetsolyckor, 

jämställdhetspolicys och interna ledarskapsutbildningar.   

 

Personalen är en immateriell tillgång och vissa företag mäter dessa tillgångar men 

tar inte med dem i årsredovisningen. Anledningar till detta kan vara att företagen 

tror att informationen är meningslös, de är rädda att ge ut för mycket information 

eller för att det inte finns någon teoretisk modell för denna typ av redovisning. 

(Sveiby i Toulson och Dewe, 2004) Svenska företag ligger i topp av att publicera 

mänskliga resurser i sina årsredovisningar (Roos och Roos, 1997). Det är inte bara 

media och andra grupper i samhället som ökar uppmärksamheten på beteendet, utan 

  4



~ Referensram ~ 
 

  5

antalet företag som på eget initiativ redovisar samhälls- och miljö prestationer har 

också ökat genom åren. (Brown och Deegan, 1998; Deegan och Gordon 1996) 

 

Det finns flera sätt att visa personalen i årsredovisningen 

  I ”VD: n har ordet”  

  I noter i resultat- eller balansräkningen 

  Som en immateriell eller annan tillgång (Chen och Lin, 2003)  

  I ett eget avsnitt 

  I en egen tilläggskatalog  

 

2.2 Lagar och regler 

Det finns flera möjligheter att redovisa personalrelaterade aktiviteter eftersom det 

inte finns något allmänt accepterat ramverk eller reglering av hur denna redovisning 

ska se ut. Det gör att den redovisade informationen kan bli helt annan än de verkligt 

utförda aktiviteterna, vilket gör att organisationen kan välja vilken information som 

ska visas. (Zambon och Del Bello, 2005)   

 

I Årsredovisningslagen 5 kap 18 § finns bestämmelser om vilken information 

företag måste lämna om sin personal i sin årsredovisning: 

  Medeltalet anställda under räkenskapsåret och fördelningen mellan kvinnor 

och män. Har företaget verksamhet i flera länder ska varje lands 

könsfördelning redovisas. 

  Anställdas frånvaro under året på grund av sjukdom i procent av de 

anställdas sammanlagda arbetstid, andelen sammanhängande sjukfrånvaro i 

mer än 60 dagar, könsfördelningen i sjukfrånvaron i procent av respektive 

köns sammanlagda arbetstid och åldersfördelningen i sjukfrånvaron uppdelat 

på grupperna: yngre än 29 år, 30-49 år och 50 år eller äldre i procent av 

respektive grupps sammanlagda arbetstid. 

  Könsfördelningen bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra 

personer i företagets ledning. (FAR, 2005)  

 

2.3 Aktiespararnas kriterier  

Aktiespararnas kriterier kan ses som en vägledning för vilken information företag 

kan ta upp. Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation som tillsammans 
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med tidningen Dagens Industri granskar samtliga bolags årsredovisningar på 

Stockholmsbörsens A- och O-listor. Granskningen syftar till att utse årets mest 

aktieägarorienterade årsredovisning. Granskningen utgår från en lista med kriterier 

som ger olika mycket poäng. Kriterierna för information om medarbetarna är:  

 Antal och könsfördelning, åldersfördelning, utbildningsfördelning, 

anställningstid, personalomsättning, kostnad per anställd för 

kompetensutveckling, nöjd medarbetarindex, friskvård, hälsorisker (antal 

incidenter, sjukfrånvaro). Kvantifierade uppgifter. 

 Antal och könsfördelning samt minst 8 av 9 övriga ovannämnda kategorier 

ger 2 p 

 Antal och könsfördelning samt 2–7 av övriga ovannämnda kategorier ger 

 1 p 

 Belöningsprogram med utspädningseffekt (inräknat andra än av 

bolagsstämman beslutade) ger 1 p.  

Maximalt antal poäng för medarbetardelen är tre, för hela årsredovisningen är 

maxpoängen 50. (Aktiespararna) 

 
2.4 Motiv till varför företag gör personalekonomisk redovisning 

De teorier vi tar upp i vår teoretiska referensram är de vanligast förekommande för 

att förklara frivillig samhällsrelaterad informationsutgivning, som 

personalekonomisk redovisning är en del av. Att ta upp dessa teorier ger en bra 

grund för att finna flera möjliga motiv för att sedan urskilja de/den starkaste som 

förklarar varför företag gör personalekonomisk redovisning.  

 

2.4.1 Anpassa sig till samhälleliga förväntningar  

Legitimitetsteorin är den mest använda teorin för att förklara förekomsten av 

tilläggsinformation i årsredovisningen med hänsyn till miljö och samhällsbeteende i 

organisationen (Gray et al, 1995). Legitimitetsteori grundar sig i en uppfattning om 

att det finns ett socialt kontrakt mellan organisationen och samhället. Samhället 

förväntar sig att organisationen ska utföra sina aktiviteter på ett visst sätt. (Deegan, 

2004) Flera teorier (exempelvis agent- och legitimitetsteori) har gemensamt att de 

framhåller att företag ägnar sig åt samhällrelaterad redovisning för att påverka den 

allmänna uppfattningen om företaget (Brown och Deegan, 1998). Samhället 

förväntar sig att företag ska ta ansvar för sin personal och kunders hälsa och 
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säkerhet (Tinker och Neimark, 1987). Uppfyller inte företaget samhällets 

förväntningar kan det leda till problem att få investerare, kapital eller personal samt 

efterfrågan på företagets produkter kan minska (Deegan, 2004). Företag strävar mot 

att uppnå kongruens mellan de sociala värderingar som finns i företaget och de 

normer och det accepterade beteendet i samhället, för att kunna överleva på lång 

sikt (Dowling och Pfeffer i Deegan, 2004). 

 

Ökningen av samhälleliga tilläggsupplysningar representerar en strategi för att 

förändra den allmänna uppfattningen om företaget (Deegan et al, 2000). Det finns 

fyra strategier för ett företag att åstadkomma och upprätthålla legitimitet:  

 Sträva efter att informera relevanta intressenter om förändringar i företagets 

prestation eller aktiviteter. 

 Sträva efter att ändra uppfattningen hos relevanta intressenter utan att 

förändra något i beteendet. 

  Sträva efter att manipulera uppfattningen genom att avleda 

uppmärksamheten genom att fokusera på andra områden. 

  Sträva efter att ändra externa förväntningar på företagets prestationer. 

(Lindblom i Deegan, 2004) 

 

Dessa strategier kan genomföras av företaget genom att publicera information i 

årsredovisningen. Företag kan visa information som tidigare varit okänd för 

allmänheten eller för att dölja eller avleda uppmärksamheten från andra negativa 

nyheter. Företaget väljer var de vill lägga fokuseringen på när de bestämmer vilka 

rapporter och vilken information som ska visas, till exempel miljöhänsyn eller 

personalvård (Lindblom i Deegan, 2004).  

 

Hur företag och ledning ser samhällets förväntningar är svårt att veta, men studier 

visar att företagsledare anser att media har stort inflytande och formar i stor 

utsträckning samhällets förväntningar (O´Donovan i Deegan, 2004).  

 

En undersökning gjord i USA visar att mängden samhällsrelaterad information som 

lämnas av företaget varierar från år till år (Hogner i Deegan, 2004). Studier visar 

även att företag tar upp mer samhällsinformation i årsredovisningen, om missöden 
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eller andra incidenter är aktuella i branschen, även om det inte rör företaget direkt, 

för att behålla sin legitimitet (Deegan et al, 2000).  

 

Företag kan genom ett gott rykte få konkurrensfördel och kan då lättare attrahera 

fler investerare och få bättre kreditvärdighet (Fombrun i Hooghiemstra, 2000). 

Därför antas att företag försöker påverka sitt rykte genom att ägna sig åt 

samhällsredovisning, som är riktad till att ge information för att legitimera ett 

företags agerande och skydda sin image samt sitt rykte (Hooghiemstra, 2000). 

Numera räcker det inte med att jämföra olika företags resultat utan den framtida 

vinsten ligger i färdigheterna och kapaciteten hos de anställda, vilket gör att de bör 

framhävas i årsredovisningen. Det är svårt att efterlikna mänskliga resurser vilket 

visar att de kan vara en konkurrensfördel. (Sloman i Toulson och Dewe, 2004) 

 

Många positiva händelser i den personalekonomiska redovisningen kan ge företag 

fördelar genom att till exempel andra företag blir intresserade av att bli 

samarbetspartner eller skapa andra typer av samarbeten med företaget. (Frederiksen 

och Westphalen, 1998)  

 

En annan teori som kan förklara mänskligt handlande ur ett legitimitetssynsätt är 

den institutionella teorin. Den institutionella teorin grundar sig i antagandet att 

organisationer låter sig påverkas av sin institutionella omgivning och tar efter 

strukturer, procedurer, policys och praxis som anses legitima i samhället. (Meyer 

och Rowan 1977; DiMaggio och Powell 1983) Att anta liknande regler och rutiner 

leder till en viss likriktning och denna process kallas isomorfism. Organisationer 

antar liknande regler och rutiner genom till exempel tvång och imitation. Tvång 

härstammar från politiskt inflytande och problem med legitimitet. Tvånget utövas 

genom påtryckningar från andra parter som organisationen är beroende av, 

exempelvis ägare och kunder, eller av samhälleliga förväntningar, till exempel 

bestämmelser från regeringen. Imitationsprocessen är följden av osäkerhet. Är 

organisationens strukturer och system inte rätt uppfattade, målen i organisationen är 

oklara eller omgivningen är osäker, tenderar organisationer att efterlikna regler och 

rutiner av liknande organisationer som är framgångsrika och legitima. (DiMaggio 

och Powell 1983) Fördelar med det imiterande beteendet är betydande. När en 
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organisation möter ett problem med oklarheter och oklara lösningar ger en imitation 

en praktisk lösning till en låg kostnad. (Cyert och March, 1963) 

 

Sammanfattning av anpassning till samhälleliga förväntningar  

Företag kan göra personalekonomisk redovisning för att företagen tror att samhället 

förväntar sig att de ska visa personalen i årsredovisningen. Vidare kan företag göra 

redovisningen för att informera om förändringar eller påverka/manipulera 

förväntningarna för att åstadkomma eller upprätthålla legitimitet och gott rykte. 

Legitimitet och gott rykte kan ge konkurrensfördelar och locka till sig nya 

samarbetspartners. Är företag osäker på hur de ska legitimera sina handlingar kan de 

imitera andra företags personalekonomiska redovisning.   

 

2.4.2 Tillgodose intressenters behov 

Enligt Desmond (2000) kommer troligtvis de företag som inte enbart fokuserar på 

sina aktieägare och finansiella resultat, utan ser till alla sina intressenter, vara de 

mest framgångsrika i framtiden. För att kunna skapa värden på lång sikt måste varje 

intressents behov förstås och relationerna vårdas. Det finns två olika synsätt att se 

på intressentteorin, där det första påstår att alla intressenter ska behandlas lika i 

organisationen. Oavsett vilken intressent som påverkar de ekonomiska 

prestationerna mest ska organisationen ledas till förmån för alla intressenters 

förväntningar. (Deegan 2004) En intressent definieras som varje identifierbar grupp 

eller individ som kan påverka prestationerna i en organisation eller som påverkas av 

prestationerna av en organisation (Freeman och Reed, 1983). Se figur 2.1. 
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Figur 2.1 Intressentmodell 
 
 
Denna syn menar också att intressenter har rätt att bli försedd med information om 

hur organisationen påverkar dem, även om de väljer att inte använda informationen 

eller om de inte direkt kan påverka organisationens överlevnad. Organisationen har 

alltså ett ansvar mot sina intressenter. (Deegan, 2004) Ansvar kan definieras som 

skyldigheten att redovisa för de handlingar som man är ansvarig för. Funktionen av 

organisationers samhällsrelaterade redovisning är att informera samhället om deras 

handlingar som de är ansvariga för. (Gray et al i Deegan, 2004) Att betrakta detta 

perspektiv om hur organisationer ska bete sig gentemot sina intressenter betyder 

nödvändigtvis inte detsamma som hur de verkligen beter sig (Deegan, 2004). 

 

Det andra synsättet betraktar tydligt olika grupper av intressenter som finns i 

samhället och hur deras förväntningar har mer eller mindre inverkan på 

organisationens strategier (Deegan 2004). Här är intressenterna identifierade av den 

betydelse de har för organisationen, där de kan delas in i primära och sekundära. En 

primär intressent definieras som en intressent som utan fortsatt deltagande gör att 

organisationen inte kan fortsätta sin verksamhet. Sekundära intressenter definieras 

som de som påverkar eller påverkas av organisationen men som inte är engagerade i 

dess transaktioner och inte är nödvändiga för dess överlevnad. (Clarkson, 1995) Ju 

viktigare intressenten är för organisationen desto större ansträngning läggs ner för 

att ta hand om den relationen (Gray et al i Deegan, 2004). Ju mer kritisk en 

intressents resurser är för en organisations fortsatta framgång, ju större 
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förväntningar har intressenten och desto mer lyhörd blir organisationen att uppfylla 

dem (Deegan, 2004). Då kommer organisationen sporras till att ge 

tilläggsinformation om deras olika program och initiativ till respektive 

intressentgrupp, för att tydligt visa att de anpassar sig till deras förväntningar. 

Förväntningar ändras dock med tiden och organisationen måste kontinuerligt 

anpassa sitt drift- och rapporteringsbeteende. (Ullman i Deegan, 2004) 

Organisationen bör identifiera målintressenter för att kunna ge rätt information i 

sina rapporter till rätt intressenter (Zambon och Del Bello, 2005).  

 

Det är viktigt att redovisningen är relevant, pålitlig och korrekt framställd för att 

organisationen ska vara trovärdig inför sina intressenter. Redovisningen kan 

användas som en del i marknadsföringen och visa sitt ”ansvarstagande” inom valda 

områden. (Zambon och Del Bello, 2005) 

 

Beslutsanvändbarhetssynsättet ser på redovisningen som att den ska ge användbar 

information till olika parters beslutsfattande. Den riktar sig främst till nuvarande och 

potentiella aktieägare och kreditgivare. Aktieägare fattar beslut om de ska behålla, 

sälja eller köpa aktier och kreditgivare om de ska bevilja lån och liknande. 

(Mathews och Perera, 1996) 

 

Amerikanska redovisningsrådet, FASB betonar redovisningens användbarhet vid 

beslutsfattande: 

 

”Financial reporting should provide information that is useful to present and 

potential investors and creditors and other users in making rational investment, 

credit and similar decisions...” (FASB)  

 

Enligt agentteorin förekommer problem vid bestämmandet av mängden redovisad 

information och fördelningen av information som lämnas från ledning till ägare och 

andra intressenter. Fördelningen av informationen är ojämn på grund av att agenten 

(företagsledningen) har mer information än principalen (ägaren). Det här övertaget 

används när företagsledningen väljer vilken frivillig information de vill visa för 

ägare och investerare. (Hendriksen och van Breda, 1992) För att påverka 
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uppfattningen om företaget är ledningen oftast villig att rapportera ”goda nyheter” 

men motvillig att visa ”dåliga nyheter” (Deegan et al, 2000). 

 

Sammanfattning av tillgodoseende av intressenters behov 

Företag kan göra personalekonomisk redovisning för att tillgodose alla intressenters 

behov av information om personalen. Att tillgodose intressenters behov är en del i 

att vårda relationen för att kunna värna om de resurser de ger företaget. Alla 

intressenters resurser är inte lika viktiga för företagets överlevnad och därför bör 

målintressenter urskiljas. Målintressenter har högre förväntningar vilket gör att 

företag vill visa mer information om att de är ansvarstagande och samarbetsvilliga. 

Redovisningen ska även ge användbar information till olika parters beslutsfattande. 

Företagsledningen har mer information än ägarna vilket gör att den information som 

visas i den personalekonomiska redovisningen inte alltid ger en heltäckande bild av 

personalsituationen, utan kan ge en förskönande bild.   

 

2.4.3 Undvika politisk uppmärksamhet och reglering  

Det centrala som positiv redovisningsteori är baserat på är att alla individers 

handlingar motiveras av egenintresset.  Teorin förutsäger att kontrakt binds utifrån 

olika parters egenintresse. Många av kontrakten grundar sig på den utvalda 

information som visas i redovisningen. (Watts och Zimmerman, 1986) Enligt 

positiv redovisningsteori antas stora och lönsamma företag befinna sig i en utsatt 

position av politiker och kan därmed lätt bli drabbade av regleringar eller ökad 

beskattning. Därför antas de välja att redovisa frivillig samhällsrelaterad 

information för att avleda uppmärksamheten från politiker, för att undgå eventuella 

ingrepp från dem och därmed förenade kostnader. (Ljungdahl, 1999) Den 

samhällsrelaterade redovisningen kan verka kompenserande för företagets höga 

lönsamhet och på det viset avleda uppmärksamheten ytterligare från politiker. 

(Watts och Zimmerman, 1978) Den frivilliga redovisningen kan också karakterisera 

företaget på aktiemarknaden genom att visa att företagsledningen inte undanhåller 

någon ofördelaktig information om företaget. (Ljungdahl, 1999) 
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Sammanfattning av undvikande av politisk uppmärksamhet och reglering 

Företag kan göra personalekonomisk redovisning för att undvika politisk 

uppmärksamhet och därmed undgå att eventuellt bli drabbad av reglering. Företag 

kan även göra det för att visa aktiemarknaden att de inte undanhåller någon 

ofördelaktig information om företaget.  

 

2.4.4 Motivation och styrning av personal  

Personalekonomisk redovisning utvecklas både för externa och interna användare. 

Externt kan den användas till att profilera företaget och internt kan den användas 

som ett verktyg för ledningen. (Frederiksen och Westphalen, 1998)  

 

När ett företag beslutar sig för att göra en personalekonomisk redovisning till sina 

externa intressenter kan ledningen under framställningen och mätningens gång 

upptäcka nya områden som kan förbättras. Genom att mäta nyckeltalen till den 

personalekonomiska redovisningen får ledningen större kunskap om sin egen 

organisation. Under denna process upptäcker ledningen ofta områden som kan 

förbättras, vilket gör att den personalekonomiska redovisningen kan vara till nytta 

för både interna och externa faktorer. (Frederiksen och Westphalen, 1998) 

 

Personalekonomisk redovisning har flera användningsområden: Att förse den egna 

organisationen med objektiv information om kostnaden och värdet av mänskliga 

resurser, att ge en ram för beslutsfattande och att motivera beslutsfattare att se ur ett 

personalekonomiskt perspektiv, vilket fokuserar uppmärksamheten på framtida 

investeringar i personalen. Även ett positivt samband har fastställts mellan stort 

engagemang av ledningen i personalen och goda finansiella prestationer i 

organisation. (Flamholtz et al, 2002)  

 

Personalekonomisk redovisning kan motivera och öka personalens engagemang och 

prestationer både kvantitativt och kvalitativt. Personalen kan uppleva det som 

positivt att synas som en tillgång i företagets verksamhet. Värdet av personalens 

prestationer tydliggörs, vilket kan öka deras motivation och intresse för företagets 

resultat. (Aronsson et al, 1994) Innehåller den personalekonomiska redovisningen 

många positiva händelser kan personalen i företaget känna sig stolta och det kan 

även locka nya anställda till företaget (Frederiksen och Westphalen, 1998). 
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Syftet med att göra personalekonomisk redovisning kan vara att lyfta fram 

personalfrågorna i organisationen. När kostnaderna runt personalen lyfts fram ökar 

intresset inom organisationen för personal- och hälsofrågor. (Aronsson och 

Malmquist, 2003) 

 

Informationen i den personalekonomiska redovisningen ger ett bättre 

beslutsunderlag och därmed bedrivs företaget på ett mer effektivt sätt. Det är viktigt 

att beslutsfattare har både ett personalekonomisk synsätt och goda kunskaper för att 

kunna analysera informationen i redovisningen. Informationen kan också användas 

som ett hjälpmedel vid argumentation för åtgärder som rör till exempel arbetsmiljö 

och personalutveckling i ett företag. (Aronsson et al, 1994)  

 

Legitimitet måste skapas inåt i en organisation och inom organisationen måste 

ledningen och ledarskapet vara accepterat. (Williamson, 1975) Nedslagenhet och 

negativitet hos de anställda kan bli kostsamt för produktiviteten och måste därför 

förhindras. De anställda bör motiveras med meningsfulla arbetsuppgifter och ett 

målinriktat arbete. Det gäller för ledningen att sträva efter att göra företaget till en så 

bra arbetsplats som möjligt med en god atmosfär. (Abrahamsson och Andersen, 

2002) 

 

Sammanfattning av motivering och styrning av personal 

Personalekonomisk redovisning kan göras för att rikta uppmärksamheten på 

framtida investeringar i personalen. Att publicera personalen i årsredovisningen kan 

upplevas positivt av de anställda, då de känner sig mer betydelsefulla för 

organisationen, då de visas i ett av företagets kommunikationsmedel. Genom att få 

personalen mer motiverad och känna sig betydelsefull kan göra personalen mer 

intresserad av organisationen och därmed prestera bättre, vilket gynnar hela 

företaget. Att visa hur företaget tar hand om sina anställda kan även attrahera nya 

anställda.  
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2.5 Motiv till att göra personalekonomisk redovisning 
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Figur 2.2 Motiv till personalekonomisk redovisning 
 

Sammanfattning av motiv till att göra personalekonomisk redovisning 

Vi har tagit ut fyra möjliga huvudförklarningar till varför företag gör 

personalekonomisk redovisning. Alla fyra huvudförklaringar utgår mer eller mindre 

från legitimitetssynsättet men bör ses som skilda eftersom de riktar sig till olika 

grupper, till exempel allmänheten, aktieägare, politiker och anställda. Dock 

överlappar legitimitetsteorin och intressentteorin varandra och bör därför inte ses 

som helt skilda. 

 

Den första huvudförklaringen menar att företag försöker påverka den allmänna 

uppfattningen om företaget genom att informera om personalen för att de tror att 

samhället förväntar sig det och för att skapa gott rykte genom den 
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personalekonomiska redovisningen. Den andra huvudförklaringen menar att företag 

redovisar personalen för att förse intressenter, framförallt målintressenter, med den 

information de önskar samt att framställa användbar information till beslutsfattande. 

Den tredje huvudförklarningen menar att företag gör personalekonomisk 

redovisning för att undgå uppmärksamhet från politiker för att eventuellt inte bli 

drabbade av reglering. Den fjärde huvudförklaringen menar att företag gör 

personalekonomisk redovisning för att motivera och engagera personalen i 

organisationen samt att locka nya anställda.  

 



~ Metod ~ 

3. Metod 
 

et här kapitlet redogör för hur vi praktiskt gått tillväga för att genomföra 

denna uppsats. Vi förklarar vilket angreppssätt, forskningsmetod, 

datainsamlingsmetod, urval och analysmetod vi använt oss av samt hur 

operationaliseringen har gått till.  

 D
 

3.1 Val av ämne 

Vi började vårt arbete med att fundera på ett ämne vi alla var intresserade av. Vi 

diskuterade och kom fram till att vi ville undersöka hur företag gjorde sin personal 

synlig i årsredovisningen och framför allt varför de valde att göra det. Till en början 

var arbetet trevande och vi hamnade på fel spår flera gånger men när vi läst in oss 

på teorin och bestämt vad vi ville göra för undersökning, kändes det bättre och 

arbetet rullade på.  

 

3.2 Angreppssätt 

Det finns två ansatser att dra slutsatser utifrån, induktion och deduktion. Den 

induktiva ansatsen bygger på empiri medan den deduktiva bygger på logik. 

Induktion innebär att dra generella slutsatser utifrån empiriska fakta. (Thurén, 1991) 

Ansatsen går ”från empiri till teori” (Jacobsen, 2002). Forskaren går ut i 

verkligheten nästan helt utan förväntningar och samlar in information som är 

relevant och utefter det skapas en teori. Vid induktion kan forskaren aldrig uppnå 

hundraprocentig visshet, men ett mer eller mindre sannolikt resultat. (Thurén, 1991) 

 

Deduktion innebär att en slutsats anses som giltig så länge den är logiskt 

sammanhängande, men den behöver nödvändigtvis inte överensstämma med 

verkligheten (Thurén, 1991).  Denna ansats går ”från teori till empiri”. Forskaren 

skaffar sig förväntningar om verkligheten och går sedan ut i den och samlar in 

empiriskt material för att se om förväntningar stämmer överens med verkligheten. 

Med denna ansats begränsar forskaren informationstillgången eftersom denne bara 

letar efter den information som forskaren finner relevant utifrån sina förväntningar 

och kan därmed missa annan viktig information. (Jacobsen, 2002)  

 

  17
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Vi har valt det deduktiva angreppssättet eftersom vi redan hade idéer om varför 

företag gör personalekonomisk redovisning. Vi har först utgått från de teorier som 

kan förklara varför företag väljer att göra personalekonomisk redovisning och 

utifrån teorierna har vi tagit ut möjliga motiv att undersöka för att sedan ta ut 

vilka/vilken som har störst bäring. När vi utformade intervjuguiden och frågorna 

utgick vi från vår frågeställning och teoretiska referensram där de fyra 

huvudförklaringarna finns. Vi har även utgått från den information som finns i 

företagens årsredovisningar. För att finna möjliga förklaringar som teorierna kunnat 

missa har vi även valt att bygga in vissa induktiva inslag. Detta gör att vi får med de 

flesta tänkbara förklaringar till varför företag gör personalekonomisk redovisning 

och kan därmed finna svar på vår frågeställning och uppfylla vårt syfte.  

 

3.3 Forskningsmetod 

Det finns två huvudmetoder vid insamling av data, vilka är kvalitativ och 

kvantitativ. Valet av metod bestäms utifrån vilket kunskapssyfte forskaren har med 

undersökningen. Den kvantitativa metoden är utmärkande av statistik, matematik 

och formler och det finns riktlinjer om hur en undersökning ska genomföras. Det 

huvudsakliga kunskapssyftet inom den kvantitativa metoden är att orsaksförklara 

och se samband i undersökningen. Det huvudsakliga kunskapssyftet i den 

kvalitativa forskningen är att få förståelse för det undersökta fenomenet. 

Datainsamlingen i den kvalitativa metoden sker ofta med hjälp av intervjuer och 

redovisas i texter som sedan tolkas. (Andersen, 1998) Det som är en nackdel för den 

ena metoden är ofta en fördel för den andra exempelvis har den kvantitativa sin 

styrka i överblick och distans medan den kvalitativa har sin styrka i förståelse och 

närhet. Därför kan metoderna ses som komplement till varandra istället för 

konkurrent. En och samma undersökning kan innehålla båda metoderna exempelvis 

kan ett frågeformulär innehålla öppna frågor där den intervjuade får svara med egna 

ord. (Jacobsen, 2002)  

 

Genom att göra en kvalitativt inriktad studie kan vi fånga enskilda företags motiv 

till att göra personalekonomisk redovisning, som inte en kvantitativ studie kan göra. 

En intervju kan fånga andra motiv än vad som kan upptäckas genom att granska 

årsredovisningar. Därför har vi valt att utgå från den kvalitativa metoden eftersom vi 

främst vill förklara, genom öppna intervjuer, varför företagsledningen väljer att göra 
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en personalekonomisk redovisning. Vi kommer även ha inslag av den kvantitativa 

metoden då vi intervjuat representanter från femton företag och viss del av analysen 

görs på ett kvantitativt sätt, där företag urskiljs och jämförs. Hade vi valt att 

undersöka hur många företag som väljer att göra personalekonomisk redovisning 

eller se samband mellan exempelvis företagets storlek, bransch och mängd 

redovisad personal hade den kvantitativa metoden passat bättre.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod  

Data kan delas in i två huvudtyper, primärdata och sekundärdata. Primärdata är den 

data forskaren själv har samlat in för undersökningen och sekundärdata är den data 

andra personer eller forskare samlat in i ett annat syfte. Insamlingen av primärdata 

sker genom intervjuer, observationer eller frågeformulär. Sekundärdata kan bland 

annat vara dokument, film, register och årsredovisningar. (Andersen, 1998)  

 

Den primärdata vi har använt oss av i vår undersökning är intervjuer med 

representanter från flera företag och den sekundärdata vi har använt är de aktuella 

företagens årsredovisningar.  

 

En intervjus grad av standardisering beror på hur mycket ansvar intervjuaren har vid 

frågornas utformning och ordningsföljd. Hög grad av standardisering är bra för att 

kunna göra jämförelser och generalisera. Intervjuns grad av strukturering beror på 

hur fria frågorna är att tolka för den intervjuade efter egna erfarenheter. (Patel, 

2003)  

 

Våra intervjuer har hög grad av standardisering, det vill säga samma frågor i exakt 

samma ordning ställs till de intervjuade, vilket ger en ökad jämförbarhet. Syftet med 

vår uppsats är inte att dra generella slutsatser, utan att finna motiv som endast kan 

ses som tendenser till att göra personalekonomisk redovisning. Våra intervjuers 

grad av strukturering är låg, vilket betyder att svaren till frågorna är öppna och ger 

stort svarsutrymme åt den intervjuade. Vi har valt att ha frågor med öppna svar för 

att inte begränsa vad den intervjuade ska kunna svara och för att få med alla möjliga 

motiv, för att på bästa sätt uppfylla vårt syfte. Vi har valt att göra personliga 

intervjuer istället för att skicka ut frågorna i enkätform till företagen. Detta på grund 
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av att vi ville få mer spontana svar, öka svarsfrekvensen samt undvika missförstånd 

av frågor och svar.  

 

Att göra intervjuer ansikte mot ansikte är ofta kostnadskrävande, då undersökaren 

måste förflytta sig fysiskt till en annan plats. Att göra telefonintervju är ett bra 

alternativ för att få mindre kostnader. (Jacobsen, 2002)  

 

Vi har av kostnads- och tidsskäl valt att göra våra intervjuer via telefon, då 

företagen i undersökningen är belägna i många olika delar av Sverige, vilket gör att 

vi inte har haft tid eller pengar att besöka och intervjua dem ansikte mot ansikte.  

 

3.5 Urval 

Urval görs av vilka enheter som skall ingå i undersökningen. Urval kan göras efter 

två huvudsätt, sannolikhetsurval eller icke sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 

karaktäriseras av att varje enhet i den totala populationen har lika stor sannolikhet 

att väljas. Icke sannolikhetsurval innebär att alla enheter i totala populationen inte 

har lika stor sannolikhet att komma med i undersökningens urval. (Hartman, 1998)  

 

Eftersom alla företag inte har personalekonomisk redovisning i sin årsredovisning, 

har inte alla företag lika stor sannolikhet att komma med i vår undersökning. Vi har 

således använt oss av ett icke sannolikhetsurval. Det första vi gjorde var att beställa 

hem cirka ett hundra årsredovisningar från företag noterade på Stockholmsbörsens 

A- och O-lista. Detta gjorde vi eftersom tidigare undersökningar visat att stora 

företag har mer samhällsrelaterad redovisning, vilka också är de mest tillgängliga. 

Vidare gick vi igenom årsredovisningarna och tog ut de företag som hade frivillig 

personalekonomisk redovisning, vilket var ungefär hälften. Av dem valde vi ut ett 

trettiotal som vi ansåg hade mer omfattande personalekonomisk redovisning. Mer 

omfattande redovisning innebär att de har skrivit mer i detalj vad de gör för sin 

personal och dess aktiviteter och inte endast någon enstaka mening. Av de drygt 

trettio företagen vi ringde fick vi intervjua representanter från femton företag, vilket 

ger en svarsfrekvens på knappt femtio procent, vilket vi anser vara ett representativt 

urval till vår undersökning. Av de femton företag som deltog i vår studie varierade 

deras personalekonomiska redovisning från mycket information till mindre 

omfattande information, vilket ger en bredd i intervjumaterialet. Eftersom syftet 
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med vår uppsats är att förklara varför företag gör personalekonomisk redovisning 

anser vi att företag som tar upp information om personalen i liten omfattning inte 

skulle hjälpa oss uppnå syftet. Vi frågade samtliga i undersökningen om vi fick 

använda respektive företags namn i uppsatsen. Alla företag godkände att ha sitt 

namn med utom ett, som vi valt att kalla företag X. Vi har valt att inte anonymisera 

alla företag eftersom vi då skulle förlora viktig information om exempelvis bransch 

och storlek som är viktiga jämförelsevariabler.  

 

3.6 Operationalisering 

I vårt arbete har vi valt att testa fyra förklaringar till varför företag gör 

personalekonomisk redovisning. Dessa är att anpassa sig till samhälleliga 

förväntningar, tillgodose intressenters behov, undvika politisk uppmärksamhet och 

reglering samt motivation och styrning av personal. Vissa av våra frågor i 

intervjuguiden är ställda för att testa enskilda förklaringar och vissa är ställda för att 

urskilja det starkaste motivet om flera anges. Då alla frågor är öppna kan vi få svar 

som vi inte har tänkt på, vilket gör att det är omöjligt att få med alla tänkbara svar vi 

kan få vid intervjuer. 

 

 När och hur kom det sig att ni började göra personalekonomisk redovisning?  

– Denna fråga ställs för att få en uppfattning om varför företaget började med 

personalekonomisk redovisning. Till exempel kan det ha varit för något framstående 

företag gjorde det, vilket tyder på ett isomorfistiskt beteende, vilket görs för att 

uppnå legitimitet.  De kan svara att det var för att synliggöra sin personal, vilket 

tyder på att de vill motivera och engagera personalen. De kan svara att fanns krav 

från intressenter, vilket tyder på att de vill tillgodose deras behov. Det är även en 

bra inledning för att få igång konversationen.   

 

 Vad är ert mål med er personalekonomiska redovisning? 

– De kan exempelvis svara att målet med redovisningen kan vara att få en mer 

motiverad personal genom att synliggöra den. De kan svara att de vill bemöta 

intressenters krav, vilket tyder på att de vill tillgodose intressenters behov.  
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 Till vem riktar sig er personalekonomiska redovisning? 

– Med frågan får vi veta vilken intressent som har det viktigaste bidraget till 

företaget.  

 

 Hur kom ni fram till vad som skulle ingå i er personalekonomiska 

redovisning?  

– Frågan kan ge oss svar på om de använt en redan existerande modell/kopiera 

från annat företag, inspirerats av andra företag, vilket kan peka på isomorfism för 

att uppnå legitimitet. Har företaget utvecklat en egen kan det vara för att de vill 

uppfylla krav och önskemål från intressenter. Ett annat motiv skulle kunna vara att 

de lyfter fram viss information om personalen för att undvika negativ 

uppmärksamhet från politiskt håll, vilket i så fall kan tyda på att de är orolig för 

reglering.    

 

 Har er personalekonomiska redovisning sett likadan ut eller hur har den 

förändrats under åren? Hur kom det sig att ni ändrade den? 

– Har den förändrats kan det tyda på att de institutionella eller sociala 

förväntningarna har förändrats och att företaget strävar efter att vara legitim och 

ändrar sin redovisning efter förväntningarna. De kan också ha förändrat den efter 

krav från intressenter, vilket tyder på att de vill tillgodose deras behov. 

 

Vi har tagit ut sex områden vi anser företagen kan ha med i sin personalekonomiska 

redovisning. Dessa är:  

- friskvårdsaktiviteter,  

- arbetsolyckor/säkerhet,  

- uppmuntran till föräldraledighet, 

- jämställdhetsarbete,  

- personalomsättning  

- utbildningsfördelning.  

Vi frågar de som har tagit upp respektive område om varför de tar upp den 

informationen och kan därmed urskilja det starkaste motivet till att företagen gör 

personalekonomisk redovisning. Alla företag tar inte upp alla områden vilket gör 

att vi inte kan ställa samma frågor till alla utan anpassa oss efter vilken information 

respektive företag har i redovisningen.  
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 Ni tar upp information om ert ”friskvårdsprogram”. Varför gör ni det? Vem 

tror ni kan ha användning av den informationen?   

– Här kan vi få veta om de gör det för att upprätthålla eller skapa ett gott rykte om 

att vara ett friskt företag, vilket kan tyda på att de vill uppnå legitimitet. Svarar de 

att ”vi har haft problem med hög sjukfrånvaro” och vill sänka den kan det kopplas 

till den politiska uppmärksamheten eftersom det är kostsamt även för staten med 

sjukfrånvaro.  

 

 Ni tar upp information om hur många arbetsolyckor som inträffat på ert 

företag. Varför gör ni det? Vem tror ni kan ha användning av den 

informationen?   

– Här kan de svara att de vill visa utåt att de tar sina olyckor på allvar och att 

företaget följer upp orsaker samt vidtar åtgärder, vilket tyder på att de vill 

legitimera sina handlingar. Svarar de att de vill de visa hänsyn till de drabbade och 

visa övrig personal att de tar olyckor på allvar, tyder det på att de vill uppnå inre 

legitimitet.  

 

 Ni tar upp information om ”föräldraledighet”. Varför gör ni det? Vem tror ni 

kan ha användning av den informationen?   

– Med frågan kan vi få svar på om de vill skapa ett gott rykte som arbetsgivare 

genom att de är positivt inställda till föräldraledighet och inte diskriminerar 

(blivande) föräldrar. Frågan kan svara på om de vill skapa inre legitimitet då de 

anställda får svart på vitt att det är ok för dem att skaffa barn och vara ledig, vilket 

kan leda till större motivation att fortsätta arbeta på företaget.  

 

 Ni tar upp information om ert ”jämställdhetsarbete”. Varför gör ni det? Vem 

tror ni kan ha användning av den informationen?   

– Här kan vi få svar på om de vill skapa inre legitimitet genom att visa anställda att 

de har lika villkor, exempelvis vid lön, befordran och utvecklingsplan. De kan även 

svara att de vill visa utåt att de arbetar för jämställdhet, vilket kan tyda på att de 

vill skapa ett gott rykte och därmed uppnå legitimitet.  
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 Ni tar upp information om er personalomsättning. Varför gör ni det? Vem 

tror ni kan ha användning av den informationen?   

– Är personalomsättningen hög kan det vara på grund av politiska motiv som de 

väljer att visa den och då kunna förklara orsaker och på så sätt kunna undvika 

reglering. Är personalomsättningen låg kan de exempelvis svara att de vill visa den 

för att visa utåt att de är ett stabilt företag och att personalen trivs på och inte 

vill/måste sluta på företaget.  

 

 Ni tar upp information om er ”utbildningsfördelning”. Varför gör ni det? 

Vem tror ni kan ha användning av den informationen?   

– Svarar de att de vill motivera och visa personalen hur viktig deras kunskap är 

”utåt” kan tyda på att de vill skapa inre legitimitet. Svarar de att de vill visa sin 

kompetens för att visa att de är ett konkurrenskraftigt företag kan det tyda på att de 

vill skapa ett gott rykte och visa att de har kompetent personal. 

 

 Hur anser ni att en ideal personalekonomisk redovisning ser ut? Finns det 

något företag ni anser ledande inom detta område? 

– Anser de att det finns ett ledande ”idealiskt” företag kan det finnas 

”imitationtendenser”, vilket i så fall tyder på ett isomorfistiskt beteende. Detta 

beteende tyder på en vilja att anpassa sig till samhälleliga förväntningar.   

 

 Vad för bild hoppas ni kunna förmedla med er personalekonomiska 

redovisning? 

– Svarar de att de vill att samhället/allmänheten ska få en bild av företaget som 

ansvarstagande för sin personal, kan det tyda på att de vill anpassa sig till dessa 

förväntningar. Svarar de att de vill visa sin personals kompetens för att visa 

framtida potentiella vinst, kan det tyda på att intressenterna behöver den 

informationen som beslutsunderlag. Svarar de att personalen är viktig och vill 

framhäva den för att motivera dem, kan det tyda på att de vill motivera och visa 

engagemang.   
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 Hur använder ni informationen om personalen som ni har i årsredovisningen 

internt?  

– Här får vi veta om den personalekonomiska redovisningen används internt och på 

vilket sätt. Används den internt skulle det tyda på intern styrning eller motivation av 

personalen och skapar på så sätt inre legitimitet. 

 

 Förs det någon dialog med era intressenter om vilken information ni ska 

lämna i er personalekonomiska redovisning? Om Ja, vilken intressents 

behov tar ni mest hänsyn till?  

– På dessa frågor kan vi få svar på om de gör det för intressenternas 

behov/önskningar och i så fall vilken intressents behov som är viktigast. 

 

 Om flera intressenters krav krockar, vem har det slutgiltiga ansvaret att 

bedöma vad som ska tas upp?  

– Här får vi reda på vem som ytterst bestämmer vad som ska ingå i den 

personalekonomiska redovisningen. Vi får också reda på vilken intressent som 

betyder mest och hur det politiska resonemanget går.  

 

 Har ni fått någon respons på innehållet i er personalekonomiska 

redovisning?  

– Den här frågan kan ge oss svar på om de har fått positiv respons och fortsätter 

med den, troligtvis för att upprätthålla sitt goda rykte. Har de fått negativ respons 

kan de ändra sin redovisning efter ”önskemålet” från intressenter, vilket tyder på 

att intressenters behov tillgodoses.  

 

 Vad tror ni skulle hända om ni tog bort det frivilliga i er 

personalekonomiska redovisning från årsredovisningen? Tror ni att ni skulle 

få några reaktioner? Vilka?  

– Den här frågan kan ge oss svar på vilka reaktioner (intressenter, samhället, 

inifrån) som då kan fås. Vi kan då få svar på vilka reaktioner som ses som de 

viktigaste och varför de idag gör den. 

 



~ Metod ~ 
 

  26

3.7 Sanningskriterier 

En valid mätning mäter vad den är avsedd att mäta. En mätning är 

tillförlitlig/reliabel om den inte innehåller slumpmässiga mätfel. (Rosengren och 

Arvidson, 2002) 

 

Några av de intervjuade personerna på företagen ville ha den sammanställda 

intervjun skickad till sig för godkännande, vilket vi även gjorde. Dock ändrade ett 

fåtal av dem ”ogynnsam” information om företaget, vilket gav en förskönad bild av 

intervjun. De intervjuade personerna har olika hög befattning och är verksamma 

inom olika arbetsområden, vilket kan uppfattas som att de skulle se frågorna ur 

olika synvinklar. Dock anser vi att det inte blev någon skillnad i svaren oavsett 

vilken position respondenten hade på företaget. Det som skilde sig var dock att vissa 

respondenter inte var lika öppna i sina svar som andra var. Vi är medvetna om att 

det genom en intervju kan uppstå missförstånd eller att intervjuaren kan påverka 

respondentens svar. För att undvika detta har vi försökt vara objektiva och inte 

försökt leda dem till vissa svar och förklarat noggrant vid frågor. 

 

3.8 Analysmetod 

Vi har valt att presentera det empiriska materialet samtidigt som vi analyserar det, 

då vi anser att det ger en mer samlad bild av materialet. Att analysera företag för 

företag skulle innebära upprepningar och de starkaste motiven skulle inte framgå 

lika tydligt som vid en samlad framställning. Vi har därför enbart sammanfattat 

intervjuerna i en tabell för att läsaren ska kunna följa och jämföra varje enskilt svar. 

Analysen har samma upplägg som den teoretiska referensramen för att gå tematiskt 

tillväga och för att underlätta analysen samt för att läsaren ska få en röd tråd genom 

uppsatsen. 
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4.1 Företagspresentation        
Företag Bransch Verksamhet Medel anst. Nettooms. Årets resultat Kontaktperson Befattning År med PER 
Billerud Material Tillverkar 

förpackningspapper 
2600 6823 MKR -183 MKR Elisabeth Ohlin Informationsansvarig 4 år 

Clas Ohlson Konsumentvaror-
sällanköp 

Detaljhandel 1229 2955 MKR 305 MKR Jan Skarner Koncerncontroller 7 år 

Elanders Konsumentvaror-
sällanköp 

Tryckeri, grafisk produktion 
och distribution 

1478 1953 MKR 78 MKR Svante 
Johansson 

Controller 5 år 

Gambro Hälsovård Utvecklar och tillhandahåller 
produkter, behandling och 

tjänster inom medicinteknik.

19143 14685 MKR 9525 MKR Sophie Monsen Manager, IR & BI 8 år 

Geveko Finans Förvaltning av värdepapper 
och göra vägmarkeringar. 

602 991 MKR 163 MKR Hans Ljungkvist VD 2 år 

HIQ Informationsteknik Konsultbolag inom 
teknikutveckling 

568 721 MKR 109 MKR Annika Billberg Informationsansvarig 8 år 

HL Display Industri Butikskommunikation och 
varuexponering 

933 1285 MKR 35 MKR Staffan Forslund Personalchef 6 år 

JM Industri Projektutvecklare av 
bostäder, andra lokaler samt 

entreprenadverksamhet 

2249 9887 MKR 976 MKR Helena Östman Personaldirektör 6 år 

Medivir Hälsovård Utvecklar nya läkemedel 125 103 MKR -105 MKR Per Bauman Ekonomidirektör 10 år 
Net Insight Informationsteknik Utvecklar och säljer 

nätverksutrustning 
79 91 MKR -60 MKR Madelene 

Gummesson 
Informationsansvarig 1 år 

Nibe Industri Utvecklar och tillverkar 
värmeprodukter 

4339 3819 MKR 184 MKR Benny 
Torstensson 

Informationschef 9 år 

Rottneros Material Tillverkar pappersmassa 804 2429 MKR -63 MKR Jan Holm Personaldirektör 4 år 
Switchcore Informationsteknik Utvecklar och säljer kretsar 

till nätverk 
51 108 MKR -28 MKR Maria Rydén-

Person 
Ekonomidirektör 4 år 

Wallenstam Finans Privat fastighetsbolag 121 1220 MKR 1635 MKR Elisabeth Vansvik Informationschef 8 år 
X x x x x x x x x 
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4.2 Våra fyra förklaringar 

Vi har valt att undersöka fyra förklaringar till varför företag gör personalekonomisk 

redovisning. Dessa är; att anpassa sig till samhälleliga förväntningar, tillgodose 

intressenters behov, undvika politisk uppmärksamhet och reglering samt motivation 

och styrning av personal. Det har vi gjort genom att ställa flertalet frågor med 

utgångspunkt från vår teori i vår intervjuguide, som vi sedan analyserat.  

 

4.2.1 Anpassa sig till samhälleliga förväntningar 

Den första förklaringen vi valt att testa är om företaget upprättar en 

personalekonomisk redovisning för att anpassa sig till samhälleliga förväntningar. 

För att se om denna förklaring har bäring ställde vi bland annat frågor om varför de 

började, vilket mål de har med redovisningen, till vem den riktar sig till, om och i så 

fall varför de har ändrat informationen samt vem de tror har användning av den.  

 

Enligt Lindblom i Deegan (2004) strävar företag efter att informera relevanta 

intressenter om sina prestationer eller aktiviteter. Detta kan hänföras till att fem av 

de femton företagen i undersökningen började göra personalekonomisk redovisning 

i samband med respektive företags börsintroduktion. En anledning som kan ligga 

bakom det är att när de börsintroducerades ville skapa legitimitet runt sitt företag för 

att kunna locka till sig nya aktieägare och bli ett attraktivt företag på 

aktiemarknaden, genom att informera om sina prestationer och aktiviteter. Elva av 

de femton företagen började göra personalekonomisk redovisning under samma 

femårsperiod (1998-2002). Detta kan hänföras till Deegans (2004) påstående att 

samhället förväntar sig att företagen ska utföra sina aktiviteter på ett visst sätt, som 

här kan tänkas vara att visa information om personalen. Deegan påstår även att 

uppfyller inte företagen samhällets förväntningar kan det leda till problem att få 

investerare eller personal. Även detta kan vara en bidragande faktor till varför 

företag gör personalekonomisk redovisning i årsredovisningen.  

 

JM började redovisa personalen i årsredovisningen efter att ha hört och sett andra 

göra det och ville följa trenden. Detta tyder på att JM enligt institutionell teori har 

ett isomorfistiskt beteende, vilket betyder att de imiterat andras beteenden. Enligt 

DiMaggio och Powell (1983) är imitationsprocessen ett tecken på osäkerhet. Meyer 

och Rowan (1977) samt DiMaggio och Powell (1983) påstår att organisationer tar 
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efter strukturer, procedurer, policys och praxis som anses legitima i samhället, vilket 

kan tyda på att JM var osäker och började göra personalekonomisk redovisning för 

att därmed uppnå legitimitet. Billerud och Medivir följer även detta isomorfismiska 

beteende när de utformar sin redovisning, då Billerud inspirerats av Holmens 

hållbarhetsredovisning och Medivir ”benchmarkat” konkurrenter.  

 

Fjorton av företagen har som mål med den personalekonomiska redovisningen att 

de vill visa så mycket information om medarbetarna som möjligt, ge en bild av 

företagets personalsituation, framhäva företagskulturen och lyfta fram 

personalpolitiken. Företag kan enligt Brown och Deegan (1998) lämna denna 

information för att påverka den allmänna uppfattningen om företaget, för att uppnå 

legitimitet. Det kan även förklaras av Dowling och Pfeffers tankar i Deegan (2004) 

om att företag strävar mot att uppnå kongruens mellan sociala värderingar i 

företaget och de normer och det accepterade beteendet i samhället. Tre av 

företagens mål med redovisningen är att attrahera nya kunder. Även detta kan 

hänföras till legitimitetsteorin då många positiva händelser i redovisningen enligt 

Frederiksen och Westphalen (1998), kan locka nya samarbetspartners till företaget. 

Detta kan tyda på att företagen tar upp fördelaktig information för att skapa nya 

relationer som till exempel kunder. 

 

Två av de intervjuade nämner att deras företag riktar sig till media med den 

personalekonomiska redovisningen. O´Donovan i Deegan (2004) anser att media 

har ett stort inflytande och formar samhällets förväntningar. Enligt Hooghiemstra 

(2000) försöker företag påverka sitt rykte genom bland annat personalekonomisk 

redovisning för att legitimera sitt agerande och skydda sin image och sitt rykte. 

Billerud försöker till stor del påverka sitt rykte mycket genom media, då de bland 

annat tittar på pressklipp om företaget när de ska bestämma vad de ska ta upp i den 

personalekonomiska redovisningen. Detta kan tyda på att de vill legitimera de 

uppmärksammade handlingarna och uppnå gott rykte genom att uppfylla samhällets 

förväntningar. 2005 års årsredovisning var den första där Net Insight tog upp 

frivillig information om personalen. Att de bland annat riktar sig till media kan tyda 

på att de genom dem vill skapa ett gott rykte, för att locka till sig nya kunder och 

anställda. Detta kan de tolkas göra eftersom de i dagsläget är ett litet företag med 
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”få” anställda, i förhållande till övriga företag i undersökningen och försöker då ta 

hjälp av media för att kunna växa.  

 

Nio av de intervjuade menar att deras företag väljer vad de ska ta med i den 

personalekonomiska redovisningen genom att titta på vilka viktiga aktiviteter som 

pågått under året som de vill förklara och beskriva. En del använder 

personalekonomisk redovisning till att förklara de lagstadgade kraven och vilka 

åtgärder som vidtagits för att till exempel sänka sjukfrånvaron. Detta kan hänföras 

till Lindbloms tankar i Deegan (2004) om att företag strävar mot att uppnå 

legitimitet, genom att informera intressenter om förändringar i företagets aktiviteter. 

Några företag använder även skribenter för att förtydliga och göra texten mer 

lättöverskådlig, vilket kan tyda på Lindbloms påstående, om att företag försöker 

ändra uppfattningen hos intressenter, utan att förändra något i beteendet, stämmer. 

Detta påstående kan även hänvisas till att tolv av företagen ökat omfattningen av 

redovisningen eller gjort den mer detaljerad, vilket visar att företagen vill informera 

intressenter om personalaktiviteter som pågått under året för att uppnå legitimitet, 

utan att förändra något i beteendet.  

 

Alla intervjuade menar att deras företag vill förmedla en bild av företaget som en 

god arbetsplats med en attraktiv arbetsgivare som framhäver sin personal. Detta kan 

kopplas till Brown och Deegans (1998) påstående om att företag ägnar sig åt 

samhällsrelaterad redovisning för att påverka den allmänna uppfattningen om 

företaget. Det kan också hänföras till Deegans (2004) tankar om att företag kan få 

problem att få investerare och personal om de inte uppfyller samhällets 

förväntningar. Att vilja förmedla en bild som ett ansvarstagande företag med 

kompetent personal tyder på att de alla undersökta företagen strävar efter att anpassa 

sig till de samhälleliga förväntningarna och därmed troligtvis attraherar fler 

investerare och personal. Detta visar att alla företag, oavsett bransch, storlek eller 

lönsamhet, vill påverka den allmänna uppfattningen om företaget genom att 

upprätta en personalekonomisk redovisning.  

 

Sloman i Toulson och Dewe (2004) menar att det inte räcker för företag att 

konkurrera med finansiella resultat utan att den framtida vinsten ligger i kapaciteten 

hos de anställda, vilket kan ses som ett motiv till att framhäva dem i 
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årsredovisningen. Detta kan förklara varför företagen väljer att lyfta fram sin 

personal i årsredovisningen, för att visa den kapacitet de besitter. Därmed visar 

företaget vilken prestationsförmåga de har och vilken framtida potentiella vinst 

företaget kan få. Denna teori motsägs av att endast fyra av företagen tar upp 

utbildningsfördelning i syfte att lyfta fram personalens kapacitet. Sloman menar att 

det är svårt att efterlikna mänskliga resurser och att visa dem kan vara en 

konkurrensfördel, men vår undersökning visar att de flesta respondenterna på 

företagen inte tänkte på detta sätt.  

 

Tinker och Neimark (1987) menar att samhället förväntar sig att företag ska ta 

ansvar för sin personals hälsa. Detta kan vara en anledning till varför flertalet av 

företagen i denna studie tar upp information om friskvård för att uppfylla samhällets 

förväntningar om ansvarstagande. Nio företag tar upp information om 

arbetsolyckor, där fem av dem inte har haft några incidenter under året. Att företag 

vill visa många positiva händelser i redovisningen kan enligt Frederiksen och 

Westphalen (1998) ge fördelar genom att exempelvis andra företag kan vilja skapa 

nya samarbeten. När företag visar noll incidenter kan det uppfattas som ett ”säkert” 

företag och därmed skapa en högre grad av legitimitet. De fyra företag som haft 

arbetsolyckor och redovisar dem befinner sig alla i tillverkande industrier, där 

fysiskt arbete är vanligt och därmed är risken för olyckor större. Deegan et al (2000) 

menar att företag tar upp mer samhällsrelaterad information i årsredovisningen om 

missöden och andra incidenter i branschen för att behålla sin legitimitet. Detta kan 

tyda på att företagen visar informationen för att visa utåt att de är medvetna om 

problemen och att de arbetar aktivt för att förhindra olyckor, vilket tyder på att 

företagen försöker behålla sin legitimitet. 

 

Elva av företagens respondenter tror att om de tog bort den personalekonomiska 

redovisningen skulle de få reaktioner från aktörer utanför företaget. Reaktionerna de 

tror att de skulle få är att bli ifrågasatt om de har något att dölja, vilket skulle sända 

ut fel signaler om företaget och eventuellt skulle intressenter förlora förtroendet. 

Skulle intressenter förlora förtroendet för ett företag skulle det kunna bli förödande 

för företaget med förlorade intäkter och det kan även påverka ryktet negativt. 

Lindblom i Deegan (2004) menar att företag kan dölja information i 

årsredovisningen om negativa händelser, som en del i en strategi. Företag väljer 
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själv vad de vill lägga fokuseringen på och vilken information som inte ska tas med. 

Detta påstående bekräftas av att företagens respondenter tror att intressenter skulle 

misstänka att de dolde något om de tog bort informationen om personalen. Därför 

kan ingen av företagen respondenter tänka sig att ta bort den personalekonomiska 

redovisningen. Anmärkningsvärt är att Switchcores respondent anser att avsnittet 

inte är så viktigt och att reaktionerna om de tog bort redovisningen troligtvis skulle 

bli marginella.   

 

Sammanfattning av att förklaringen ”anpassning till samhälleliga förväntningar” 

skulle vara den starkaste till att företag gör personalekonomsik redovisning. 

Fråga Antal 
Vilket kan tyda på att företagen vill anpassa sig till samhälleliga 
förväntningar och därmed uppnå legitimitet. 

När och hur kom det sig att 
ni började göra 
personalekonomisk 
redovisning? 13/15 

Där fem av dem började vid respektive företags börsintroduktion. Elva av 
dem började under samma femårsperiod. En av dem började för att de 
sett och hört andra göra det och ville följa trenden - isomorfistiskt 
beteende.  

Vad är ert mål med er 
personalekonomiska 
redovisning? 15/15 

Där fjorton av dem vill ge en bild av företagets personalsituation, 
framhäva företagskulturen och lyfta fram personalpolitiken – påverka den 
allmänna uppfattningen. Tre av dem vill attrahera nya kunder. 

Till vem riktar sig er 
personalekonomiska 
redovisning?  2/15 Två av företagen riktar sig till media - gott rykte. 

Hur kom ni fram till vad 
som skulle ingå i er 
personalekonomiska 
redovisning?  9/15 

Där de nio vill förklara och beskriva viktiga aktiviteter under året – påverka 
uppfattningen om företaget. 

Har er 
personalekonomiska 
redovisning sett likadan ut 
eller hur har den förändrats 
under åren? Hur kom det 
sig att ni ändrade den?  12/15 

Där de tolv har antingen ökat omfattningen eller gjort den mer detaljerad – 
påverka uppfattningen. 

Ni tar upp information om 
ert "friskvårdsprogram". 
Varför gör ni det? Vem tror 
ni kan ha användning av 
den informationen?  11/15 

Av de femton företags respondenter vi kontaktade var det elva av dem 
som tog upp friskvård. Det kan tyda på att de elva vill utåt visa sitt 
ansvarstagande – påverka uppfattningen. 

Ni tar upp information om 
hur många arbetsolyckor 
som inträffat på ert företag. 
Varför gör ni det? Vem tror 
ni kan ha användning av 
den informationen?  9/15 

Nio av de vi intervjuade hade tagit med arbetsolyckor. Fem av dem 
visade noll incidenter, vilket kan tyda på att de vill visa att de är ett 
"säkert" företag. Fyra av dem hade haft arbetsolyckor och visade dem för 
att betona att de är medvetna om dem och jobbar för dem – påverka 
uppfattningen.  

Ni tar upp information om 
er "utbildningsfördelning". 
Varför gör ni det? Vem tror 
ni kan ha användning av 
den informationen?  4/15 

Sex av företagen tog upp utbildningsfördelning. Fyra av de sex tar med 
det för att visa vilken kompetens de anställda har – påverka 
uppfattningen. 
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Hur anser ni en ideal 
personalekonomisk 
redovisning ser ut? Finns 
det något företag ni anser 
ledande inom detta 
område?  2/15 

Enligt vår undersökning anser ingen av respondenterna att det finns en 
idealisk personalekonomisk redovisning. Två av respondenterna menar 
att de inom företaget har sneglat på konkurrenter - isomorfistiskt 
beteende. 

Vad för bild hoppas ni 
kunna förmedla med er 
personalekonomiska 
redovisning? 15/15 

Alla företagen vill förmedla en bild som en god arbetsplats med en 
attraktiv arbetsgivare som framhäver sin personal – påverka 
uppfattningen. 

Vad tror ni skulle hända 
om ni tog bort det frivilliga i 
er personalekonomiska 
redovisning från 
årsredovisningen? Tror ni 
att ni skulle få reaktioner? 
Vilka?  11/15 

Inget av företagen kan tänka sig ta bort avsnittet. Elva av dem tror sig få 
reaktioner från aktörer utanför företaget, där det bland annat skulle ses 
som om de försökte dölja något. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förklaringen om att företag gör 

personalekonomisk redovisning för att anpassa sig till samhälleliga förväntningar 

har stor bäring. 

 

4.2.2 Tillgodose intressenters behov 

Den andra förklaringen vi valt att testa är om företag gör personalekonomisk 

redovisning för att de vill tillgodose intressenters behov och önskemål. För att se om 

denna förklaring har bäring har vi bland annat ställt frågor om till vem de riktar sig 

till, hur de kom fram till vilken information som skulle tas upp och fokuseras på, 

samt om det förs någon dialog med intressenter om vilken frivillig information 

företagen ska ta med i sin personalekonomiska redovisning.  

 

Fjorton av de intervjuade uttrycker att den personalekonomiska redovisningen 

främst riktar sig till företagets aktieägare. Deegan (2004) påstår att det finns två 

grupper av intressenter, primära och sekundära, vilka har olika förväntningar och 

inverkan på organisationen. Aktieägarna kan ses som en primär intressent då 

företaget inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet utan dem. Vidare påstår Gray et 

al i Deegan (2004) att ju viktigare intressenten är för organisationen desto mer 

ansträngning kommer de att göra för att vårda den relationen. Det kan jämföras med 

att nästan alla företag i studien riktar sin personalekonomiska redovisning till 

aktieägarna, vilket visar att de kan ses som företagens viktigaste intressent. Tolv av 

företagen gör inte sin personalekonomiska redovisning enbart till aktieägarna, utan 

även till andra intressenter till exempel; kunder, analytiker, fondförvaltare, media 
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och potentiella investerare. Enligt Zambon och Del Bello (2005) bör företag 

identifiera sina målintressenter för att ge ut rätt information till rätt intressenter. 

Detta visar att de undersökta företagen har identifierat de målintressenter som är 

viktigast för respektive företag och kan därmed rikta sin redovisning till dem.  

 

Företagen kan enligt beslutsanvändbarhetssynsättet som Mathews och Pererra 

(1996) refererar till, tro att den personalekonomiska redovisningen ska ge användbar 

information till olika parters beslutfattande. Då nästan alla företag i studien riktar 

sin personalekonomiska redovisning till aktieägarna kan detta tolkas som att de gör 

det för att ge användbar information till aktieägarna för beslut rörande företaget. 

Enligt teorin kan aktieägare, utifrån informationen i årsredovisningen, fatta beslut 

om att sälja eller köpa aktier. Detta kan tyda på att företagen lämnar mycket 

information om personalen eftersom det ofta ses som positivt och kan därmed locka 

nya aktieägare att investera i företaget.   

 

Ullman i Deegan (2004) menar att intressenters förväntningar förändras över tiden 

och att organisationer måste anpassa sin redovisning efter det. Detta kan vara en 

orsak till att tolv av företagen har ökat omfattningen av den personalekonomiska 

redovisningen med åren, vilket kan tyda på att företagsledningen tror att 

intressenterna förväntar sig mer utförlig information om personalen än tidigare.  

 

Tio av företagen har helt eller delvis utgått från Aktiespararnas och andra liknande 

önskelistor när de valt ut vad som ska vara med i den personalekonomiska 

redovisningen. Gray et al i Deegan (2004) hävdar att organisationen anstränger sig 

mer ju viktigare en intressent är för organisationen. Detta kan tolkas som att 

företagen ser Aktiespararnas lista som aktieägarnas ”krav” på vilken information 

som ska vara med i redovisningen och upprättar därför sin personalekonomiska 

redovisning efter den. Respondenten från HL Display uttryckte tydligt vikten av att 

få utmärkelsen ”årets årsredovisning” och flera andra antydde liknande resonemang. 

Detta tyder på att företagen inte enbart upprättar den personalekonomiska 

redovisningen efter Aktiespararnas kriterier för aktieägarna, utan även för att få ihop 

tillräckligt med poäng för att kunna vinna tävlingen. 
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Enligt Zambon och Del Bello (2005) kan den personalekonomiska redovisningen 

användas i markandsföringssyfte för att visa sitt ansvarstagande inom valda 

områden. Att flertalet av företagen tar upp information om friskvårdsprogram 

och/eller utbildningsfördelning kan hänvisas till denna teori, vilket tyder på att 

företagen vill visa sitt ansvarstagande inom dessa områden. Respondenten från 

Elanders påpekar särskilt att de visar information om friskvårdsaktiviteter, 

utbildningsfördelning, jämställdhetsarbete och personalomsättning i 

marknadsföringssyfte, vilket visar att de agerar enligt Zambons och Del Bellos 

påstående.  

 

Desmond (2000) anser att för att kunna skapa värden på lång sikt måste varje 

intressents behov förstås och relationerna vårdas. Denna teori motsägs eftersom 

tretton av företagen inte för någon direkt dialog med sina intressenter. Fyra av 

företagen utgår inte ens från Aktiespararnas kriterier. Endast Gambro för en dialog 

med flera av sina intressenter samt tittar på Aktiespararnas lista, vilket ger mest 

bäring till Deegans (2004) påstående om att alla intressenter ska behandlas lika av 

organisationen. Då det bara är Gambro som är i närheten att agera enligt denna 

förklaring, gör att den kan förkastas.  

 

Enligt Deegan et al (2000) kan positiv redovisningsteori tyda på att företagen valt 

att rapportera mer positiva än negativa nyheter i årsredovisningen. Flera av de 

intervjuade nämner att de fokuserar på olika områden i den personalekonomiska 

redovisningen olika år beroende på vad som hänt under året, vilket kan tyda på att 

de hellre fokuserar på positiva händelser för att se bättre ut inför aktieägare. Även 

Henriksen och van Bredas (1992) påstående om att ledningen (agenten) besitter mer 

information om personalen än ägaren (principalen) och kan därför välja vilken 

information de ska visa och fokusera på, styrker företagens agerande. 

 

Sammanfattning av att förklaringen ”tillgodoseende av intressenters behov” skulle 

vara den starkaste till att företag gör personalekonomsik redovisning. 

Fråga Antal Vilket kan tyda på att företagen vill tillgodose intressenters behov. 

Till vem riktar sig er 
personalekonomiska 
redovisning?  14/15 

Fjorton av företagen riktar sig främst till aktieägare och andra intressenter 
för att ge användbar information till dem. 
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Hur kom ni fram till vad 
som skulle ingå i er 
personalekonomiska 
redovisning?  12/15 

Tolv av företagen har ökat omfattningen, vilket kan tyda på att de tror 
intressenterna förväntar sig mer utförlig information. Vissa fokuserar även 
på olika områden olika år, vilket kan tyda på att de vill visa positiva 
händelser. 

Har er 
personalekonomiska 
redovisning sett likadan ut 
eller hur har den förändrats 
under åren? Hur kom det 
sig att ni ändrade den?  10/15 

Tio av företagen utgick helt eller delvis från Aktiespararnas lista. Det kan 
ses som att de tror att listan är aktieägarnas "krav" på information som 
ska vara med i redovisningen. 

Ni tar upp information om 
er "friskvårdsprogram". 
Varför gör ni det? Vem tror 
ni kan ha användning av 
den informationen?  11/15 

Elva av företagen tog upp friskvårdsprogram.  Det kan ses som att 
företagen vill visa sitt ansvarstagande för sina intressenter inom detta 
område. 

Ni tar upp information om 
er "utbildningsfördelning". 
Varför gör ni det? Vem tror 
ni kan ha användning av 
den informationen?  6/15 

Sex av företagen tog upp utbildningsfördelning. Det kan ses som att 
företagen vill visa sitt ansvarstagande inom detta område. 

Förs det någon dialog med 
era intressenter om vilken 
information ni ska lämna i 
er personalekonomiska 
redovisning? Om Ja, vilken 
intressents behov tar ni 
mest hänsyn till?  2/15 

Två av företagen för en dialog med intressenter om vad som ska vara 
med i den personalekonomiska redovisningen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den här förklaringen har bäring till varför 

företag gör personalekonomisk redovisning. Dock är den inte lika stark som 

anpassning till samhälleliga förväntningar. 

 

4.2.3 Undvika politisk uppmärksamhet och reglering 

Den tredje förklaringen vi valt testa är att företag gör personalekonomisk 

redovisning för att undvika politisk uppmärksamhet och reglering. För att urskilja 

att detta är motivet till att företag gör personalekonomisk redovisning har vi ställt 

frågor om deras redovisning alltid sett likadan ut och varför de ändrat den om de 

gjort det samt varför de företag som tar upp information om arbetsolyckor gör det. 

 

Det senaste året har Billerud dragit ner på sin personalstyrka och har i år ökat 

mängden personalrelaterad information. Detta görs främst för medierna som annars 

vill fokusera på det negativa med nedskärningar, vilket kan hänvisas till positiv 

redovisningsteori som grundar sig i egenintresset. Enligt Ljungdahl (1999) antas 

stora företag befinna sig i en utsatt position av politiker och kan därmed lätt bli 

drabbade av regleringar. Billerud är ett stort företag med 2600 anställda och är 

verksam inom pappersindustrin, vilket kan tyda på att de redan är utsatt för politisk 
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uppmärksamhet. Därför kan det antas att Billerud har utökat den 

personalekonomiska redovisningen för att undgå ytterligare uppmärksamhet från 

politiker och kompensera för den ogynnsamma informationen om uppsägningar 

med de positiva personalaktiviteter de har.  

 

Ljungdahl (1999) menar att företag gör frivillig redovisning för att visa 

aktiemarknaden att de inte försöker undanhålla någon ofördelaktig information om 

företaget. Fyra företag i undersökningen visar den till synes negativa informationen 

om att de haft arbetsolyckor. Bakgrunden till detta kan vara Ljungdahls tankar om 

att företagen inte vill dölja något för aktiemarknaden. Företag i branscher där 

olyckor är vanligt förekommande kan få större uppmärksamhet från politiskt håll 

om de inte visar hur många arbetsolyckor de haft och hur de arbetar för att undvika 

dem, vilket kan tyda på att företagen i studien visar informationen för att undvika 

arbetsmiljö och säkerhetsreglering eftersom de befinner sig i en utsatt bransch. 

 

Sammanfattning av att förklaringen ”undvikande av politisk uppmärksamhet och 

reglering” skulle vara den starkaste till att företag gör personalekonomsik 

redovisning. 

Fråga Antal 
Vilket kan tyda på att företagen vill undvika politisk uppmärksamhet 
och reglering. 

Har er 
personalekonomiska 
redovisning sett likadan ut 
eller hur har den förändrats 
under åren? Hur kom det 
sig att ni ändrade den?  1/15 

Ett av företagen har utökat sin personalekonomiska redovisning, för att 
kompensera för den ogynnsamma informationen om uppsägningar med 
de positiva personalaktiviteter de har. 

Ni tar upp information om 
hur många arbetsolyckor 
som inträffat på ert företag. 
Varför gör ni det? Vem tror 
ni kan ha användning av 
den informationen?  4/15 

Nio av företagen tar upp arbetsolyckor. Att fyra av företagen tar upp 
negativ information om arbetsolyckor kan tyda på att de inte vill dölja 
något. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förklaringen om att företag gör 

personalekonomisk redovisning för att undvika politisk uppmärksamhet och 

reglering har mycket svag bäring i vår studie, vilket gör att vi förkastar den. 

 

4.2.4 Motivation och styrning av personal 

Den fjärde förklaring vi testat är att företag gör personalekonomisk redovisning för 

att motivera och styra sin personal. För att se om denna förklaring har bäring har vi 
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ställt frågor om varför företaget började redovisa information om sin personal, till 

vem de riktar informationen, varför de väljer att ta upp information om bland annat 

friskvårdsprogram, föräldraledighet och jämställdhetsarbete. Vi frågade även om de 

använde informationen från årsredovisningen internt.  

 

Sju av företagen riktar delvis sin personalekonomiska redovisning till sina 

nuvarande anställda. Aronsson et al (1994) menar att företag gör redovisningen för 

att ledningen vill motivera och öka personalens engagemang. Detta kan tyda på att 

företagen i undersökningen vill motivera och engagera sin personal genom att 

synliggöra dem i årsredovisningen, eftersom de flesta av företagens respondenter 

anser att personalen är deras viktigaste tillgång. Att skapa en bra arbetsplats med 

god atmosfär är enligt Abrahamsson och Andersen (2002) viktigt för att inte 

negativitet ska uppkomma hos de anställda, vilket skulle bli kostsamt för 

produktiviteten. Detta kan tyda på att de flesta företag vill skapa inre legitimitet och 

uppmuntra sina anställda genom att visa i redovisningen att de är företagens främsta 

värdeskapare.  Enligt Flamholtz et al (2002) finns ett positivt samband mellan stort 

engagemang av ledningen i personalen och goda finansiella prestationer. Även detta 

kan vara en anledning till varför företag framhäver personalen i årsredovisningen.  

 

Frederiksen och Westphalen (1998) menar att om redovisningen endast visar 

positiva händelser kan personalen känna sig stolta, vilket även kan locka nya 

anställda till företaget. Efter en genomgång av alla personalekonomiska 

redovisningar i undersökningen visar övervägande del enbart positiv information, 

vilket stärker Frederiksen och Westphalens resonemang. Det stärks även av att sex 

av företagen riktar sin redovisning delvis till potentiella medarbetare och att flertalet 

av de undersökta företagen visar information om friskvårdsprogram i syfte att locka 

nya medarbetare till organisationen. De fåtal företag som tar upp föräldraledighet 

och fyra av de sju som visar jämställdhetsarbete, gör det i internt syfte. Även det 

kan vara för att visa många positiva händelser och hur attraktiva och engagerade de 

är som arbetsgivare. Redovisning av jämställdhetsarbete och positiv inställning till 

föräldraledighet kan också ses ur det inre legitimitetssynsättet. Abrahamsson och 

Andersen (2002) menar att missmod hos personalen bör motverkas genom 

uppmuntran, vilket kan kopplas till de undersökta företagens motiv att ta upp 

jämställdhetsarbete och föräldraledighet. Att företag visar en positiv inställning till 
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föräldraledighet och jämställdhetsarbete, kan motivera de anställda att stanna kvar 

på företaget då de varken behöver vara orolig för framtida familjeplanering eller 

karriärmöjligheter.  

 

Inom en organisation måste ledningen och ledarskapet vara accepterat för att det 

inom företaget ska uppstå legitimitet enligt Williamson (1975). Sju av företagen 

använder den personalekonomiska redovisningen i årsredovisningen internt för att 

informera om företaget och dess aktuella aktiviteter, vilket kan tyda på att de vill bli 

accepterade av personalen och därmed uppnå inre legitimitet. Företagens motiv 

styrks av Abrahamsson och Andersen (2002) teori om att ledningen bör motivera de 

anställda med meningsfulla arbetsuppgifter och skapa en god atmosfär, vilket även 

företagen i undersökningen tycks göra. Billerud har det senaste året sagt upp en stor 

grupp anställda och har detta året utökat den personalekonomiska redovisningen. 

Utökningen kan tyda på att de vill kompensera för nedskärningarna och motivera 

den personal som finns kvar i företaget genom att visa att de är viktiga. Aronsson 

och Malmquist (2003) menar att företag kan göra personalekonomisk redovisning i 

syfte att lyfta fram personal- och hälsofrågor för att därmed öka intresset för dem 

internt. Även detta kan motivera de anställda att göra ett bättre arbete, då deras 

situation uppmärksammas.  

 

Aronsson et al (1994) menar att information i den personalekonomiska 

redovisningen kan ge ett bättre beslutsunderlag för ledningen och att organisationen 

därmed kan bedrivas på ett mer effektivt sätt. Tre av företagen använder den 

personalekonomiska redovisningen internt vid nyanställning och uppföljning. Detta 

tyder på att dessa tre företag använder informationen internt bland annat gör det för 

att fatta bättre beslut vid bland annat nyanställningar. 

  

Nedslagenhet och negativ stämning hos personalen kan skapa problem för företaget, 

då personalen presterar sämre om de inte känner sig motiverade enligt Abrahamsson 

och Andersen (2002). Detta kan förklara varför företagen inte kan tänka sig att ta 

bort den personalekonomiska redovisningen från årsredovisningen eftersom det 

troligtvis skulle ge negativa reaktioner från de anställda. Några av de intervjuade 

nämner att det skulle skicka ut fel signaler att ta bort avsnittet och att personalen 

skulle ifrågasätta om de inte längre är viktiga för företaget. Aronsson et al (1994) 



~ Empiri/Analys ~ 
 

  41

menar att i den personalekonomiska redovisningen tydliggörs värdet av personalens 

prestationer, vilket kan öka deras motivation. Flera av företagen anser att personalen 

är den viktigaste tillgången och att de därför vill framhäva värdet av dem och kan 

därför inte tänka sig ta bort redovisningen av dem.  

 

Sammanfattning av att förklaringen ”motivering och styrning av personal” skulle 

vara den starkaste till att företag gör personalekonomisk redovisning. 

Fråga Antal Vilket kan tyda på att företagen vill motivera och styra personalen 

När och hur kom det sig att 
ni började göra 
personalekonomisk 
redovisning? Vad är ert 
mål med er 
personalekonomiska 
redovisning?  15/15 

Alla företag vill visa att personalen är oerhört viktig och därför lyfta fram 
dem - inre legitimitet. Den ger också bra information till potentiella 
medarbetare. 

Till vem riktar sig er 
personalekonomiska 
redovisning?  7/15 

Sju av företagen riktar delvis sin redovisning till sina nuvarande anställda. 
Det kan ses som att de vill uppmuntra sina anställda och visa att de är 
viktiga tillgångar hos företaget - inre legitimitet. Sex av företagen riktar 
den delvis även till potentiella medarbetare. 

Ni tar upp information om 
er "friskvårdsprogram". 
Varför gör ni det? Vem tror 
ni kan ha användning av 
den informationen? 4/15 

Elva av företagen tar upp friskvårdsprogram. Fyra av dem gör det bland 
annat för att locka nya medarbetare. 

Ni tar upp information om 
"föräldraledighet". Varför 
gör ni det? Vem tror ni kan 
ha användning av den 
informationen?  3/15 

Tre av företagen tar upp föräldraledighet. Det gör de för att visa sig som 
en attraktiv arbetsgivare för sina nuvarande (inre legitimitet) och 
potentiella medarbetare. 

Ni tar upp information om 
ert "jämställdhetsarbete". 
Varför gör ni det? Vem tror 
ni kan ha användning av 
den informationen?  4/15 

Sju av företagen tar upp jämställdhetsarbete. Fyra av de sju gör det bland 
annat för att locka nya medarbetare. 

Hur använder ni 
informationen om 
personalen som ni har i 
årsredovisningen internt?  7/15 

Sju av företagen använder informationen i den personalekonomiska 
redovisningen internt för att informera om företaget och dess aktuella 
aktiviteter - inre legitimitet. Tre av dem använder den för att fatta bättre 
beslut vid nyanställningar. 

Vad tror ni skulle hända 
om ni tog bort det frivilliga i 
er personalekonomiska 
redovisning från 
årsredovisningen? Tror ni 
att ni skulle få reaktioner? 
Vilka?  9/15 

Inget av företagen skulle kunna tänka sig att ta bort avsnittet. Nio av dem 
tror sig få reaktioner inifrån där personalen bland annat skulle ifrågasätta 
om de inte längre var viktiga för företaget. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den här förklaringen har bäring till varför 

företag gör personalekonomisk redovisning. Dock är den inte lika stark som 

anpassning till samhälleliga förväntningar. 
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5. Slutdiskussion 
et här kapitlet redogör för de slutsatser vi kommit fram till. Kapitlet ger 

också förslag till fortsatt forskning samt reflektioner på eget arbete.  

 

 D
5.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att förklara varför företag gör personalekonomisk 

redovisning, utöver den lagstadgade, i årsredovisningen.  

  

Slutsatsen vi dragit är att företag gör personalekonomisk redovisning för att: 

• Skapa legitimitet vid börsintroduktion för att locka till sig nya aktieägare  

• De tror att samhället förväntar sig att de ska visa personalsituationen  

• Ge en bild av en ansvarstagande arbetsgivare och ett friskt företag  

• Attrahera nya samarbetspartners och anställda 

• Inte dölja någon information för intressenter  

• Förse aktieägare och andra intressenter med information  

• Marknadsföringssyfte  

• Visa uppskattning och motivera anställda  

 

Alla dessa punkter kan mynna ut i att det starkaste motivet till varför företag gör 

personalekonomisk redovisning, är att påverka den allmänna uppfattningen om 

företaget och vår undersökning ger då stöd åt legitimitetsteorin. För att företaget ska 

uppfattas som legitimt, strävar de efter att uppfylla de samhälleliga förväntningarna. 

Samhället förväntar sig att företag ska utföra vissa personalrelaterade aktiviteter 

som exempelvis arbeta för bättre och säkrare arbetsmiljö, jämställdhet, personalens 

hälsa och utbildning, visa ansvarstagande samt inte dölja någon information. 

Företagen vill uppfylla dessa förväntningar och då är årsredovisningen ett utmärkt 

sätt att visa samhället att företaget arbetar för att uppfylla dessa. Eftersom det finns 

så många olika förväntningar i samhället blir detta det starkaste motivet till varför 

företag upprättar frivillig personalekonomisk redovisning. Upprättandet av 

redovisningen kan till viss del förklaras av att företag vill motivera de anställda 

samt att de vill förse intressenter med information. Vi har dock förkastat motivet om 

att undvika politisk uppmärksamhet och därmed positiv redovisningsteori, eftersom 

de frågor vi ställde i vår studie inte gav tillräckligt stöd till den teorin.  
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5.2 Slutsats - motiv till att göra personalekonomisk redovisning 
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Figur 5.1 Slutsats – motiv till att göra personalekonomisk redovisning 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie har endast undersökt företag som har frivillig personalekonomisk 

redovisning i sin årsredovisning. En intressant studie skulle vara att undersöka 

företag som inte har med avsnittet för att urskilja de olika tankegångarna och se 

kontraster. För att gå in mer på djupet och fånga enskilda företags motiv skulle 

fallstudier på få företag som visar mycket personalrelaterad information kunna 

göras. En kvantitativ studie skulle kunna göras på samtliga börsföretag för att kunna 

dra mer generella slutsatser om vilka motiv som ligger bakom ett företags val att 

göra eller inte göra personalekonomisk redovisning. Ett annat förslag är att göra en 

studie liknande vår men på icke börsnoterade företag för att se om resultatet skiljer 

sig åt.  

 

5.4 Egna reflektioner 

Att tidsramen är begränsad gör att även studiens omfattning blir begränsad. Hade 

tiden tillåtit hade vi kunnat intervjua representanter från fler företag. Vi anser dock 

att detta inte skulle förändra våra slutsatser nämnvärt, eftersom vi fann en viss 

mättnad efter femton intervjuer.  

 

Det mesta i vår empiristudie grundar sig på personliga intervjuer. Vi är medvetna 

om att respondenterna kanske inte alltid svarar helt sanningsenligt, eftersom det kan 

finnas information som de anser känslig att avslöja. Vi har dock i studien förlitat oss 

på att det de svarar är sanningsenligt, vilket kan ha bidragit till en lägre grad av 

reliabilitet.  

 

När vi sammanställt alla intervjuer upptäckte vi att det fanns mindre luckor i det 

empiriska materialet, som inte intervjuguiden fångat upp. Vi anser dock att detta 

inte försämrat vår studies resultat, eftersom den informationen skulle ha haft 

marginell nytta för vår slutsats.  

 

Trots dessa mindre brister anser vi att vi har uppfyllt vårt syfte på ett 

tillfredställande sätt. 
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Bilaga 1 
Sammanställning av intervjuer  

Fråga/företag Billerud Clas Ohlson Elanders Gambro Geveko HIQ HL Display JM 
När och hur kom det 
sig att ni började göra 
personalekonomisk 

redovisning?  

2002 för att 
förklara de nya 

lagstadgade 
kraven. 

1999 då företaget 
börsnoterades. 

Medarbetarna är 
en av företagets 
två byggstenar 

och vill därför lyfta 
fram dom. 

2000 till följd av 
förvärv av olika 

bolag, i olika 
länder och i olika 
branscher och vill 

därmed visa 
medarbetarna för 
att förstå styrkor 
och svagheter. 

1998. 
Respondenten 

arbetade inte där 
då.  

2004 som en del i 
strategisk 

inriktning att öka 
förädlingsvärdet. 
Verkar på mogen 
marknad med låg 

teknik och 
innovationer.  

1998 inför 
börsintroduktionen. 
Naturligt eftersom 

personalen är enda 
tillgången. 

2000. Bra sätt för 
potentiella 

aktieägare och 
medarbetare att 

skaffa sig 
information om 

företagets 
omtanke kring 
personalen. 

2000. Har tagits 
med genom att 

följa trenden och 
sett andra göra det. 

Medarbetarna är 
företagets 

nyckelpersoner. 

Vad är ert mål med er 
personalekonomiska 

redovisning? 

Visa att 
personalen är 

viktig trots stora 
nedskärningar. 

Spegla och 
beskriva den 
företagskultur 

som funnits sedan 
starten. 

Visa öppenhet, ge 
mer genomlyst 
information och 

bättre information 
för alla parter.  

Lyfta fram 
personalen och 

personalpolitiken. 
Visa uppskattning 

mot anställda. 

Visa att de satsar 
på utbildning och 

vill rekrytera 
personal med 

akademisk 
utbildning.   

Visa hur företaget 
resonerar kring 

personalen.  

Ge realistisk, 
allsidig, 

heltäckande och 
ärlig information 

samt öka 
kvaliteten av hela 
årsredovisningen.

Attrahera 
potentiella 

medarbetare.      
Få tag i rätt 
kompetens. 

Till vem riktar sig er 
personalekonomiska 

redovisning? 

Den riktar sig till 
aktieägare, internt 
till anställda och 

till media. 

Främst till 
aktieägarna, 

studenter och 
används vid 

nyrekrytering. 

Främst till 
nuvarande och 

potentiella 
aktieägare. 

Kunder, 
medarbetare och 

etiska bolag. 

Främst till 
aktieägare, 

storinvesterare, 
etiska fonder, 
banker och 

fonder.  

Främst till sina 
aktieägare.  

Till investerare, 
aktieägare och 

marknadsanalytiker 
men även till 

nuvarande anställda 
och vid rekrytering 

av nyanställda. 

Främst till 
potentiella och 

nuvarande 
aktieägare, 

medarbetare och 
kunder. 

Främst till 
nuvarande och 

potentiella 
aktieägare och 

medarbetare samt 
börsanalytiker. 

Hur kom ni fram till 
vad som skulle ingå i 

er 
personalekonomiska 

redovisning?  

Tittar på 
pressklipp om 
företaget och 
interna och 

externa aktiviteter. 
Har hjälp av 

skribent. 

Har växt fram vad 
som ska tas med 
och vad företaget 
vill fokusera på 
samt sett lite på 
vad andra tar 

med. 

Spegla det som 
hänt under året 
och på så vis 

komma fram till 
vad som ska tas 

med. 

Har hjälp av 
journalist. Tittar 

på önskelistor från 
Aktiespararna. 

Personal-
direktören 

godkänner. 

Har en 
redaktions-

kommité som 
bestämmer. Tittar 
på olika krav- och 

önskelistor. 

Vissa delar är 
reglerade. Övriga tar 

de fram för 
aktieägarna, 
anställda och 

kunder.  

Bestäms utefter 
aktuella händelser 

som skett och 
informationen ska 

spegla det 
senaste året. 

Den information 
som ska tas med 
är den som visar 
vad företaget gör 

för sina 
medarbetare. 

 

 

 



 

 

Fråga/företag Medivir Net Insight Nibe Rottneros Switchcore Wallenstam X 
När och hur kom det 
sig att ni började göra 
personalekonomisk 

redovisning?  

1996 i och med 
börsintroduktionen. 

De har inget 
varulager eller 

produktion därför 
är det viktigt att 
visa personalen. 

2005 för att följa 
Aktiespararnas 

önskemål.  

I samband med 
börsintroduktionen 

1997. 

2002. Började för 
frågorna var 

viktiga och kände 
även ett internt 

tryck. 

2002. Togs med 
för att företaget 

uppmärksammat 
att det ansågs 

viktigt och för att 
möta 

Aktiespararnas 
önskemål. 

1998. Vill ge ut mer 
viktig information om 

personalen. 

1999 då företaget 
börsnoterades. 

Ses som en 
konkurrensfördel 
och ska därmed 

finnas med. 

Vad är ert mål med er 
personalekonomiska 

redovisning? 

Lyfta fram 
kompetensen hos 
de anställda som 

är deras viktigaste 
tillgång. 

Att visa så mycket 
information om 
medarbetarna 
som möjligt.  

Att ge en bild av 
hur det är på 

Nibe. 

Att utifrån 
statistiken bli 

bättre. Visa de 
anställda att de 

jobbar med 
personalfrågorna 
och genom detta 
visa goda siffror 

utåt.  

Attrahera 
potentiella 

medarbetare och 
visa att företaget 

är en bra 
arbetsgivare. 

Ge en rättvisande 
bild. 

Framhäva 
företagskulturen 

och visa 
medarbetarna. 

Särskilt viktigt när 
företaget är i en 

tillväxtfas. 
Attrahera nya 
medarbetare. 

Till vem riktar sig er 
personalekonomiska 

redovisning? 

Aktieägare, privata 
småsparare och 

marknadsanalytiker 
på banker.  

Främst till 
nuvarande och 

potentiella 
aktieägare, 
investerare, 

medarbetare och 
även media. 

Till aktieägare 
men används 

även vid 
nyanställningar 

och externa 
presentationer av 

Nibe. 

Alla som vill läsa 
men främst 

aktieägare. Även 
interna. 

Främst potentiella 
medarbetare men 

även andra 
läsare. 

Främst aktieägarna 
och potentiella 

investerare. 

Främst till 
aktieägarna, 
potentiella 

investerare och 
kunder. 

Hur kom ni fram till 
vad som skulle ingå i 

er 
personalekonomiska 

redovisning?  

Ta fram det 
positiva om 

personalen och 
lämna förklaringar 

och vidtagna 
åtgärder till de 
lagstadgade 
uppgifterna. 

Bestäms till stor 
del utifrån 

Aktiespararnas 
önskemål. 

Eget initiativ samt 
ser även på 

Aktiespararnas 
kriterier. 

Ser lite på 
Aktiespararnas 

kriterier vad som 
bör vara med. 

Utifrån aktuella 
händelser som 
skett under året 
beslutas om vad 

som ska tas med. 

Diskuteras fram 
varje år och det som 
varit mest betydande 

tas med. 

Utefter 
värderingar om 
vad som varit 
viktigt på olika 

områden bestäms 
det vad som ska 

tas med. 

 

 

 

 



 

 

Fråga/företag Billerud Clas Ohlson Elanders Gambro Geveko HIQ HL Display JM 
Har er 

personalekonomiska 
redovisning sett 

likadan ut eller hur 
har den förändrats 

under åren? Hur kom 
det sig att ni ändrade 

den? 

Den har utökats i 
år och blivit mer 

lättläst för att 
uppmuntra till att 

läsa mer. 

Omfattningen har 
ökat genom ett 

ökat behov av att 
visa ytterligare 
information. De 

vill även förtydliga 
den lagstadgade 
informationen i 

det här avsnittet.

Omfattningen har 
ökat med 

information om hur 
sjukfrånvaron följs 

upp, 
åldersstrukturen 
och fler policys. 

Allmän trend och 
har blivit mer 

erfarna av 
redovisningen. 

Mer utförlig och 
personlig. Ökade 
externa krav gör 
att Gambro vill 

lyfta fram arbete 
för friskvård och 

ledarskap. 

Tar upp mer 
information om 

vissa delar för att 
de har ett behov 
att utöka sitt eget 
kunnande inom 
dessa områden. 

Stort sett samma typ 
av information, men 

utökat och 
omformulerat samt 
fokuserat på olika 

delar olika år.  

Omfattningen har 
varit densamma. 

 Respondenten 
kunde inte svara 
på denna fråga. 

Ni tar upp information 
om ert 

”friskvårdsprogram”. 
Varför gör ni det? 
Vem tror ni kan ha 
användning av den 

informationen?   

Visa aktieägarna 
vilka aktiviteter de 

har för att hålla 
sina anställda 

friska.  

Visa vad som 
görs för 

medarbetarna och 
att det finns 

bakomliggande 
substans i form av 
konkreta exempel 
och att åtgärder 

ger resultat. 

Ett av 
Aktiespararnas 

kriterier som 
poängsätts. 

Används som ett 
PR-verktyg. Bra 

information i 
kundsammanhang.

Efterfrågas av 
intressenter. 

Visa aktieägarna 
att de har en frisk 

personal samt 
arbetar med de 

frågorna. 

Uppmuntra anställda 
till att röra sig. 

Aktieägare vill veta 
hur de tar hand om 

personalen.  

Ett av 
Aktiespararnas 

kriterier. Kommer 
troligtvis krävas 

att redovisa i 
framtiden så lika 

bra att ta med det 
nu. 

Ett "varumärke" för 
företaget. Var de 
första i branschen 

med att införa 
"byggjympa". 

Potentiella och 
nuvarande 

medarbetare. 

Ni tar upp information 
om hur många 

arbetsolyckor som 
inträffat på ert 

företag. Varför gör ni 
det? Vem tror ni kan 
ha användning av 

den informationen?  

Är en tung 
industri. Vill visa 
att de arbetar för 
bättre säkerhet.  

          Vill visa öppet att 
det förekommer 

olyckor och att de 
arbetar aktivt för 

det. 

Visa att de arbetar 
för bättre säkerhet 

för de anställda 
genom olika 

åtgärder. Vill nå 
nollvisionen om 

antalet olyckor och 
förslitningsskador.

Ni tar upp information 
om ”föräldraledighet”. 

Varför gör ni det? 
Vem tror ni kan ha 
användning av den 

informationen? 

Främst för interna 
läsare att det är 

ok med 
föräldraledighet.  

Visa förmånen 
och på det viset 
visa sig som en 

attraktiv 
arbetsgivare för 

potentiella 
medarbetare. 

            

 

 

 



 

 

Fråga/företag Medivir Net Insight Nibe Rottneros Switchcore Wallenstam X 
Har er 

personalekonomiska 
redovisning sett 

likadan ut eller hur 
har den förändrats 

under åren? Hur kom 
det sig att ni ändrade 

den? 

Blivit mer 
detaljerad. I första 
hand på grund av 
ökade krav från 
myndigheter.  

2005 var första året 
som företaget 

gjorde 
medarbetaravsnittet. 
Den kommer bli mer 

omfattande nästa 
år. 

Har kompletterats 
med fler tabeller 

och blivit mer 
omfattande. 

Har i princip sett 
likadan ut. Lagt till 

någon graf. 

Omfattningen varit 
densamma. 

Däremot 
fokuserar 

företaget på olika 
områden olika år, 
beroende på vad 

som skett i 
organisationen. 

Omfattningen har 
varit densamma. 

Blivit mer 
beskrivande.  

Den har förändras 
efter hur 

organisationen 
har förändrats. 
Olika områden 

har varit viktiga att 
fokusera på olika 

år. 

Ni tar upp information 
om ert 

”friskvårdsprogram”. 
Varför gör ni det? 
Vem tror ni kan ha 
användning av den 

informationen?   

Visa att de är en 
attraktiv 

arbetsgivare. 

För att möta 
Aktiespararnas 

önskemål. 

        Vill tydligt visa vad 
företaget gör för 

sina medarbetare 
för att de ska må 
bättre och för att 

locka nya 
medarbetare. 

Ni tar upp information 
om hur många 

arbetsolyckor som 
inträffat på ert 

företag. Varför gör ni 
det? Vem tror ni kan 
ha användning av 

den informationen?  

      Visa att det 
förekommer och 

att de aktivt jobbar 
för att minska 

dem. Främst för 
aktieägarna. 

      

Ni tar upp information 
om ”föräldraledighet”. 

Varför gör ni det? 
Vem tror ni kan ha 
användning av den 

informationen? 

        Viktigt att visa för 
potentiella och 

nuvarande 
medarbetare. 

    

 

 

 

 



 

 

Fråga/företag Billerud Clas Ohlson Elanders Gambro Geveko HIQ HL Display JM 
Ni tar upp information 

om ert 
”jämställdhetsarbete”. 
Varför gör ni det? Vem 

tror ni kan ha 
användning av den 

informationen?   

För att locka fler 
tjejer till 

branschen och 
företaget. 

Viktigt att visa 
företagets policy 
och på det viset 
locka potentiella 

medarbetare. 

Ett av 
Aktiespararnas 

kriterier som 
poängsätts. 

Används som ett 
PR-verktyg. Bra 

information i 
kundsammanhang.

    Vill visa att de 
arbetar för det aktivt 

eftersom det 
diskuteras mycket i 
samhället. Strävar 

efter heterogen 
arbetsmiljö. 

  Viktigt att visa i 
byggbranschen 
som tenderar att 

vara ganska 
mansdominerad.   

Attrahera 
potentiella 
kvinnliga 

medarbetare. 

Ni tar upp information 
om er 

personalomsättning. 
Varför gör ni det? Vem 

tror ni kan ha 
användning av den 

informationen?   

    Ett av 
Aktiespararnas 

kriterier som 
poängsätts. 

Används som ett 
PR-verktyg. Bra 

information i 
kundsammanhang.

      Ett av 
Aktiespararnas 

kriterier. 

Viktigt att visa. Hög 
omsättning kan 

tyda på att 
företaget förlorat 

kompetens och låg 
omsättning kan 

tyda på att behöva 
öka kompetensen i 

den takt som 
marknaden 
förändrats. 

Ni tar upp information 
om er 

”utbildningsfördelning”. 
Varför gör ni det? Vem 

tror ni kan ha 
användning av den 

informationen?   

    Ett av 
Aktiespararnas 

kriterier som 
poängsätts. 

Används som ett 
PR-verktyg. Bra 

information i 
kundsammanhang.

    Visa kompetensen 
och utbildningsnivån 

för aktieägare, 
studenter och 

kunder. 

    

 

 

 

 

 



 

 

Fråga/företag Medivir Net Insight Nibe Rottneros Switchcore Wallenstam X 
Ni tar upp information 

om ert 
”jämställdhetsarbete”. 
Varför gör ni det? Vem 

tror ni kan ha 
användning av den 

informationen?   

          Ett mål att nå 
jämnare 

könsfördelning. 

Företaget vill lyfta 
fram 

jämställdheten. 
Ser denna 

information som 
en 

konkurrensfördel. 
Används av 
aktieägare, 

nuvarande och 
potentiella 

medarbetare. 

Ni tar upp information 
om er 

personalomsättning. 
Varför gör ni det? Vem 

tror ni kan ha 
användning av den 

informationen?   

  För att möta 
Aktiespararnas 

önskemål. 

Naturlig del. Det 
är ett av de mest 
vanliga måtten. 

Visa att företaget 
är stabilt. Att 

personalen trivs 
och stannar kvar.

Känner ett 
"måste" från 

Aktiespararnas 
poängsättning. 
Låg omsättning 

visar att 
medarbetarna 

trivs och vid hög 
omsättning bör en 
förklaring finnas. 

Visas för 
potentiella 

medarbetare. 

Låg 
personalomsättning 

visar på att 
medarbetarna trivs.

  

Ni tar upp information 
om er 

”utbildningsfördelning”. 
Varför gör ni det? Vem 

tror ni kan ha 
användning av den 

informationen?   

För att poängtera 
den höga nivån av 

forskning, 
utbildning och 

expertis som finns 
i företaget. 

För att möta 
Aktiespararnas 

önskemål. 

Visa aktieägare 
och potentiella 

aktieägare att de 
har välutbildad 
personal inför 

framtiden. 

      Att visa att det 
finns goda 

kunskaper är 
viktigt eftersom de 
befinner sig i en 

tillväxtfas. 
Används av 
aktieägare, 

nuvarande och 
potentiella 

medarbetare. 

 

 

 



 

 

Fråga/företag Billerud Clas Ohlson Elanders Gambro Geveko HIQ HL Display JM 
Hur anser ni att en 

ideal 
personalekonomisk 
redovisning ser ut?  

Finns det något 
företag ni anser 

ledande inom detta 
område? 

Utgår från sin 
situation. Sneglat 

på Holmens 
hållbarhets-
redovisning. 

Finns ingen enligt 
företaget. 

Vet ingen. Känner 
att de ligger bra till 

med sin 
framställning av 

information. 

Vet inget ideal. 
Skulle vilja ta upp 

fler nyckeltal. 

Har inget ideal. 
Önskar att ta fram 
fler nyckeltal för 

att få mer objektiv 
information som 

kan jämföras över 
flera år. 

Är nöjd med sin 
egen och tycker den 

passar företaget. 

Har inte sett något 
ideal. Är nöjda 

med hur de 
framställer sin 
information. 

Finns ingen vad de 
vet utan anser sig 
själva vara duktiga 

på området. 

Vad för bild hoppas ni 
kunna förmedla med 

er 
personalekonomiska 

redovisning? 

Bra arbetsgivare. 
Strävan efter 
balans i de 

anställdas liv. 

Bilden av en 
attraktiv 

arbetsgivare som 
satsar mycket på 
sina medarbetare.

Bilden av 
öppenhet och 

lyhördhet 
gentemot sina 
medarbetare. 

Verklighetsbild av 
hur de går tillväga 
med arbetet inom 

olika områden. 

Att företaget 
arbetar mot att 

öka 
förädlingsvärdet. 
Inte bara genom 

forskning och 
utveckling utan 

genom 
personalens 
kompetens. 

Visa företagskulturen 
och hur de 
värdesätter 
personalen.  

Bilden av en 
attraktiv 

arbetsgivare inför 
potentiella 

medarbetare. För 
kunden vill 

företaget ge en 
bild av att hur väl 

medarbetarna 
behandlas. 

Bilden av en 
attraktiv arbetsplats 
och att det är roligt 
att jobba hos dem.

Hur använder ni 
informationen om 
personalen som ni 

har i 
årsredovisningen 

internt? 

Följer upp vad 
som sagts tidigare 

år och att det 
verkligen 

genomförts. 

Används internt 
och 

förhoppningen är 
att ge 

medarbetarna 
arbetsmotivation.

Används internt 
men blir snabbt 

gammal. 
Uppföljning sker 
därför månadsvis 

med interna 
rapporter. 

Används inte 
internt. Ingen ny 
information som 

inte redan 
behandlats 

internt.  

Används inte hos 
moderbolaget 

men 
dotterbolagen 
använder den. 

Respondenten vet 
dock inte på vilket 

sätt. 

Används ibland 
internt men inga 

beslut fattas utifrån 
den informationen. 

Används inte 
medvetet. 

Används vid 
planeringsarbete. 

Vill med 
informationen 

förmedla en känsla 
av att 

medarbetarna 
arbetar för en bra 
arbetsgivare och 
vill stanna kvar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fråga/företag Medivir Net Insight Nibe Rottneros Switchcore Wallenstam X 
Hur anser ni att en 

ideal 
personalekonomisk 
redovisning ser ut? 

Finns det något 
företag ni anser 

ledande inom detta 
område? 

Inget ideal men 
"benchmarkar" lite 
med andra företag 

för att bli bättre. 

Finns ingen enligt 
företaget. De är 

nöjda med sin och 
tycker att de tar 
med täckande 
information. 

Nej, ingen ledande. De 
har en vältäckande 

redovisning. Behövs ej 
mer. 

Ta upp relevant 
fakta och vara väl 

underbyggd. 
Gärna grafisk 

form. Ha en röd 
tråd. Ingen 
ledande. 

Vet inte. Finns 
säkert men ingen 

som företaget 
följer. 

Vet ingen idealisk. 
Tycker att de ger ut 

lagom mycket 
information för sitt 

bolag. 

Finns ingen utan 
varierar troligtvis 
mycket beroende 
på vilken typ av 

bolag det är. Gör 
sin efter egna 

behov av att visa 
information. 

Vad för bild hoppas ni 
kunna förmedla med 

er 
personalekonomiska 

redovisning? 

Visa vilken 
kompetens de 
anställda har.  

En klar och öppen 
bild av företaget 
samt en positiv 

bild med 
utbildningsnivån. 

Ge bättre kunskap 
om företaget. 

 Ge en bild av hur det 
är på Nibe. 

Att de är ett sunt 
och friskt företag 

med personal 
som trivs och gör 

ett bra arbete. 
Visa att 

personalfrågor har 
hög prioritet. 

Bilden av ett 
företag som 

satsar på sina 
medarbetare och 

ses som en 
attraktiv 

arbetsgivare. 

Bilden av hur det ser 
ut på företaget. 

Enkel bild av 
vilken typ av 

företag de är och 
en tydlig bild av 

företagskulturen.

Hur använder ni 
informationen om 
personalen som ni 

har i 
årsredovisningen 

internt? 

Vid nyanställning 
jämförs profilen 
för att passa in. 
Utvärderar hela 

personalen. 

För att ge bra 
information åt 

medarbetarna och 
för att vidta 

åtgärder om något 
i statistiken visar 
sig vara mindre 

tillfredsställande.

Används internt vid 
alla nyanställningar 
men även som ett 

uppföljningsinstrument.

Kommer börja 
användas nu för 

att förklara till 
exempel talen i 

årsredovisningen. 

Hoppas att alla 
medarbetare läser 
informationen och 
känner sig stolta 

över att vara med.

Alla får en 
årsredovisning och 

förhoppningen är att 
ge bra kunskap om 

företaget. 

Alla medarbetare 
får en 

årsredovisning 
och kan på det 

viset få en bra bild 
av företaget. 

 

 

 

 

 



 

 

Fråga/företag Billerud Clas Ohlson Elanders Gambro Geveko HIQ HL Display JM 
Förs det någon dialog 
med era intressenter 
om vilken information 

ni ska lämna i er 
personalekonomiska 
redovisning? Om ja, 

vilken intressents 
behov tar ni mest 

hänsyn till? 

Inte direkt. Utgår 
från önskelistor 
från bland annat 
Aktiespararna.  

Nej, förs ingen 
direkt dialog med 
någon intressent.

 Tittar på 
Aktiespararnas 
lista för att nå 
högre poäng. 

Dialog förs med 
reklambyråer om 

trender och 
intressenters 

behov. 

För dialog med 
investerare, 

aktieägare och 
marknadsanalytiker.

Ja, fast generellt 
för hela 

årsredovisningen. 
Utgår annars från 
Aktiespararnas 

lista. 
Medlemmarna i 
Aktiespararna är 

årsredovisningens 
målgrupp. 

Förs kontinuerligt 
med aktieägare som 
tas i beaktning vid 

utformningen. 

Det förs inte någon 
dialog med 

intressenter utan 
framställningen 

sker helt på eget 
initiativ. 

Det förs ingen 
dialog med 

intressenter om 
vilken information 
som ska tas med.

Om flera 
intressenters "krav" 
krockar, vem har det 
slutgiltiga ansvaret att 
bedöma vad som ska 

tas upp? 

      De bestämmer själv 
men kan oftast 
tillgodose allas 

intressen.  

I första hand 
tillgodoses 

aktieägarnas 
intressen.  

Inga problem med 
det hittills. De 

bestämmer själv om 
det skulle ske. 

    

Har ni fått någon 
respons på innehållet 

i er 
personalekonomiska 

redovisning?  

Ja. Representant 
från Aktiespararna 
sa att den var bra 

gjord.  

Känner inte att de 
fått någon 

respons på det 
här avsnittet. 

Främst från 
aktieägarna som 

tycker att 
företagsledningen 
har bra kontroll på 
hela koncernen. 

Aktiespararnas 
ranking. 

Bara hela 
årsredovisningen 

från Aktiespararna 
och aktieägare.  

Kunder har tyckt att 
den varit bra. 

Har inte fått mycket 
respons. Vann 

årets 
årsredovisning ett 
år och känner sig 
mycket nöjda med 

det. 

Inte fått någon 
respons på det här 
avsnittet och det 
ser företaget som 
positivt. De menar 
att negativ kritik 
lättare kommer 

fram. 

Vad tror ni skulle 
hända om ni tog bort 

det frivilliga i er 
personalekonomiska 

redovisning från 
årsredovisningen? 

Tror ni att ni skulle få 
några reaktioner? 

Vilka?  

Finns inte på 
kartan. I så fall om 
omfånget på hela 
årsredovisningen 

måste minska.  

Skulle inte kännas 
bra. Reaktioner 
skulle troligtvis 
först och främst 
komma inifrån 

organisationen. 

Med säkerhet ge 
negativa 

reaktioner från 
kunder och 

aktieägare i form 
av 

misstänksamhet 
att företaget 

försöker dölja 
något.  

Verka konstigt och 
skicka ut fel 

signaler. Eventuellt 
skulle intressenter 
förlora förtroendet. 

Personalen skulle 
reagera först och 
ifrågasätta om de 

inte längre är 
viktiga. 

Aktieägarna skulle 
också ifrågasätta 

det.  

Kan inte tänka sig att 
ta bort den. Lever på 

sina anställda och 
vore dumt att ta bort 

informationen om 
dem.  

Reaktioner främst 
från 

bolagsstämman. 
Skulle inte gå att 

vinna 
Aktiespararnas 

ranking längre om 
det avsnittet togs 

bort. 

Skulle absolut bli 
reaktioner främst 
från internt håll. 

Avsnittet är mycket 
viktigt och är inte 
aktuellt att ta bort.

 
 
 
 



 

 

Fråga/företag Medivir Net Insight Nibe Rottneros Switchcore Wallenstam X 
Förs det någon dialog 
med era intressenter 
om vilken information 

ni ska lämna i er 
personalekonomiska 
redovisning? Om ja, 

vilken intressents 
behov tar ni mest 

hänsyn till?  

Intressenterna är 
mer intresserad av 

företagets 
forskningsresultat.  

Förs ej någon 
dialog med 

intressenter utan 
görs helt på eget 

initiativ. 

Nej, men lyssnar 
av vad som är 
intressant och 

efterfrågas. 

Nej.   Rådgivare hjälper 
till med vilken 

information som 
bör finnas med. 

Förs endast dialog 
med revisorerna. 

Förs löpande, dock 
inte mer med 

någon särskild. 
Mest följs ändå 
riktlinjerna från 
Aktiespararna. 

Om flera 
intressenters "krav" 
krockar, vem har det 
slutgiltiga ansvaret att 
bedöma vad som ska 

tas upp? 

          VD   

Har ni fått någon 
respons på innehållet 

i er 
personalekonomiska 

redovisning?  

Inget direkt till 
respondenten. 
Konkurrenterna 

sneglar på 
varandras. 

Responsen har 
varit positiv att det 

är bra med 
detaljrik 

information. 

Ingen specifik 
respons men blev 

vald till årets 
redovisning förra 

året. 

Ingen respons 
förutom poängen 
av Aktiespararna.

Respons fås när 
hela 

årsredovisningen 
kontrolleras inför 
tryckning. Dock 
har inte mycket 
respons fåtts. 

Genom 
utvärderingar har 

positiv respons fåtts.

Ingen respons 
endast på 

medarbetsavsnittet. 
Har blivit 

hedersomnämnda 
av 

Stockholmsbörsen 
för hela 

årsredovisningen 
2004. 

Vad tror ni skulle 
hända om ni tog bort 

det frivilliga i er 
personalekonomiska 

redovisning från 
årsredovisningen? 

Tror ni att ni skulle få 
några reaktioner? 

Vilka?  

Skulle ifrågasättas 
av bland andra 

markandsanalytiker 
som om de 

försökte dölja 
något.  

Reaktioner skulle 
komma från 

intressenter som 
skulle tycka att 

det var negativt. 
Ser ingen 

anledning till att ta 
bort avsnittet.  

Medarbetarna är 
en viktig del av 

företaget. 

Kommer troligtvis 
ge reaktioner 

eftersom den blir 
mindre 

heltäckande. 

Tråkig med bara 
noter och det ser 
ut som de bara 

prioriterar 
hårddata. 

Är inte det 
viktigaste avsnittet 
och reaktionerna 
skulle troligtvis bli 

marginella. 

Det skulle tyckas 
märkligt. Reaktioner 
främst internt med 

undrande frågor och 
sämre resultat i 
utvärderingar. 

Skulle ge en sämre 
bild av företaget 
och reaktioner 
skulle främst 

komma utifrån men 
även inifrån. 
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