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Sammanfattning 
Företags miljöarbete är en otrolig viktig faktor för att miljöföroreningar i samhället ska 
minskas. De arbeten som företag utför idag stadgas till viss del i Miljöbalken, till exempel 
står där skrivet att det krävs tillståndsplikt för att vissa företag ska få bedriva sin verksamhet. 
Arbetet med miljöfrågor inom företag började på 1980-talet. Samtidigt började även företag 
visa intresse för personalen, ett intresse som visades i form av försök att redovisa personalin-
formation i ekonomiska kalkyler. Tidigare var personalredovisningen skild från den eko-
nomiska redovisningen, trots att det är personalen som bidrar till företagets intäkter. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl företag med anmälnings- eller tillståndsplikt 
idag redovisar miljö- och personalinformation i förvaltningsberättelsen. Vilka lagar som 
finns, varför det är viktigt med miljö- och personalredovisning, hur väl lagarna egentligen 
följs samt om någon skillnad kan urskiljas mellan företag beroende på deras storlek är pro-
blem som uppsatsen kommer att behandla.  

Genom en kvantitativ undersökning av alla årsredovisningar på Stockholmsbörsens Mid 
Cap och Large Cap kunde urvalsproblem undangås. Årsredovisningarna har hittats på re-
spektive företags hemsida. Kontakter med majoriteten av Sveriges Länsstyrelser har bidragit 
som kontrollfunktion över vilka företag som bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig 
verksamhet. I undersökningen har ett fåtal kriterier granskats utefter vad som ansetts rele-
vant med tanke på de regler och rekommendationer som finns inom miljö- och personalre-
dovisning.  

Slutsatsen visade att lagarna kring miljö- och personalinformation är relativt diffusa. För att 
företag ska få påtagligare information krävs att de tittar i Bokföringsnämndens rekommen-
dationer och proposition 2004/05:68 som föreslår vilken typ av personalinformation som 
kan lämnas i förvaltningsberättelsen. Miljö- och personalinformationen är viktig främst 
med tanke på intressenters intressen och krav. Undersökningen visar att miljöinformatio-
nen förbättrats något i jämförelse med tidigare studier och att personalinformationen för-
bättrats avsevärt. Detta förklaras av att ett lagkrav angående personalinformationen vunnit 
laga kraft samt att andra och förhållandevis större företag har undersökts. Det kan även 
konstateras att företagen på Large Cap har betydligt bättre resultat än Mid Cap vad gäller 
både miljö- och personalinformationen.       
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Abstract 
The environmental work of companies has become an incredibly important factor in 
achieving reduced levels of environmental pollution. For companies the work on environ-
mental issues began in the 1980s. During this time companies also began to show interest 
for the personnel, an interest that was shown in the form of attempts to disclose personnel 
information in economics. Earlier this information was separated from the financial infor-
mation, despite the fact that the revenues are created by the employees. 
 
The purpose of this paper is to examine how well companies with a notification or a permit 
today account for environmental- and personnel information in their director’s report. Is-
sues that this paper will address are what laws that exists concerning the topic, why it is im-
portant to account for environmental- and personnel information, how well the laws are 
followed, and if any difference can be distinguished depending on the size of the company.  
 
By creating a quantitative study of all annual reports on the Stockholm Stock Exchange’s 
Mid- and Large Cap the selection problems was escaped. The annual reports have been 
found on the companies’ websites. Contacts with the majority of Sweden's county adminis-
trative boards have helped as a control function to investigate if the companies were en-
gaged in any notification- or permit activity. The study has had a few criteria’s examined 
depending on what has been considered relevant, given the rules and recommendations 
contained in the environmental- and personnel accounting. 
 
The conclusion declared that the laws on environmental- and personnel information are 
relatively diffuse. For more tangible information companies need to look in the Accounting 
Standards Board's recommendations and proposition 2004/05:68 about personnel infor-
mation. Environmental- and personnel information is important particularly in the view of 
stakeholders' interests and requirements. Environmental information has improved slightly 
in comparison with previous studies and the personnel information has improved consid-
erably. This is explained by the fact that a legal requirement on the personnel information 
has become final and that different and relatively larger firms have been investigated. Com-
panies registered on Large Cap has significantly better performance than Mid Cap’s com-
panies in terms of both environmental- and personnel information. 
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Förkortningar & SFS-nummer 
 

ANOVA-test = ANOVA är en förkortning av ”Analyse of Variance”. Används för att 
undersöka om det finns signifikanta skillnader mellan olika grupper.   

BFL = Bokföringslagen (1999:1078) 

BFN = Bokföringsnämnden 

EMAS = Eco-Management and Audit Scheme 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 

IAS = International Accounting Standards 

IEA = International Energy Agency 

IFRS = International Financial Reporting Standards 

Miljöbalken (1998:808) 

RFR = Rådet för Finansiell Rapportering 

UNEP = United Nations Environment Programme (FN:s miljöprogram) 

ÅRL = Årsredovisningslagen (1995:1554) 
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1 Inledning 
Den här uppsatsen kommer att granska vilken reglering som finns för miljö- och personal-
information i förvaltningsberättelsen, samt undersöka om svenska börsnoterade företag föl-
jer dem. Liknande studier har genomförts tidigare med några års mellanrum och ifrån dem 
har det gått att följa hur utvecklingen inom miljö- och personalredovisningen har framskri-
dit. Dessutom har det på de senaste åren tillkommit utökad lagstiftning gällande personal-
redovisning, vilket innebär att kraven på personalredovisning har ökat. Därför anser vi att 
det är mycket intressant att göra ytterligare en studie inom det här området och se hur före-
tag följer miljö- och personalreglering idag.  

 

1.1 Bakgrund 
Hållbar utveckling är ett begrepp som används flitigt idag och det symboliserar de arbeten 
människor gör för att minska miljöfarliga utsläpp. Dessa miljöarbeten har blivit en otroligt 
viktig ingrediens för att till exempel uppnå minskade koldioxidutsläpp i samhället. Miljöar-
betet är till viss del reglerat i Miljöbalken där hantering kring transporter och avfall stadgas. 
Industrier har anmälningsplikt för verksamheter som bedrivs i tryckerier, laboratorier, och 
växthus. Mellanlagring av farligt avfall är exempel på verksamhet som kräver tillståndsplikt. 
Tillståndsplikt innebär att ett särskilt tillstånd krävs för att få bedriva verksamhet (Reger-
ingen, 2008). Lagar och förordningar finns också om arbetsmiljö där företag ansvarar för 
arbetsplatsens sociala miljö, exempelvis personalfrågor. Syftet med dessa lagar och rekom-
mendationer angående miljö och personal är att underlätta för företagen att bedriva ett ef-
fektivt miljö- och personalarbete (Persson & Persson, 2007).  

Miljöredovisning är idag något som de flesta företag är väl medvetna om och diskussioner-
na om miljöredovisning har gått heta under det senaste decenniet. Trots att det är något 
som uppmärksammats mer det senaste årtiondet föddes miljöredovisningen redan på 1960-
talet. Först på 1980-talet började företag att arbeta med frågor och policies om miljön sam-
tidigt som flera böcker publicerades inom området (Bergström, Catasús & Ljungdahl, 
2002).  

Samtidigt uppstod också intresset för personalfrågor, och det började ifrågasättas varför per-
sonalredovisningen var skild från den ekonomiska redovisningen trots att det var de anställ-
da som bidrog till intäkterna. På 1970-talet började företagen försöka koppla personalfrå-
gorna till de ekonomiska frågorna och skapa kalkyler över detta. Frågor som togs upp var 
hur sjukfrånvaron skulle kunna minskas och vilka personalinvesteringar som var mest lön-
samma. Dock var det först på senare år när viss personalinformation lagstiftats som det blev 
någorlunda struktur på informationen som redovisades (Catasús, Ehrenheim & Gröjer, 
2004). Konsultföretaget Accenture har gjort intervjuer med 200 företagsledare i Australien, 
Europa och USA. I intervjuerna sa 74 % att frågor som är personalrelaterade spelar större 
roll och är av större vikt för företag idag än vad de varit tidigare. Trots kostnadsnedskär-
ningar och svaga ekonomiska förhållanden var det tre fjärdedelar av de intervjuade företags-
ledarna som sa att deras företag behållit eller ökat sin budget för Human Resource och 
kompetensutveckling under året. (Dagens Nyheter, 2003). 

Andersson & Jönsson (2007) har undersökt hur väl 199 tillståndspliktiga företag i Jönkö-
pings län redovisar miljö- och personalfrågor. Deras undersökning visade att endast 58 bo-
lag (29, 1 %) följde miljöredovisningen fullt ut medan 23 bolag (11, 6 %) inte redovisade 
någon information alls. Personalinformationen redovisades inte av hela 184 företag (93,9 
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%). Dock ska här tilläggas att lagregleringen om att personalinformation ska anges i för-
valtningsberättelsen inte hade börjat gälla när den här undersökningen gjordes. Andersson 
& Jönsson undersökte även om skillnader i hur väl detta redovisades kunde bero på storlek 
på företag, val av revisionsbyrå eller bransch. Slutsatsen blev att branschen inte spelade nå-
gon roll, men att företag som anlitat något av ”de fyra stora” revisionsbolagen (Öhrlings 
PriceWaterHouseCoopers, KPMG, Deloitte, och Ernst & Young) i snitt redovisade mer in-
formation. Storleken på företagen spelade också roll då stora företag visade sig vara bättre 
på att redovisa miljöinformation. 

 

1.2 Problemdiskussion  
2003 antogs ett direktiv av Europaparlamentet som innebar att medlemsländernas lagstift-
ning i EU ska harmoniseras. Direktivet medförde att inte bara ekonomiska aspekter ska lyf-
tas fram i redovisningen, utan även sociala och miljörelaterade perspektiv. Det här är nu 
lagstadgat i ÅRL 6:1 och innebär att företag som bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken ska lämna miljöinformation i förvaltningsberättelsen (Berg-
ström et al., 2002). Samma lag uppdaterades i maj 2005 då också personalinformation som 
anses ha betydelse för företagets ställning och resultat ska redovisas i förvaltningsberättelsen. 
Tidigare fanns ingen lag på att information om personalen ska inkluderas i förvaltningsbe-
rättelsen, så den här uppdateringen blev en skärpning av befintlig lagstiftning (Regeringen, 
2005; Catasús et al., 2004). 
 
Som angetts i bakgrunden har tidigare studier gjorts i Jönköpings län över tillståndspliktiga 
företag där det visade sig att regleringarna inte följts vidare bra (Andersson & Jönsson, 
2007). Vi är intresserade av att undersöka om situationen har förändrats, speciellt eftersom 
regleringen angående personalinformation nu har vunnit laga kraft. Ljungdahl (2005) 
nämner i en undersökning att det som gäller för företag i ett län även kan anses gälla för 
hela Sverige, och därför ser vi inget intresse av att undersöka samma företag som tidigare 
studier har granskat.  
 
De problem uppsatsen ska svara på genom undersökningen anges nedan: 
 

• Måste miljö- och personalinformation redovisas i förvaltningsberättelsen? 
• Varför är det viktigt med miljö- och personalinformation? 
• Hur väl följer de utvalda börsbolagen befintliga rekommendationer och lagar? 
• Finns det någon skillnad på hur väl redovisningen genomförts mellan Mid Cap och 

Large Cap, olika redovisningsbyråer och olika branscher? 
 

1.3 Syfte 
Undersöka hur väl företag med anmälnings- eller tillståndsplikt presenterar sin personal- 
och miljöinformation i förvaltningsberättelsen. 
 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att endast undersöka anmälningspliktiga och tillståndspliktiga företag i Sverige, 
då det är de företagen som måste inkludera information om miljö i sin årsredovisning. Vi-



 

 
4

dare granskas enbart de företag som är noterade på OMX Stockholm då denna är ledande 
som börslista i Sverige (Gleisner, 2009). Det här leder dock till att våra slutsatser inte med 
säkerhet kommer att gälla för alla de anmälnings- och tillståndspliktiga företag som är note-
rade i Sverige, utan främst för de som är registrerade på OMX Stockholm. 

Ytterligare en avgränsning i undersökningen är att enbart de företag som är noterade på 
Mid Cap- och Large Cap listan har granskats. Anledningen till att just dessa listor valdes ut 
är att vi anser det intressant att undersöka hur väl de större företagen följer miljö- och per-
sonalregleringen i sina respektive förvaltningsberättelser. Dessa företag är välkända, nämns 
ofta i medier och har många intressenter vilket gör det mer motiverande och spännande att 
undersöka dessa än mindre och okända företag. För att bli noterade på Mid Cap listan be-
höver företagen ha ett börsvärde som ligger mellan 150 miljoner Euro och 1 miljard Euro, 
och för att bli noterade på Large Cap listan behöver ett företag ha ett börsvärde som över-
stiger 1 miljard Euro (Gleisner, Edenhammar & Lindgren, 2009). Företag med ett börsvär-
de under 150 miljoner Euro tillhör Stockholmsbörsens Small Cap lista och har inte inklu-
derats i undersökningen. Anledningen är att vi enbart behövde två listor i jämförelsesyfte 
och att vi då av intresse valde att koncentrera oss på de två största. Att inkludera alla listor 
skulle dessutom göra undersökningen alltför tidskrävande.  

Då syftet med uppsatsen är att undersöka miljö- och personalinformation i förvaltningsbe-
rättelsen har endast en mindre undersökning utförts på befintliga regler och lagar inom des-
sa områden. De lagar och praxis som har medräknats är endast de som är ytterst relevanta 
för syftet, och därför har övriga lagar och rekommendationer såsom EU-förordningens 
EMAS inte inkluderats.   

Slutligen har vi inte skiljt på om företagen vi granskat är anmälningspliktiga, tillståndsplik-
tiga eller om de är både anmälningspliktiga och tillståndspliktiga. Inte heller har någon 
skillnad gjorts på om företagen är klassificerade inom A, B eller C kategorin, utan alla som 
är inkluderade i någon av dessa kategorier är inräknade i studien. 

 

1.5 Disposition 
Här nedan redogörs rapportens upplägg och innehåll. 

Metod: Metod: Metod: Metod: Det här kapitlet presenterar olika forskningsmetoder och varför det kvantitativa 
tillvägagångssättet använts vid undersökningen. Här kommer en diskussion föras över det 
valda tillvägagångssättet vid datainsamlingen, urval av företag samt en kort beskrivning av 
litteraturinsamlingen. 

Referensram: Referensram: Referensram: Referensram: I uppsatsens referensram inkluderas de källor som den empiriska delen base-
ras på. Inledningsvis följer en förklaring av årsredovisningens uppkomst samt en beskriv-
ning av vad en förvaltningsberättelse är. Därefter presenteras de olika teorier som används 
då empirin analyseras. Slutligen inkluderas en beskrivning av tidigare studier samt befintlig 
reglering för miljö- och personalinformation.  

Regler för miljöRegler för miljöRegler för miljöRegler för miljö----    och personalinformation: och personalinformation: och personalinformation: och personalinformation: Det här kapitlet ger en ingående förklaring 
till de regelverk som finns inom miljö- och personalområdet. Först kommer en översiktlig 
presentation att ges på den information som ska finnas med i ett företags förvaltningsberät-
telse, vilket fördjupas och specificeras ytterligare i följande stycken som fokuserar på miljö- 
och personalinformationen var för sig. 
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Empiri: Empiri: Empiri: Empiri: I det här kapitlet presenteras befintlig information om miljö och personal i företa-
gens förvaltningsberättelser. För att tydliggöra våra upptäckter så kommer resultatet angå-
ende miljö respektive personal att presenteras var för sig. I den första delen av kapitlet 
sammanställs företagens miljöinformation vilket presenteras djupgående med både modeller 
och skriftliga förklaringar. Därefter följer ett identiskt upplägg med en presentation av per-
sonalinformationen. 

Analys: Analys: Analys: Analys: Här analyseras det empiriska materialet utifrån teori, tidigare studier samt befintlig 
reglering inom miljö- och personalområdet. Uppdelningen är densamma som i empiridelen 
vilket betyder att en analys av miljöinformationen kommer att slutföras innan en analys av 
personalinformationen påbörjas.  

Slutsats: Slutsats: Slutsats: Slutsats: I slutsatsen så sammanfattas de slutsatser som uppsatsarbetet genererat. En diskus-
sion förs huruvida syftet med uppsatsen har blivit uppfyllt eller ej samt besvarar problem-
formuleringen. Slutligen följer ett stycke med en trovärdighetsdiskussion samt personliga 
reflektioner och förslag till fortsatta studier. 
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2 Metod 
Inledningsvis beskrivs olika undersökningsmetoder som följs av en förklaring till varför det 
kvantitativa tillvägagångssättet var att föredra i den här studien. Därefter ska tillvägagångs-
sättet vid datainsamlingen presenteras, vilket inkluderar både urval av företag och det sche-
ma som använts vid jämförelse av informationen i årsredovisningarna.  

 

2.1 Val av undersökningsmetod 
De kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätten är de två huvudmetoderna som används 
vid undersökningar. Valet mellan dessa beror på vilken typ av information man vill ha, eller 
mer specificerat; vad syftet är med undersökningen. Den kvalitativa metoden används när 
man vill få tillgång till djupare information som oftast medför en intensiv och långvarig re-
lation mellan undersökaren och föremålet för undersökningen. Frågeställningarna är ofta 
ostrukturerade och fördjupas under tiden vilket betyder att den här metoden lämpar sig 
bäst för undersökningar om specifika omständigheter eller miljöer. När man använder sig 
av den kvantitativa metoden däremot så har undersökaren oftast ingen kontakt alls med 
den eller det som undersöks. Den här distansen stärker forskarens neutralitet vilket under-
lättar för en mer objektiv bedömning. Vidare kännetecknas den kvantitativa metoden av 
strukturerade och välformulerade frågor som ofta utgörs av hypoteser grundade i teori. Det 
är oftast få variabler som används men på ett stort antal individer, vilket gör det möjligt att 
generalisera resultatet med hög trovärdighet och giltighet (Olsson & Sörensen, 2007). 

Till uppsatsens undersökning valdes det kvantitativa tillvägagångssättet. Eftersom många 
företag men få variabler har granskats är en sådan undersökning att föredra, då ingen djup-
gående information om varje enskilt företag har behövts. Någon kontakt med undersök-
ningsobjekten har inte heller varit lämpligt, då det inte är deras syn på hur väl de redovisar 
miljö- och personalinformation som undersöktes utan hur väl det uppfylls ifrån ett objek-
tivt perspektiv. Frågeställningarna som undersökningen är gjord utifrån är välstrukturerade 
och utformade så att vidare förklaring eller fördjupning inte är nödvändig, vilket även det 
är ett kännetecken för det kvantitativa tillvägagångssättet (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
I följande avsnitt kommer en presentation av tillvägagångssättet vid inhämtning av infor-
mation till uppsatsen. Inledningsvis förklaras både urvalsmetoder och hur fakta om den po-
pulation som granskats har inhämtats. Därefter följer ett stycke angående datainsamlingen 
vilket beskriver insamlingen av teorier samt den empiriska undersökningens tillvägagångs-
sätt. 

 

2.2.1 Urval av respondenter  

Det är viktigt att definiera vilken population som en studie ska omfattas av, då resultatet 
kan bli svårt att generalisera om det inte görs på ett korrekt sätt. Då populationen fastställts 
så måste man ta ställning till om det är möjligt att undersöka alla individer, eller om enbart 
ett urval ska väljas ut. Populationerna är oftast väldigt stora vilket betyder att det vore en 
omöjlighet att undersöka alla individer. Därför är det vanligaste tillvägagångssättet att man 
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tar stickprover från den valda populationen och baserar sin undersökning utifrån det (Ols-
sen & Sörensen, 2007). 

Det finns två typer av metoder som man kan använda sig av när urvalet ska genomföras; 
slumpmässigt urval och subjektivt urval. Vad gäller det subjektiva urvalet så grundas det re-
presentativa urvalet på den egna bedömningen. Här har inte alla individer i populationen 
samma möjlighet att ingå, vilket med största sannolikhet ger ett missvisande och felaktigt 
resultat. I ett slumpmässigt urval har däremot alla i populationen samma chans att inklude-
ras, då urvalet genomförs via exempelvis ett datorprogram som slumpmässigt väljer ut indi-
vider (Dahmström, 2000).  

I vår undersökning så genomfördes varken ett slumpmässigt- eller ett subjektivt urval. Vi 
hade förmånen att komma runt hela urvalsproblemet då undersökningen utfördes på hela 
den valda populationen; nämligen alla de företag som finns registrerade på Stockholmsbör-
sens Mid Cap- och Large Cap listor. Om enbart ett visst antal företag hade valts ut från po-
pulationen hade ett slumpmässigt urval varit att föredra. Därefter hade resultatet generalise-
rats och slutsatser gjorts på basis av vad undersökningen på de utvalda företagen visat. 
Nackdelen med den här metoden är att det aldrig går att vara riktigt säker på att urvalet 
korrekt representerar populationen, utan man kan bara göra antaganden om att så är fallet. 
Att undersöka alla objekt i en population är visserligen mycket tidskrävande, men ger en 
otrolig fördel i och med att antaganden aldrig behöver göras. Istället genereras ett resultat 
som baserats på alla i den valda populationen, vilket ger en så korrekt och säker bild av 
verkligheten som möjligt. I kommande stycken följer en kort beskrivning av hur populatio-
nen för undersökningen valdes ut. 

De företag som undersökningen är baserad på är som tidigare beskrivits de anmälnings- el-
ler tillståndspliktiga företagen på Stockholmsbörsens Mid Cap- och Large Cap listor. För 
att hitta alla de företag som är noterade på OMX Stockholm användes Stockholmsbörsens 
hemsida som underlag. Då vilka företag som är noterade på Mid- respektive Large Cap lis-
tan hade klargjorts, började arbetet med att ladda ner respektive företags årsredovisning. Vi 
har valt att undersöka årsredovisningar för redovisningsår 2008, och för de som har brutet 
räkenskapsår 2007/2008. När det var klart upprättades ett schema där uppgifter om företa-
gens branschtillhörighet, om de tillhörde Mid- eller Large Cap samt vilket revisionsbolag de 
använde sig av kryssades i. Schemat utökades sedan med den personal- och miljöinforma-
tion som hittades i respektive företags förvaltningsberättelser (se Bilaga 1 och 2). Indelning 
av branschtillhörighet som exempelvis industri, IT och tillverkning är densamma som in-
delningen på OMX Stockholms börslista, då den uppdelningen är tydlig och konkret.  

Då alla anmälnings- eller tillståndspliktiga företag måste registrera sig hos Länsstyrelsen 
kontaktade vi alla Länsstyrelser i Sverige och bad om att få en lista över alla de anmälnings- 
eller tillståndspliktiga företag som de har registrerade. Detta för att kunna kontrollera vilka 
företag som bedriver anmälnings- eller tillståndsplikt då de inte alltid uppger det själva i sin 
årsredovisning. Alla utom tre Länsstyrelser svarade och mailade tillbaka till oss. Upprepade 
försök via mail gjordes men dessa lämnades utan gensvar. Länsstyrelserna som inte svarade 
tillhörde Jämtlands-, Södermanlands- och Västerbottens län. Informationen vi fick från öv-
riga Länsstyrelser, samt vad företagen själva angett i sina respektive årsredovisningar använ-
des för att avgöra vilka företag som är anmälnings- eller tillståndspliktiga och vilka som inte 
är det. Informationen som mottagits har varit blandad då vissa givit information om A, B 
och C anläggningar medan andra bara informerat om A och B anläggningar.  
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2.2.2 Datainsamling 

De källor som används i empirin kan delas upp i två kategorier; primära- och sekundära 
källor. Primärkällor är sådan information som upptäckts under forskning och kan vara allt 
från memoarer till databaser och protokoll. Sekundärkällor däremot är information som 
tolkats och bygger på en primärkälla, som exempelvis kurslitteratur i vilka olika forskares 
teorier är samlade. Den här typen är ofta mer användbar än primärkällor, och därför det 
man oftast använder sig av (Bell, 2000). 

Hur mycket källmaterial man använder sig av i en undersökning är till största delen en tids-
fråga. Det är inte realistiskt att hinna bearbeta och inkludera allt som kan vara användbart, 
utan man får istället göra ett urval och inkludera det mest väsentliga. Det är viktigt att det 
här urvalet blir korrekt gjort, det vill säga att inte bara källor som stödjer de egna åsikterna 
inkluderas. Man måste också vara kritisk när man analyserar sina källor och noga fundera 
över om det som står är fakta eller upphovsmannens egna åsikter (Bell, 2000). 

De källor som till största delen har använts i undersökningen är företags årsredovisningar. 
Enligt Artsberg (2005) kan årsredovisningar anses vara både primär– och sekundärdata be-
roende på hur de används. Då den information som granskats inte baserats på tidigare käl-
lor anser vi att årsredovisningarna bör benämnas som primärkällor i den här uppsatsen. Öv-
riga källor som använts är sekundärkällor, till vilka kurslitteratur och böcker med samlade 
forskningsteorier räknas.  

Innan granskningen av årsredovisningarna påbörjades så upprättades ett schema med de 
frågor som skulle undersökas i årsredovisningarna (se Bilaga 3). Dessa diskuterades noga 
igenom för att säkerställa en korrekt och likartad tolkning av oss i gruppen. Granskningen 
av de första företagen genomfördes också tillsammans för att minska den risken ytterligare. 
Eventuella frågor och funderingar som dykt upp under informationsinsamlandet har även 
de diskuterats gemensamt. 

Den miljöinformation som granskats i årsredovisningarna baseras på rekommendation 
BFN U 98:2. Rekommendationen är uppdelad i sju olika punkter; fyra punkter som alltid 
måste anges varje år samt tre punkter som ska anges om det är relevant. Detta arbete be-
handlar endast de punkter som årligen ska inkluderas i förvaltningsberättelsen. Personalin-
formationen som undersöktes kommer från proposition 2004/05:68 som föreslår vilken typ 
av personalinformation som ska lämnas i förvaltningsberättelsen. Förslagen kan sammanfat-
tas i tre punkter, vilka vi också använder oss av i vår undersökning av företags personalin-
formation.  

 

2.2.2.1 Litteraturinsamling 

Vid litteratursökning har vi använt nyckelorden: miljöredovisning, personalredovisning, 
personalinformation, miljöinformation, förvaltningsberättelse, tillståndspliktig verksamhet, 
årsredovisning och icke-finansiell information. 

För att hitta litteratur har vi använt högskolebibliotekets hemsida. Som sökverktyg har bib-
liotekskatalogen JULIA, databaserna IBI/Inform och Libris samt Google och Google Scho-
lar använts. Uppslagsverk kan lätt hittas i biblioteket och vi har därför inte använt oss av 
någon speciell sökmotor för att hitta dem. Tidskriften Balans har också använts för att hitta 
artiklar relaterade till ämnet. 

Svårigheten vid litteratursökningen har varit att bestämma vilken information som är rele-
vant och trovärdig. Vi har använt referenslistor ur litteraturen som varit relevant för att för-
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djupa sökningarna. För att begränsa sökresultaten har vi så långt det varit möjligt försökt 
använda oss av de senaste studierna inom området.    
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3  Referensram 
Här redogörs inledningsvis en kort introduktion till historien bakom årsredovisningen, följt 
av en förklaring av företags årsredovisning med fokus på förvaltningsberättelsen. Därefter 
presenteras teorier och tidigare studier inom områdena miljö och personal, vilket vi sedan 
använder oss av när vi analyserar vårt resultat. 

 

3.1 Årsredovisning 
Årsredovisningens historia är lång och sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. De första 
lagstiftningarna i Sverige om redovisning kom år 1855 (Lönnqvist, 2006). Idag regleras bo-
lag som är skyldiga att upprätta en årsredovisning i BFL 6:1. Årsredovisningen ska enligt 
ÅRL 2:1 innehålla balansräkning, resultaträkning, (kassaflödesanalys för större bolag), noter 
och förvaltningsberättelse. Syftet med årsredovisningar är att ge intressenterna information 
för att de i sin tur ska kunna fatta beslut i frågor rörande företaget. Exempelvis ska banker 
kunna bedöma om företag ska beviljas lån och potentiella aktieägare ska avgöra hur mycket 
de är beredda att betala för företagets aktier (Lönnqvist, 2006).  

Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen och ska ge en översikt av ett företags 
verksamhet, ställning och resultat (Danielsson, 2009). Här kan till exempel personalinfor-
mation tas upp om sådan anses vara viktig för företagets ställning och resultat. Det finns 
inget generellt krav för vad som bör tas upp utan det är upp till företagen själva att avgöra 
(Catasús et al., 2004). Förvaltningsberättelsen ska vara kompletterande för den information 
som lämnas i resultaträkningen, balansräkningen, eventuell kassaflödesanalys och noter. För 
företag med anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken ska upplys-
ningar lämnas i förvaltningsberättelsen angående verksamhetens påverkan på den yttre mil-
jön (Danielsson, 2009). Tillståndsplikt innebär att ett särskilt tillstånd krävs för att få be-
driva verksamhet. Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet prövas av miljödomstol, 
länsstyrelse eller kommun. Med miljöfarlig verksamhet avses utsläpp, användning av mark 
och byggnader på ett sätt som kan skada människors hälsa eller miljön, samt användning av 
mark och byggnader på ett sätt som kan medföra olägenheter såsom buller och strålning. 
Bolag som bedriver någon av ovanstående verksamheter får inte utöva verksamheten om de 
inte har ett tillstånd eller gjort anmälan, vilket föreskrivs i Miljöbalken 9:6 (Regeringen, 
1998). I förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskrivs vilken 
prövningsnivå ett bolag har beroende på vilken klass de tillhör, vilket kan vara A, B eller C. 
Tillstånd för A-klassen söks i miljödomstol, B-klassen söker tillstånd hos länsstyrelsen och 
C-klassen söks hos kommunen. Det här innebär att A- och B-klasserna innehar företag som 
är tillståndspliktiga och C-klassen företag som är anmälningspliktiga (Regeringen, 1998). 
Trots att de olika klasserna kan ha olika prövningsnivåer innehar Länsstyrelsen informatio-
nen även från kommuner och miljödomstol, eftersom Länsstyrelsen följer upp och utvärde-
rar de arbeten som den kommunala miljömyndigheten arbetar med samt får de information 
om de tillkännagivanden som miljödomstolen ger om tillståndsplikt enligt Miljöbalken 
22:4 (Länsstyrelsen, 2009).      

 

3.2 Varför miljöredovisa? 
Tanken med en årsredovisning är bland annat att ge utomstående personer en inblick i hur 
bra ett visst företag presterar. Att upprätta en årsredovisning kostar pengar och tid för ett 
företag utan att de egentligen får någon speciell vinning för det. Svante Beckmans teori som 



 

 
11

presenteras här nedanför används för att förklara varför företag upprättar en miljöredovis-
ning och hur det kan komma sig att vissa företag redovisar mer än det som är absolut nöd-
vändigt. 

Beckmans (1997) 4N-typologi förklarar varför människor gör som de gör utifrån fyra mo-
tiv; nöje, nytta, nöd och norm. Bergström et al. (2002) använder Beckmans motiv som för-
klaring till varför företag miljöredovisar. Beckman (1997) menar att det vi helst gör kan 
motiveras utifrån det nöje som aktiviteten innebär, den nytta som handlingen åstadkom-
mer, de normer som man tror sig vara tvungen att följa samt de som nöden kräver. Nöje 
och nytta är det som motiveras internt i företaget medan nöd och norm är sådant som är 
motiverade utifrån. Nöje och norm har egenvärde och behöver därför inte motiveras efter-
som att handlingen talar om varför man gör det. Nytta och nöd är sådana motiv där argu-
menten vilar på konsekvenserna av vårt handlande. Det här visas i nedanstående bild:  

 Motiv primärt inifrån  

Motiv vi-
lande på en 
idé om 
egenvärde 

Nöje Nöje Nöje Nöje     NyttaNyttaNyttaNytta    Motiv vi-
lande på 
konsekven-
ser NormNormNormNorm    NödNödNödNöd    

 

 

Motiv primärt utifrån företaget  

Figur 1 Hämtad från Bergström et al. (2002) 

    
NöjesmotivetNöjesmotivetNöjesmotivetNöjesmotivet: Med nöje menas att man miljöredovisar för att det har ett egenvärde. Man 
väljer till exempel att miljöredovisa för att det känns rätt.  
    
NyttomotivetNyttomotivetNyttomotivetNyttomotivet: Det är under det här motivet som de uttalade anledningarna för att göra en 
miljöredovisning hamnar. Man kan använda miljöredovisningen som anledning till att 
kunna ta ut ett högre pris för en vara eller tjänst. Många företag måste dessutom satsa på 
miljöredovisningen för att vara konkurrenskraftiga.  
 
Normmotivet: Normmotivet: Normmotivet: Normmotivet: Beckman menar att det som normmotivet grundar sig på är det som vi gör 
utan att tänka på det, alltså sådant vi anser vara en självklarhet. Det finns två olika typer av 
normmotivet; det medvetna och det omedvetna valet. Valet att medvetet miljöredovisa kan 
vara för att man vill vara den organisatoriska hjälten, man vill vara det goda exemplet. Det 
omedvetna valet är däremot sådant som vi kanske får uppleva i framtiden, nämligen att mil-
jöredovisningen blir likt tandborstning och att det då inte behövs någon ytterligare förklar-
ing till varför man gör det. 
    
Nödmotivet: Nödmotivet: Nödmotivet: Nödmotivet: Vissa av motiven till att företag miljöredovisar hamnar under ett måste. En 
del företag måste helt enkelt miljöredovisa. Det kan bero på lagstiftning eller intressenters 
krav på det.  
 
Motiven för att ett företag miljöredovisar är ofta en blandning av de fyra. Om ett företag 
väljer att miljöredovisa för att det är strategiskt bra så är argumenten för nytta och nöje 
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dominerande. Men är miljöredovisningen skild från affärerna så är nöd och normargumen-
ten dominerande (Bergström et al., 2002). 
 
En annan teori kommer från Ljungdahl (1999) som anser att det finns både positiva och 
negativa aspekter med redovisning för ett företag. Han anser att miljöredovisning kan ge fö-
retaget fördelar såsom konkurrensfördelar och som imagehöjning för företaget. ”Öppenhet 
och trovärdighet i miljöredovisningen kan däremot bygga upp en positiv miljöimage och ett för-
troende bl a hos kunderna. Om företaget kan redovisa goda miljöresultat och detta är något som 
uppskattas av kunderna, kan det vara ett skäl för dem att välja det miljöpresterande företaget 
som leverantör framför dess konkurrenter med sämre miljöprestationer” (Ljungdahl, 1999, s. 
184). Vidare kan det ge positiva effekter då ledningen får en bättre inblick i resursutnytt-
jandet genom hela företaget, samt att det kan verka som både motivation och engage-
mangshöjande bland personalen. En nackdel som kan uppstå är att all redovisning är en ex-
poneringsrisk för externa personer, och ger företaget ut för mycket information om till ex-
empel tillverkning eller produkter kan det ge konkurerande företag en alltför stor inblick i 
företaget. Redovisad information kan uppfattas som negativt och användas emot företaget 
genom till exempel aktivistgrupper. Vidare finns även risken att förväntningar och krav på 
miljöförbättringar ständigt ökar bland intressenterna. Birgit Flening (1999) hävdar också 
att miljöredovisningen har blivit allt viktigare för företag och att man börjat inse de risker 
och hot men även de möjligheter som det här innebär. Hon nämner bland annat att miljö-
redovisning kan både stärka ett varumärke, göra företaget mer attraktivt och att det kan bli 
en drivkraft till tillväxt, innovation och nyskapande. 
 
Vilka är då intresserade av att företaget gör en miljöredovisning? Intressenterna för miljöre-
dovisning är flera, exempelvis anställda, kunder, kundföretag, aktieägare, banker, försäk-
ringsbolag, finansiärer, investerare, finansanalytiker, politiker, myndigheter, miljöorganisa-
tioner, allmänheten samt massmedia. Olika intressenter kräver också olika former av redo-
visningar eller rapporter (Larsson, 1997). Ett gemensamt intresse som gäller för alla intres-
segrupper är dock att de vill ha information om ett företags miljöpåverkan samt vilka miljö-
åtgärder som tagits och som planeras för att hantera den påverkan som sker. Målgruppen 
för den miljöinformation som tillståndspliktiga företag har är ganska liten och omfattar de 
tillsynsmyndigheter som är skyldiga att kontrollera informationen, samt allmänheten. Berg-
ström et al. (2002) beskriver undersökningar gjorda av UNEP år 1996 och Deloitte Tou-
che Tohmatsu år 1993. Undersökningarnas syfte var att utreda till vilka intressenter som 
företag i första hand väljer att miljöredovisa för. I den senaste undersökningen gjord av 
UNEP visade det sig att företag miljöredovisar i första hand för anställda, närboende och 
industrikunder. Den tidigare studien av Deloitte Touche Tohmatsu gav resultatet att an-
ställda, närboende och aktieägare var de tre största intressenterna (Bergström et al., 2002). 
Intressenterna till ett bolag är även intresserade av miljöfrågorna från ett ekonomiskt per-
spektiv. Mellan åren 1990-1997 betalade försäkringsbolag ut 48 miljarder dollar i ersätt-
ning för skador som uppkommit från oväder medan man mellan år 1980-1989 enbart beta-
lade ut 14 miljarder dollar. Ett bolag som inte i sin budget räknar med kostnader för ett 
större framtida saneringsarbete kommer redovisa en alltför god prognos (Larsson, 1997). 

 

3.3 Varför personalredovisa? 
Enligt Catasús et al. (2004) finns det olika förklaringar till varför företag väljer att redovisa 
frivillig information om sin personal, vilka beskrivs här nedan.   
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Synliggörande:Synliggörande:Synliggörande:Synliggörande: är den vanligaste ambitionen och syftar till att synliggöra personalen i års-
redovisningen. Man vill visa företagets intressenter att man bryr sig om personalfrågor. Att 
visa bilder har en låg trovärdighet medan finansiella tal anses ha en hög trovärdighet. 

Sambandsbeskrivande:Sambandsbeskrivande:Sambandsbeskrivande:Sambandsbeskrivande: bygger på att det ska finnas ett samband mellan personalresurser, 
personalaktiviteter och prestationer. Företaget visar vilket samband företagsledningen tror 
ska ge lönsamhet. Sambandet som ger lönsamhet ska sedan prioriteras. Ett exempel som 
följts upp under flera år i Sveriges affärsbanker är att sambandet mellan kundnöjdhet och 
personalnöjdhet skapar lönsamhet. 

Mobiliserande:Mobiliserande:Mobiliserande:Mobiliserande: innebär att företaget medvetet går in för att berätta något om företagets 
personalsituation. Företaget kan profilera sig och ge information om lön, sjukfrånvaro, jäm-
ställdhet och arbetsskador. På så sätt visar företag att de bryr sig om de arbetsvillkor som 
finns (Catasús et al., 2004).  

 

Personalredovisningen kan även ses ifrån olika perspektiv, då företagens intressenter har 
olika krav på informationen som ges. De perspektiv som Catasús et al. (2004) tar upp är 
ledningsperspektivet, kapitalmarknadsperspektivet, personalmarknadsperspektivet, kund-
perspektivet och samhällsperspektivet.  

Ledningsperspektivet:Ledningsperspektivet:Ledningsperspektivet:Ledningsperspektivet: är till för att upplysa och mobilisera de anställda. Här kan personal-
informationen ges ut i syfte att förbättra och utveckla tillstånd som företagsledningen öns-
kar.  

Kapitalmarknaden:Kapitalmarknaden:Kapitalmarknaden:Kapitalmarknaden: kan också ha ett intresse för den personalinformation som ges ur ett 
ledningsperspektiv, om det är så att företagsledningen driver vissa personalfrågor för att nå 
framgång och lönsamhet. Utgångspunkten för information som kapitalmarknaden är in-
tresserad av är att den ska vara värderelevant, det vill säga att den påverkar aktiepriset. Dock 
har kapitalmarknaden inte med säkerhet lyckats identifiera personalinformation som är 
värderelevant. Trots det så kan risken för en investerare ändå minskas om ett företag lyckas 
övertyga omvärlden om att deras anställda har rätt kompetens, är nära knutna till företaget, 
trivs bra och har bra löner.   

Personalmarknadsperspektivet:Personalmarknadsperspektivet:Personalmarknadsperspektivet:Personalmarknadsperspektivet: handlar om att redovisa de anställdas arbetsvillkor, mobi-
lisera intresse och engagemang kring personalen; kort och gott att berätta en bra historia 
om och för den befintliga och potentiella personalen.  

Kundperspektivet: Kundperspektivet: Kundperspektivet: Kundperspektivet: fungerar som ett marknadsföringsinstrument och spelar särskilt stor roll 
i service- och tjänsteverksamhet. Här kan det exempelvis handla om att informera om per-
sonalens kompetens vilket kan ske i form av information om utbildning och arbetslivserfa-
renheter.  

Samhällsperspektivet:Samhällsperspektivet:Samhällsperspektivet:Samhällsperspektivet: har som syfte att visa att företaget är en god samhällsmedborgare. 
Till exempel redovisas jämställdhet, kompetensutveckling, företagshälsovård, och anställ-
ningsvillkor. Fokus ligger på de samhällsfrågor som är aktuella för personalen (Catasús et 
al., 2004). 
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3.4  Tidigare studier 
Ljungdahl (2005) har gjort en genomgång av tillståndspliktiga bolag i Jönköpings län i syfte 
att granska i vilken utsträckning dessa bolag följer lagstiftningen och BFN:s riktlinjer. Ut-
ifrån en lista med de 337 bolag som bedrev tillståndspliktig verksamhet identifierades de 
bolag som var skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt ÅRL, vilket resulterade i 216 
aktiebolag. Författaren använde bolagens årsredovisningar från år 2003, och undersökte där 
fyra punkter från BFN:s riktlinjer som alltid ska förekomma i förvaltningsberättelsen. Dessa 
är: 

1. Om bolaget bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 

2. Vad det avser 

3. På vilket sätt det påverkar miljön  

4. Hur beroende bolaget är av verksamheten.  

Resultatet visade att 13, 9 % inte redovisade någon av ovan nämnda miljöinformation alls 
och att endast 26, 4 % redovisade samtliga punkter. Den vanligast redovisade informatio-
nen var ifall bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet, vilket redovisades av 86 % av bo-
lagen. Undersökningen visade att bland de bolag som helt saknade miljöinformation var de 
mindre bolagen dominerande. Ljungdahl anser det värt att notera att för de bolag som inte 
lämnat någon miljöinformation alls i förvaltningsberättelsen har inga orena revisionsberät-
telser lämnats i årsredovisningen. 

 

Andersson & Jönsson (2007) har genomfört en kvantitativ studie över 199 tillståndspliktiga 
företag i Jönköpings län. Deras syfte var att ”… beskriva och förklara i vilken utsträckning 
som tillståndspliktiga företag i Jönköpings län följer aktuell lagstiftning och normgivning avseen-
de miljöinformation och personalfrågor i förvaltningsberättelsen.” Studien genomfördes som en 
uppföljning på Ljungdahls (2005) tidigare studie men med en uppdatering genom att även 
undersöka personalfrågor. Resultatet visade att redovisningen av miljön bland företagen 
inte hade haft någon väsentlig utveckling, då de kommit fram till att 11,6 % inte redovisa-
de någon miljöinformation alls. Frekvensen av förekommandet av respektive punkt som 
undersökts visar att punkt ett (att bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet) redovisas 
bäst medan punkt fyra (hur beroende företaget är av den tillståndspliktiga verksamheten) 
redovisas sämst. Andersson & Jönsson ser inga konstigheter i resultatet då punkt ett är lät-
tast att redovisa och punkt fyra svårast. 

Författarna utförde även ANOVA-tester för att se om det fanns signifikanta skillnader i den 
redovisade miljöinformationen beroende på företagens storlek, revisionsbyråns storlek och 
vilken bransch företagen tillhörde. Testerna visade att: 

• Större företag är bättre på att redovisa miljöinformation. 

• Storleken på revisionsbyrå påverkar inte mängden redovisad miljöinformation. 

• Vilken bransch ett företag tillhör har ingen relevans när det kommer till hur väl 
miljöinformationen redovisas. 

Personalinformationen i förvaltningsberättelserna var mycket dåligt redovisad. De kriterier 
som granskades var åtgärder för hälsoarbete, kompetensutveckling och jämställdhetsarbete. 
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Trots att studien utfördes år 2007 så var det år 2005 års årsredovisningar som studien ut-
färdades på, och då hade ännu ej lagkravet från år 2005 implementerats som innebar ökade 
krav för företags personalredovisning i förvaltningsberättelsen. Slutsatsen ifrån studien var 
att endast 12 av de 196 stycken företag som undersökts redovisade någon som helst perso-
nalinformation, en siffra på endast 6 %. Andersson & Jönsson tror att ett ökat krav ifrån 
intressenternas sida kan bidra till en ökning av redovisad personalinformation. De tror även 
att sanktioner mot de företag som ej uppfyller kraven skulle bidra till ökad redovisning. 
Slutligen anser de även att revisorer ska ställa högre krav på information av mjuka frågor, då 
någon effektiv kontroll av dessa inte finns idag. De är dock osäkra på om lagändringen som 
implementerades år 2005 kommer att få någon betydande roll för företags redovisning av 
personalfrågor (Andersson & Jönsson, 2007).  

 

Rimmel (2003) har gjort en studie om den information som företag ger ut om sina perso-
nalresurser. Många företag hävdar att de anställda är deras mest värdefulla resurs, men sam-
tidigt är de dåliga på att mäta och presentera personalinformation i sina årsredovisningar. 
Författarens syfte är att beskriva den frivilliga information av personalresurser som ges i års-
redovisningar samt hur den informationen är rättfärdigad, särredovisad och använd. För att 
ta reda på detta genomför författaren intervjuer med företag och med de som är användare 
av frivilligt särredovisad information samt en studie av årsredovisningar. Slutsatsen av un-
dersökningen visar att den frivilliga, särredovisade, icke-finansiella informationen om per-
sonalresurser är viktig för att användaren ska kunna erhålla en bredare bild av företagets 
ställning. Informationen kan också vara viktig för att öka användarnas förståelse för företa-
gen då glipan mellan användare och företagen bakom informationen minskas. Eftersom det 
finns dåligt med rekommendationer på hur informationen ska lämnas och redovisas resulte-
rar det i att olika företag presenterar informationen på olika sätt. De empiriska resultaten i 
undersökningen indikerar att även den frivilliga särredovisningen om personalresurser har 
potential att förstärka en användares helhetsuppfattning om ett företags prestation och re-
sultat. Det här innebär att en efterfrågan på personalinformation finns. Författaren föreslår 
att rekommendationer på området ska införas för att öka användandet, jämförelseförmågan 
och förståelsen för ett företags situation i sin helhet.  

 

Akdemir & Filipovic (2009) har belyst personalinformationen i årsredovisningar genom att 
göra en kvalitativ undersökning av fem olika årsredovisningar vid tre olika tillfällen; år 
1989, 1999, och 2007. En av de fem årsredovisningarna var ett danskt företag som således 
följer den danska lagstiftningen vad gäller personalinformation. Syftet var att förstå hur re-
dovisningen av humankapital går till och att se hur utvecklingen sett ut genom åren. Resul-
tatet för undersökningen visade en kraftig ökning av humankapital i årsredovisningarna 
under 1990-talet och en minskning under 2000-talet. Enda undantaget var för det danska 
företaget som gav mer personalinformation än de svenska företagen. Det här förklaras av att 
den danska lagstiftningen har högre krav än svensk lagstiftning. Anledningen till minsk-
ningen av information bland de svenska företagen förklarar författarna med att användarna 
är nöjda med den information som ges och därför ser det inte ut att öka i framtiden heller. 
Så länge den mesta informationen är frivillig kommer företag välja att gå den enkla vägen.  
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4  Regler för Miljö- och Personalinformation 
Här presenteras de lagar och rekommendationer som finns angående miljö- och personalin-
formation i förvaltningsberättelsen. Till att börja med kommer en kort introduktion till 
proposition 2004/05:68, vilket följs av beskrivningar av relevanta lagrum och rekommenda-
tioner. Slutligen presenteras hur miljö- och personalfrågor ska redovisas i förvaltningsberät-
telsen. 

 

4.1 Miljö och Personalreglering 
I proposition 2004/05:68 stärks regleringen gällande personal- och miljöredovisning i för-
valtningsberättelsen. I inledningen till propositionen kan man läsa att förslaget innebär ett 
krav på att företag ska ge hänvisningar och upplysningar i förvaltningsberättelsen på de be-
lopp som tas upp på andra ställen i årsredovisningen. Det framgår också att ett företag ska 
lämna icke-finansiella upplysningar, så som uppgifter om miljö och personal, om det är 
nödvändigt för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat. Propositionen 
fortsätter med att sätta gränser för vilka företag det här ska gälla för; ”Skyldigheten att i för-
valtningsberättelsen lämna icke-finansiell information skall, såvitt gäller icke-finansiella företag, 
endast gälla företag som bedriver näringsverksamhet och i vilka nettovärdet av tillgångarna för 
de senaste två räkenskapsåren har överstigit 1000 prisbasbelopp eller som under de senaste två 
räkenskapsåren har haft i medeltal fler än 200 anställda eller vars andelar eller skuldebrev är 
noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats. Kravet på att väsentliga risker och osä-
kerhetsfaktorer skall beskrivas skall inte omfatta företag som har högst tio anställda och högst 24 
miljoner kronor i tillgångar. De nya upplysningskraven föreslås omfatta såväl årsredovisningen 
som koncernredovisningen.” Reglerna som följer i propositionen har införelsedag 1 maj 2005 
och började gälla från räkenskapsåret som började efter den 30 april 2005  (Proposition 
2004/05:68). 

Årsredovisningslagarna är ramlagar som kompletteras av redovisningspraxis och normgi-
vande organ (RFR). Ramlagar är generella regler som anger riktlinjer och principer, men 
lämnar den närmare regleringen åt andra så som myndigheter och olika organ (Hydén, 
1984). Därav finner man enbart övergripande reglering i ÅRL och BFL.  ÅRL 1:1 innehål-
ler bestämmelser om hur man ska upprätta och offentliggöra årsredovisningen, koncernre-
dovisningen och delårsrapporten, och gäller för de företag som står listade i BFL 6:1 (om de 
inte är undantagna detta enligt ÅRL). Vidare reglerar ÅRL 2:1 att en årsredovisning ska in-
nehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Förvalt-
ningsberättelsen är reglerad i det sjätte kapitlet i ÅRL. Det här gäller dock inte för mindre 
företag vilket vi kan läsa i ÅRL 6:1, femte stycket. 

”Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över ut-
vecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det be-
hövs för förståelsen av årsredovisningen skall översikten innehålla hän-
visningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i 
andra delar av årsredovisningen”( ÅRL  6:1, första stycket). 

”Utöver sådan information som skall lämnas enligt första-tredje styckena 
skall förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplys-
ningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller 
resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland 
upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verk-
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samhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall 
alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre mil-
jön”( ÅRL 6:1, fjärde stycket). 

De regler som beskrivits ovan gäller också för koncernredovisning, som regleras i ÅRL 7:1, 
7:4 och 7:6. Förutom det ovan nämnda reglerar ÅRL inte mer om miljöredovisningen i 
förvaltningsberättelsen. Gällande personalfrågor finns reglering i ÅRL 5:1, i vilken man kan 
läsa att vissa uppgifter ska redovisas i noterna till årsredovisningen, samt eventuellt i balans-
räkningen eller resultaträkningen om det inte står i strid med kravet på överskådlighet i 
ÅRL 2:2. Dessa punkter hittar man i ÅRL 5:18-20 och i ÅRL 5:22-25. Här finner man att 
företag ska redovisa bland annat sjukfrånvaro, könsfördelningen bland ledande befattnings-
havare, löner och pensioner. I  ÅRL 6:1, fjärde stycket, sista meningen står det reglerat att 
alla verksamheter som enligt Miljöbalken 9:6 bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig 
verksamhet ska lämna upplysningar om hur det påverkar den yttre miljön. Vilka företag 
som är anmälnings- och tillståndsskyldiga står reglerat i förordningen om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. I BFL:s sjätte kapitel finns slutligen reglerat att alla företag ska följa 
god redovisningssed. 

 

4.2 Miljöfrågor i förvaltningsberättelsen 
I ÅRL 6:1, fjärde stycket, sista meningen står det reglerat att alla verksamheter som enligt 
Miljöbalken 9:6 bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet ska lämna upplys-
ningar på hur verksamheten påverkar den yttre miljön. Vilka företag som är anmälnings- 
och tillståndsskyldiga står reglerat i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899). Vidare reglerar ÅRL 6:1, tredje stycket att man ska ta upp den information 
som är viktig för förståelsen för företagets verksamhet, ställning och resultat, eller som är av 
betydelse för företagets förväntade, framtida utveckling. Proposition 2004/05:68 hänvisar 
till BFN U 98:2 för närmare reglering, i vilket man finner sju punkter som ska tas med i 
förvaltningsberättelsen. Dessa sju förklaras här nedan. 

 
• ”BFN anser att om ett företag bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälnings-

pliktig, skall detta anges i förvaltningsberättelsen. 
• Företaget skall även ange vad tillstånds – eller anmälningsplikten avser. 
• För tillståndspliktig verksamhet skall anges om miljöpåverkan i huvudsak sker genom 

utsläpp till luft, vatten eller mark eller genom avfall eller buller. 
• Om väsentliga tillstånd behöver förnyas eller revideras under det kommande räken-

skapsåret skall detta anges samt skälet härför 
• Om tillstånd eller godkänd anmälan ännu inte föreligger skall företaget kommentera 

detta. 
• Väsentliga förelägganden enligt miljöbalken skall kommenteras. 
• Företaget skall vidare ange hur beroende det är av den tillstånds- respektive anmäl-

ningspliktiga verksamheten. Detta kan ske t.ex. genom en uppgift om hur stor andel av 
nettoomsättningen eller produktionen som omfattar sådan verksamhet”. 

 
Alla krav gäller för koncernredovisningar, dock anser BFN att upplysning nummer tre (an-
gående påverkan på miljön) inte behöver lämnas lika utförligt och även att den ska begrän-
sas till de viktigaste tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheterna (BFN, 1998). 
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4.3 Personalfrågor i förvaltningsberättelsen 
I lagtext finns ingen närmare reglering för hur kravet på personaluppgifter ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen, och man får därför söka information dels i proposition 2004/05:68 
samt i IFRS/IAS. 

I proposition 2004/05:68 finns exempel på personalfrågor som ett företag kan vara skyldig 
att lämna. Det gäller dock som tidigare beskrivits att ett företag bara behöver redovisa de 
uppgifter som krävs genom god redovisningssed och för att ge en rättvisande översikt över 
utvecklingen i företaget. Åtgärder som vidtagits gällande arbetsmiljö, kompetensutveckling 
och jämställdhet nämns, samt utvärderingar och resultat av tidigare gjorda åtgärder om de 
är relevanta för verksamheten. Vidare kan information om ett företags policy gällande an-
ställnings- och arbetsvillkor såsom kollektivavtal och olika sorters statistik också vara poster 
som bör nämnas (Proposition 2004/05:68). Sedan 1 januari 2005 ska alla börsnoterade fö-
retag i EU följa IFRS, regler som tidigare benämnts IAS (PriceWaterHouseCoopers, 2009). 
Av dessa lagar så är det särskilt två stycken lagar som är intressanta för redovisningen av per-
sonal; nämligen IAS 19 och IFRS 2. De här två lagarna förklaras kortfattat i kommande 
stycken.  

IAS 19 behandlar redovisningen av ersättning till anställda, och det är en mycket omfattan-
de och detaljerad standard. I 4§, första stycket kan vi läsa om vilka typer av ersättningar 
som regleras, vilket bland annat är löner, sociala kostnader, sjukfrånvaro och bonusbaserade 
ersättningar. I de övriga styckena (samma paragraf) kompletteras dessa upplysningar med 
information om att lagen även behandlar ersättningar efter avslutad anställning, såsom pen-
sioner och uppsägning. Syftet med IAS 19 är framförallt att skärpa rapporteringen gällande 
de förmåner som ges till anställda.  

IFRS 2 anger hur redovisningen av alla aktierelaterade ersättningar ska göras. Med aktiere-
laterade ersättningar menas de överföringar av egetkapitalinstrument (ett avtal som ger resi-
dual rätt i ett företags tillgångar efter man dragit bort skulderna) till personer eller företag 
som erlagt varor eller tjänster till företaget. Hit räknas exempelvis personalen. Syftet med 
den här standarden är att en mer noggrann dokumentation rörande aktierelaterande ersätt-
ningar ska göras, inklusive aktieoptioner till anställda och personer i ledningen. Tidigare 
rapporterades den här typen av ersättning till anställda enbart i noterna till bokslutet, men 
ska idag alltså redovisas i resultaträkningen.   

Utöver  IFRS/IAS lagar så ger Rådet för Finansiell Rapportering (tidigare Redovisningsrå-
det) ut rekommendationer angående årsredovisning för börsnoterade företag. Dessa ska 
fungera som ett komplement till IFRS och rekommendationerna som ges ut har namngetts 
RFR. I RFR 1 kan vi hitta en komplettering till IAS 19 gällande personalrelaterad informa-
tion. Kompletteringen är en hänvisning till ÅRL 5:18-25, vari personalinformation som fö-
retag är skyldiga att lämna i noterna regleras. Där kan vi läsa att följande uppgifter måste 
redovisas: 

• Information om medelantalet anställda under räkenskapsåret, samt fördelningen 
mellan män och kvinnor. 

• Uppgifter om personalens sjukfrånvaro som även ska vara redovisad i procent av 
den ordinarie arbetstiden. Uppdelning mellan män och kvinnor ska göras även här, 
samt en uppdelning mellan olika åldersgrupper och sjukfrånvarons längd. 

• Uppgifter om fördelningen av män och kvinnor bland styrelseledamöter, VD och 
andra högre befattningshavare. 
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• Summan av de sammanlagda löner och ersättningar som styrelsen, VD och andra 
högre befattningshavare får. 

• Information om kostnader för personalen som exempelvis löner, sociala kostnader 
och pensionskostnader (FAR, 2008). 

 
Hänvisning görs dock inte till alla dessa paragrafer, utan i RFR 1 kan vi läsa att koncernfö-
retag inte behöver ge upplysningar om sjukfrånvaro, de löner och ersättningar som betalats 
ut till VD och styrelsemedlemmar samt uppgifter om ersättning till revisorer och revisions-
företag (Rådet för Finansiell Rapportering, 2008). 
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5  Sammanställning av Empiri 
I det här kapitlet presenteras det empiriska resultat som vår undersökning genererat i. För-
sta delen av empirin utgörs av den information vi erhållit om företags miljöredovisning, och 
därefter presenteras resultatet på redovisning av personalinformation. Undersökningsunder-
laget är alla de företag på Mid Cap- eller Large Cap listan som är anmälnings- eller till-
ståndspliktiga enligt svensk lag, vilket resulterar i 51 stycken företag.  

 

5.1 Miljöredovisning 
All information som har använts är hämtad från respektive företags förvaltningsberättelser 
för räkenskapsår 2008, eller vid brutet räkenskapsår för år 2007/2008. Har undersöknings-
frågorna blivit besvarade på annat ställe i årsredovisningen har ingen hänsyn tagits till det. 
Om det uppstått tveksamheter huruvida ett kriterium blivit besvarat eller inte har vi 
genomgående valt att räkna kriteriet som ouppfyllt för att säkerhetsställa att alla företag be-
döms lika. Alla procenttal som framräknas är även avrundade till hela procenttal. 

Som tidigare nämnts utgår miljöundersökningen ifrån fyra kriterier: 

1. Bedriver företaget anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet? 

2. Anger företaget vad anmälnings- eller tillståndsplikten avser? 

3. Anger företaget hur miljöpåverkan i huvudsak sker, till exempel genom utsläpp till 
luft, vatten eller mark, genom avfall eller buller? 

4. Har företaget angett hur beroende de är av den anmälnings- eller tillståndspliktiga 
verksamheten? 

Resultatet av undersökningen kommer att visas i två olika tabeller. Första tabellen visar hur 
många företag som har svarat på respektive kriterium, det vill säga hur många företag 
nämnde kriterium ett i sin förvaltningsberättelse och så vidare. Tabellen visar hur många 
företag som uppfyller kriteriet, och hur stor del dessa företag är av de totalt 51 stycken bo-
lag som utgör undersökningsmaterialet. Tabell två visar hur många kriterier ett bolag upp-
fyllt, det vill säga att ett företag som uppfyllt kriterium ett, tre och fyra uppfyller tre kriteri-
er. Även den här tabellen kommer att presenteras i antal företag som uppfyller de olika an-
tal kriterierna och hur stor del det här utgör utav hela undersökningsunderlaget. 

De två nedanstående tabellerna visar statistiken för alla 51 stycken bolag utan någon upp-
delning i storlek, bransch eller något annat.    

 

 

 

 

    Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell andelProcentuell andelProcentuell andelProcentuell andel    

KriteriKriteriKriteriKriteriumumumum    1111    46 st. 90 % 
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KriteriKriteriKriteriKriteriumumumum    2222    43 st. 84 % 

KriteriKriteriKriteriKriteriumumumum    3333    31 st. 61 % 

KriteriKriteriKriteriKriteriumumumum    4444    9 st. 18 % 

           
   Tabell 1: Antal företag på respektive kriterium av hela populationen. 

Av tabell 1 framgår det att 46 stycken företag redovisar att de bedriver antingen anmäl-
nings- eller tillståndspliktig verksamhet. Det innebär att 90 % av undersökningsunderlaget 
(51 stycken företag) inkluderar den här informationen i sin förvaltningsberättelse. 43 styck-
en företag redovisar vad tillståndsplikten avser medan enbart 31 stycken företag redovisar 
hur det här påverkar miljön. Det är bara nio stycken företag eller 18 % av hela undersök-
ningsunderlaget som inkluderar hur viktig anmälnings- eller tillståndsplikten är för företa-
get. 

 

    Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell andelProcentuell andelProcentuell andelProcentuell andel    

0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier    4 st. 8 % 

1 Kriteri1 Kriteri1 Kriteri1 Kriteriumumumum    3 st. 6 % 

2 Kriteri2 Kriteri2 Kriteri2 Kriteriumumumum    11 st. 22 % 

3 Kriteri3 Kriteri3 Kriteri3 Kriteriumumumum    25 st. 49 % 

4 Kriteri4 Kriteri4 Kriteri4 Kriteriumumumum    8 st. 16 % 

  Tabell 2: Hur många kriterier varje företag uppfyller av hela populationen. 

Tabell 2 visar hur många kriterier företagen besvarar i sina respektive förvaltningsberättel-
ser, alltså inte vilket kriterium utan hur många sammanlagda kriterier. Fyra stycken av före-
tagen är antingen anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt Länsstyrelsen, men har ingen in-
formation om det överhuvudtaget i sin förvaltningsberättelse. Tre stycken företag inklude-
rar ett av kriterierna, 11 stycken företag inkluderar två av kriterierna och så vidare. Det kan 
konstateras att det är vanligast bland företagen att redovisa tre kriterier, vilket är fallet bland 
49 % av undersökningsunderlaget. Det är ungefär lika många som redovisar två respektive 
fyra punkter samt jämbördigt mellan de som redovisar ett eller inga kriterier.  

 

5.1.1 Jämförelse Mid Cap och Large Cap 

Studien syftar till att undersöka om resultatet skiljer sig mellan företag noterade på Mid 
Cap- respektive Large Cap listan, val av resvisionsbyrå eller vilken bransch företagen är 
verksamma i. För att bestämma vilken bransch företagen är verksamma inom har samma 
uppdelning som finns på OMX Stockholms hemsida använts. Resultatet visade att nästan 
alla företag är verksamma inom industribranschen och att det inte finns något samband 
bland de övriga företagen. På grund av att nästan alla företag är verksamma inom samma 
bransch blir denna parameter tämligen ointressant. Under undersökningen delade vi in val 
av revisionsbyrå i två kategorier; någon av de fyra stora byråerna (KPMG, Öhrlings Price-
WaterHouseCoopers, Deloitte och Ernst & Young) och övriga revisorer. Även här fann vi 
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att nästan alla bolag hamnade inom samma kategori av revisionsbyrå (de använde sig utav 
någon av de fyra största), samt att det inte finns något samband bland de övriga företagen. 
Därför är inte heller den här parametern av intresse då det inte finns några skillnader. Dock 
finns det skillnader mellan vilken lista företagen är noterade på, och resten av det här styck-
et kommer att presentera resultatet på den observationen. 

Det totala antalet företag vi har undersökt är 51 stycken. Av dessa är 26 stycken företag no-
terade på Mid Cap listan och 25 stycken företag är noterade på Large Cap listan. Vi börjar 
med att redovisa resultaten för Mid Cap listan och sedan resultaten för Large Cap listan. 

 

MIDMIDMIDMID    CAPCAPCAPCAP    Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell andelProcentuell andelProcentuell andelProcentuell andel    

KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    1111    23 st. 88 % 

KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    2222    20 st. 77 % 

KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    3333    14 st. 27 % 

KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    4444    5 st. 10 % 

    Tabell 3: Antal företag på respektive kriterium på Mid Cap. 

Mid Cap representerar de medelstora företagen av de företag som är noterade på Stock-
holmsbörsen. Här syns en tydlig tendens att företagen på Mid Cap redovisar kriterium ett 
och två men är överlag väldigt dåliga på att redovisa kriterium tre och fyra. De skriver oftast 
med i sin förvaltningsberättelse att de är anmälnings- eller tillståndspliktiga och vad plikten 
avser, dock anger de väldigt sällan hur verksamheten påverkar miljön samt hur viktig den 
här verksamheten är för företaget. 

 

MIDMIDMIDMID    CAPCAPCAPCAP    Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell andelProcentuell andelProcentuell andelProcentuell andel    

0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier    3 st. 12 % 

1 Kriterium1 Kriterium1 Kriterium1 Kriterium    2 st. 8 % 

2 Kriterium2 Kriterium2 Kriterium2 Kriterium    7 st. 27 % 

3 3 3 3 KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    10 st. 38 % 

4 Kriterium4 Kriterium4 Kriterium4 Kriterium    4 st. 15 % 

   Tabell 4: Hur många kriterier varje företag uppfyller på Mid Cap. 

I tabell 2 kan man utläsa att fyra stycken företag av hela populationen inte redovisar ett 
enda kriterium i sin förvaltningsberättelse, och företag på Mid Cap listan står för tre styck-
en av dessa företag. Jämfört med hela populationen redovisar företagen på Mid Cap gene-
rellt färre kriterier, då det är en ökning bland de lägre antal kriterier och en minskning av 
antalet företag som redovisar tre eller fler kriterier. Företag på Mid Cap listan redovisar 
överlag färre antal kriterium än hela populationen. 
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LARGE LARGE LARGE LARGE 
CAPCAPCAPCAP    

Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell andelProcentuell andelProcentuell andelProcentuell andel    

KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    1111    23 st. 92 % 

KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    2222    23 st. 92 % 

KKKKriteriumriteriumriteriumriterium    3333    20 st. 80 % 

KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    4444    4 st. 16 % 

   Tabell 5: Antal företag på respektive kriterium på Large Cap. 

Undersökningen fokuserar nu på de allra största bolagen som finns noterade på Stock-
holmsbörsen. Trenden visar att de större bolagen är dramatiskt mycket bättre på att redovi-
sa kriterium tre, alltså hur miljön påverkas. Antal bolag som redovisar kriterier ett-tre har 
ökat jämfört med hela populationen, men sjunkit något gällande redovisande av kriterium 
fyra. 

 

LARGE LARGE LARGE LARGE 
CAPCAPCAPCAP    

Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell andelProcentuell andelProcentuell andelProcentuell andel    

0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier    1 st. 4 % 

1 Kriteri1 Kriteri1 Kriteri1 Kriteriumumumum    1 st. 4 % 

2 Kr2 Kr2 Kr2 Kriteriumiteriumiteriumiterium    4 st. 16 % 

3 Kriterium3 Kriterium3 Kriterium3 Kriterium    15 st. 60 % 

4 Kriterium4 Kriterium4 Kriterium4 Kriterium    4 st. 16 % 

   Tabell 6: Hur många kriterier varje företag uppfyller på Large Cap. 

I det här fallet blir resultatet givetvis motsatsen till resultatet i tabell 4. Det här innebär att 
dessa företag i regel redovisar fler punkter. Den största ökningen härleds ifrån ökningen av 
antalet bolag som redovisar tre kriterier.  

För att sammanfatta ovan redovisade resultat vill nämnas att endast 16 % av den totala po-
pulationen inkluderar alla fyra kriterier i sin förvaltningsberättelse. 8 % har valt att inte re-
dovisa något alls av kriterierna. På Mid Cap kan ses att antalet företag som redovisar fyra 
kriterier har gjort en knapp minskning till 15 % medan företagen som inte presenterar nå-
got kriterium ökat till 12 %. Large Cap har i likhet med den totala populationen 16 % som 
redovisar alla kriterier och bara 4 % redovisar inget kriterium. Den totala populationen har 
liksom Mid- och Large Cap kriterium ett som den vanligaste redovisade punkt. Sedan 
minskar förekommandet av redovisning ju högre kriterium som granskas, förutom på Large 
Cap då kriterium ett och två är lika vanligt förekommande med 92 %.  

 

5.2 Personalredovisning 
Då samma företag har undersökts gällande både miljö- och personalreglering finner vi åter-
igen att nästan alla företag är verksamma inom branschen industri, och använder någon av 
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de fyra största revisionsbyråerna. Därför är dessa aspekter inte intressanta att spekulera i. 
Det här stycket kommer först att presentera vad som framkommit för alla bolag i under-
sökningsunderlaget, och sedan gå igenom skillnaderna mellan företagen noterade på Mid 
Cap- respektive Large Cap listan. 

Som underlag inför granskningen av personalredovisning bestämdes tre kriterier som var 
intressanta att undersöka. Dessa tre nämns här nedan, och det har räckt att företaget upp-
fyllt något av kriterierna för att vi ska ha godkänt det. 

1. HälsaHälsaHälsaHälsa: inkluderar faktorer såsom personalhälsa, personalsäkerhet, personaltrivsel 
och kommunikation med personalen. Vi har inte inkluderat medelantalet anställda 
eller förändring av antalet anställda. 

2. KompetensutvecklingKompetensutvecklingKompetensutvecklingKompetensutveckling: inkluderar kompetensutvecklingspolicy, utbildnings- och 
träningsutgifter för personalen, personalutgifter, karriärmöjligheter och arbetsrota-
tionsmöjligheter. 

3. JJJJämställdhetsarbeteämställdhetsarbeteämställdhetsarbeteämställdhetsarbete:::: inkluderar faktorer såsom att få in mer kvinnor/män/unga, 
öka etniciteten i företaget samt jämställdhetspolicy. 

 

 

    Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell andelProcentuell andelProcentuell andelProcentuell andel    

Kriterium 1Kriterium 1Kriterium 1Kriterium 1    23 st. 35 % 

Kriterium 2Kriterium 2Kriterium 2Kriterium 2    22 st. 43 % 

Kriterium 3Kriterium 3Kriterium 3Kriterium 3    18 st. 35 % 

   Tabell 7: Antal företag på respektive kriterium av hela populationen. 

I tabellen ovan visas vilka kriterier som företagen presenterar i sin förvaltningsberättelse an-
gående personalredovisning. Som visas ovan är fördelningen väldigt jämn och inget utav de 
tre kriterierna som granskats sticker ut märkbart från mängden. Hälsa, kompetensutveck-
ling och jämställdhetsarbete är således jämställda i företagens förvaltningsberättelser. Krite-
rium tre som är kompetensutveckling är det vanligast redovisade procentuellt, följt av en 
delad andraplats för kriterium ett och tre. 

    Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell andelProcentuell andelProcentuell andelProcentuell andel    

0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier    25 st. 49 % 

1 Kriteri1 Kriteri1 Kriteri1 Kriteriumumumum    6 st. 12 % 

2 Kriterium2 Kriterium2 Kriterium2 Kriterium    4 st. 8 % 

3 Kriterium3 Kriterium3 Kriterium3 Kriterium    16 st. 31 % 

  Tabell 8: Hur många kriterier varje företag uppfyller av hela populationen. 

Ovan visas hur många kriterier varje företag uppfyllde. Nästan hälften av företagen (49 %) 
redovisar ingen personalinformation i förvaltningsberättelsen angående hälsa, kompetensut-
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veckling och jämställdhetsarbete. Knappt en tredjedel av företagen (31 %) redovisar alla tre 
kriterier, och de som redovisar ett-två kriterier är få. 

 

5.2.1 Jämförelse Mid Cap och Large Cap 

Liksom i miljöredovisningen vill vi göra en jämförelse mellan Mid Cap och Large Cap även 
inom personalredovisningen för att se hur den redovisade informationen skiljer sig åt mel-
lan de olika populationerna. 

Populationen på Mid Cap listan är 26 stycken företag, respektive 25 stycken på Large Cap 
listan. 

MIDMIDMIDMID    CAPCAPCAPCAP    Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell andelProcentuell andelProcentuell andelProcentuell andel    

KriteriKriteriKriteriKriteriumumumum    1111    7 st. 27 % 

KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    2222    8 st. 31 % 

KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    3333    6 st. 23 % 

    Tabell 9: Antal företag på respektive kriterium på Mid Cap. 

I jämförelse med den totala populationen (tabell 7) kan vi se en tydlig minskning i hur 
många företag som svarat på de olika kriterierna. Antal företag på varje kriterium är dock 
fortfarande väldigt jämnt fördelade. Kriterium två är fortfarande det vanligast redovisade 
kriteriet, följt av kriterium ett och slutligen kriterium tre. 

MIDMIDMIDMID    CAPCAPCAPCAP    Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell andelProcentuell andelProcentuell andelProcentuell andel    

0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier    18 st. 69 % 

1 Kriterium1 Kriterium1 Kriterium1 Kriterium    1 st. 4 % 

2 Kriterium2 Kriterium2 Kriterium2 Kriterium    1 st. 4 % 

3 Kriterium3 Kriterium3 Kriterium3 Kriterium    6 st. 23 % 

   Tabell 10: Hur många kriterier varje företag uppfyller på Mid Cap. 

Ovan visas att 69 % av de anmälnings- eller tillståndspliktiga företagen på Mid Cap inte 
redovisar något kriterium alls, och det är en ökning jämfört med den totala populationen 
(se tabell 8). Att redovisa mellan ett-tre kriterier har således minskat i jämförelse med den 
totala populationen.  

 

LARGE LARGE LARGE LARGE 
CAPCAPCAPCAP    

Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell AndelProcentuell AndelProcentuell AndelProcentuell Andel    

KriteriKriteriKriteriKriteriumumumum    1111    16 st. 64 % 

KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    2222    14 st. 56 % 

KriteriumKriteriumKriteriumKriterium    3333    12 st. 48 % 
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   Tabell 11: Antal företag på respektive kriterium på Large Cap. 

Här kan vi se en tydlig ökning från tabell 9 (Mid Cap), men fortfarande en hyfsat jämn 
fördelning mellan kriterierna. Kriterium ett; hälsa är det vanligast redovisade procentuellt 
och till antalet företag, tätt följt av kriterium två och slutligen kriterium tre. 

 

LARGE LARGE LARGE LARGE 
CAPCAPCAPCAP    

Antal företagAntal företagAntal företagAntal företag    Procentuell AndelProcentuell AndelProcentuell AndelProcentuell Andel    

0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier0 Kriterier    7 st. 28 % 

1 Kriteri1 Kriteri1 Kriteri1 Kriteriumumumum    5 st. 20 % 

2 Kriteri2 Kriteri2 Kriteri2 Kriteriumumumum    3 st. 12 % 

3 Kriteri3 Kriteri3 Kriteri3 Kriteriumumumum    10 st. 40 % 

   Tabell 12: Hur många kriterier varje företag uppfyller på Large Cap. 

I tabellen ovan ser vi givetvis en ökning av ett-tre redovisade kriterier och en minskning av 
noll redovisade kriterier i jämförelse med tabell 10 (Mid Cap). Företagen på Large Cap re-
dovisar personalinformationen i förvaltningsberättelsen bättre än företagen på Mid Cap. 

För att summera ovan redovisade resultat kan sägas att kompetensutveckling är vanligast 
redovisat för den totala populationen. 49 % redovisar inget kriterium alls. På Mid Cap är 
det vanligast redovisade kriteriet liksom i den totala populationen kriterium 2; kompetens-
utveckling. 69 % redovisar inget kriterium alls. Large Cap har till skillnad från den totala 
populationen och Mid Cap; kriterium ett (hälsa) som vanligast redovisade personalinforma-
tion. Här väljer 28 % av företagen på Large Cap att inte redovisa något kriterium alls. 
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6  Analys 
I det här kapitlet kommer empirin, teorin samt problemställningarna att sammanvävas och 
analyseras. Till hjälp för läsaren kommer stycket börja med en upprepning av problemfor-
muleringen och syftet innan själva analysen börjar. 

ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering::::    
• Måste miljö- och personalinformation redovisas i förvaltningsberättelsen? 
• Varför är det viktigt med miljö- och personalinformation? 
• Hur väl följer de utvalda börsbolagen befintliga rekommendationer och lagar? 
• Finns det någon skillnad på hur väl redovisningen genomförts mellan Mid Cap och 

Large Cap, olika redovisningsbyråer och olika branscher? 
 
Syfte:Syfte:Syfte:Syfte:    Undersöka hur väl företag med anmälnings- eller tillståndsplikt presenterar sin per-
sonal- och miljöinformation i förvaltningsberättelsen. 
 

6.1 Analys av Miljöinformation 
Vi granskade 51 stycken företag som alla är börsnoterade på OMX Stockholm. Av dessa fö-
retag angav 90 % om de var anmälnings- eller tillståndspliktiga, 84 % angav vad plikten av-
såg och 61 % angav hur miljön blir påverkad. Det var bara 18 % som angav hur beroende 
de var av anmälnings- eller tillståndsplikten. Totalt fann vi fyra stycken företag som inte 
angav någon som helst information om sin anmälnings- eller tillståndsplikt i sina respektive 
förvaltningsberättelser. En anledning till att det är färre företag som redovisar kriterium tre 
än två kan vara att det står i BFN U:98:2 att koncernföretag bara behöver redovisa hur mil-
jön påverkas på de mer viktiga tillståndspliktiga verksamheterna. Trenden är tydlig; flest 
bolag redovisar kriterium ett och sedan sjunker stadigt antalet bolag för varje nytt kriteri-
um. 8 % av företagen uppfyllde som sagt inget av kriterierna, 6 % uppfyllde ett kriterium, 
22 % uppfyllde två kriterier, 49 % uppfyllde tre kriterier och 16 % uppfyllde alla fyra krite-
rier. De företag som bara redovisat tre kriterier har alla ignorerat att redovisa hur beroende 
de är av anmälnings- eller tillståndsplikten. 

Svensk lag reglerar väldigt vagt hur företag ska redovisa miljöinformation i förvaltningsbe-
rättelsen. För närmare reglering får man vända sig till BFN:s rekommendationer. Logiskt 
sett borde ett företag välja att antingen bara redovisa det minimala, alltså enbart det de är 
tvingade till enligt lag eller följa rekommendationerna fullt ut. Dock visar resultatet en väl-
dig spridning bland vad företagen redovisar. Om lagar och regler är den enda anledningen 
eller incitamentet för företagens redovisning borde man se ett mer jämt resultat, antingen 
redovisar man allt eller inget. Den här undersökningen är baserad på skriven fakta, vi har 
helt enkelt bara undersökt om viss information finns med eller inte. Vi kan därför inte dra 
några slutsatser om vilka anledningar de olika företagen har som motiv till hur de redovisar 
då vi inte har den informationen, men vi kan se att det finns olika motiv. Bland de företag 
vi har granskat använder de flesta någon av de fyra stora redovisningsbyråerna, och de flesta 
är verksamma inom industrin. Detta betyder att det varken är vem som granskar företagets 
årsredovisning eller vilken bransch bolaget befinner sig i som avgör hur miljöredovisningen 
utförs. Klart visar det dock att företagen har egna värderingar som styr eftersom resultatet är 
så spritt, dock kan vi inte säga hur stor del som beror på nytta, nöje, nöd eller norm.  

Miljöredovisning är inte enbart viktig utifrån att man måste följa lagen utan den spelar stor 
roll även utifrån många andra aspekter. Enligt Ljungdahl (1999) kan miljöredovisning leda 
till höjd motivation, imagehöjande för företaget och ge konkurrensfördelar, medan samma 
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redovisning kan användas negativt av aktivistgrupper eller ge konkurrenter en alltför stor 
inblick i hur företaget fungerar och dess produkter. Flening (1999) utökar listan till att mil-
jöredovisning kan medföra ytterligare aspekter till företaget såsom stärkt varumärke, göra 
företaget mer attraktivt samt att öka drivkraften, innovationsviljan och nyskapandet. Ett fö-
retag är väldigt beroende av sina intressenter; banker för lån, kunder som köper och leve-
rantörer som lämnar av varor. I dagens informationssamhälle är det dessutom mycket lätta-
re för olika intressenter att få tag i företagens olika årsredovisningar. Alla dessa faktorer le-
der till att miljöredovisningen blir oerhört viktig för ett företag då konsekvenserna av miss-
nöjda intressenter kan bli förödande. 

Bolagen anser att det inte är speciellt viktigt att redovisa hur beroende man är av verksam-
heten då det bara är cirka var sjätte bolag som gör det, trots att det ur intressentsynpunkt är 
mycket relevant. Är ett företag väldigt beroende av sin tillståndspliktiga verksamhet är det 
ju väldigt viktigt för bland annat investerare och leverantörer att veta hur utvecklingen ser 
ut och att tillståndsplikten inte äventyras.  

Vi har valt att undersöka om det är någon skillnad i miljöredovisningen baserat på storleken 
på företagen och ställer därför Mid Cap mot Large Cap. Av bolagen som är registrerade på 
Mid Cap hade 88 % med kriterium ett, 77 % redovisade kriterium två, 27 % redovisade 
kriterium tre och 10 % redovisade kriterium fyra. Från tabell fyra kan man utläsa att 12 % 
inte redovisade något kriterium alls, 8 % redovisade ett kriterium, 27 % redovisade två kri-
terier, 38 % redovisade tre kriterier och 15 % redovisade fyra kriterium. För Large Cap ser 
statistiken lite annorlunda ut. 92 % redovisade kriterium ett, 92 % redovisade kriterium 
två, 80 % redovisade kriterium tre och 16 % redovisade kriterium fyra. På den här lista var 
det 4 % som inte redovisade något kriterium alls, 4 % redovisade ett kriterium, 16 % redo-
visade två kriterier, 60 % redovisade tre kriterier och 16 % redovisade fyra kriterium. Vi ser 
här att bolagen på Large Cap redovisar fler punkter genomgående än företagen på Mid 
Cap. Den största skillnaden är huruvida företagen redovisar kriterium tre, alltså hur det på-
verkar miljön eller inte.  

De tidigare studierna som gjorts på området visar att företag är väldigt dåliga på att redovisa 
miljöinformation i förvaltningsberättelsen. I jämförelse med deras resultat har vår under-
sökning genererat en minskning av antal företag som inte redovisar någon miljöinformation 
alls, vilket är en positiv utveckling. Ljungdahl (2005) och Andersson & Jönsson (2007) har 
undersökt hur väl tillståndspliktiga företag i Jönköpings län redovisar miljöinformation i 
förvaltningsberättelsen. Ljungdahls studie visade att 13,9 % inte redovisade någon informa-
tion alls och Andersson & Jönssons studie visade att 11,6 % inte redovisade någon infor-
mation alls. Här måste man ha i åtanke att vår undersökning enbart består av större börsno-
terade bolag, och att dessa bolag har större ekonomiska resurser och starkare incitament i 
form av krav från till exempel aktieägare på att ha en bättre miljöredovisning. Även om det 
inte automatiskt betyder att bolagen inkluderar den här informationen just i förvaltningsbe-
rättelsen (och om det inte finns i förvaltningsberättelsen så har vi räknat bort det) ökar san-
nolikheten att man ändå gör det om man har en mer ingående miljöbeskrivning i sin årsre-
dovisning. Man ska även ha i åtanke att miljöfrågor har kommit upp på tapeten under de 
senaste åren och att det blir viktigare och viktigare för företagen att framstå som miljökäm-
par för att överleva i den hårda konkurrensen. I likhet med vår studie har Andersson & 
Jönsson kommit fram till att punkt ett (om företaget är anmälnings- eller tillståndspliktigt) 
är den vanligast redovisade punkten och punkt fyra (hur mycket det påverkar verksamhe-
ten) den minst redovisade punkten. Det här låter väldigt logiskt eftersom punkt ett är lät-
tast och punkt fyra svårast att redovisa.   



 

 
29

Eftersom nästan alla företag var verksamma inom industribranschen och valt någon av de 
fyra stora revisionsbyråerna, valde vi att inte göra någon undersökning över huruvida det 
var skillnader mellan branscherna eller revisionsbolagen. Dock tror vi inte att en sådan jäm-
förelse hade bidragit till ett annorlunda resultat än det som Andersson & Jönsson (2007) 
kom fram till; nämligen att vilken bransch ett företag tillhör inte påverkar hur väl de redo-
visar miljöinformationen i förvaltningsberättelsen. Vi håller med dem om att större företag 
redovisar miljöinformation i förvaltningsberättelsen bättre, då vår undersökning visar att 
Large Cap har ett betydligt bättre resultat än Mid Cap. Anderson & Jönsson kom även 
fram till att storleken på vald revisionsbyrå inte spelade någon roll för mängden redovisad 
miljöinformation. Vår undersökning kan varken bekräfta eller motsätta sig deras resultat då 
vi inte kunnat undersöka denna parameter, dock har vi ingen anledning att tro att vårt re-
sultat skulle ha ett annorlunda utfall. 

 

6.2 Analys av Personalinformation 
Catasús et al. (2004) anser att företag redovisar personalinformation för att synliggöra med-
arbetarna, beskriva sambandet mellan personalresurser samt för att visa omvärlden att man 
bryr sig om sin personal. I vår undersökning såg vi stora skillnader mellan hur pass väl före-
tag redovisade personalinformationen i förvaltningsberättelsen; alltifrån de företag som re-
dovisade utförligt och in i minsta detalj till företag som i princip inte inkluderade någon in-
formation alls. Enligt Catasús et al. kan det få väldigt negativa konsekvenser för företag som 
tillhör den senaste kategorin. Då man väljer att inte ha med information om personalen i 
årsredovisningen så sänder man ut signaler om att medarbetarna är av mindre betydelse för 
företaget. Då undersökningar utförda av Sveriges Affärsbanker även visar att personalnöjd-
het skapar lönsamhet, så borde det vara ytterst väsentligt för alla företag att synliggöra per-
sonalen och understryka deras betydelse. Det här gör man enligt Catasús et al. genom att 
presentera information om lön, jämställdhet, arbetsskador och sjukfrånvaro i årsredovis-
ningen. Vi instämmer i att den här informationen bör finnas med, dock behöver mer in-
formation tilläggas och specificeras. Vidare kan konstateras att viss information måste vara 
inkluderad i företagens förvaltningsberättelser, vilket regleras i svensk lag. Proposition 
2004/05:68 anger vad som borde inkluderas i förvaltningsberättelsen om informationen an-
ses vara väsentlig för företagets ställning, resultat och framtid. 

I vår undersökning har vi granskat hur väl företag redovisar personalinformation inom föl-
jande områden: hälsa, kompetensutveckling och jämställdhet. Att just de här tre kriterierna 
valdes ut är för att de omfattar en mängd viktiga saker som inte enbart kan klassificeras un-
der de rekommendationer som Catasús et al. (2004) ger. Sådan information är bland annat 
hälsopolicy, personalsäkerhetsprogram, kompetensutveckling och medarbetarundersök-
ningar. Enligt lag (Proposition 2004/05:68) så måste företag också redovisa information 
om just pågående åtgärder för personalen angående hälsa, kompetensutveckling och jäm-
ställdhet i förvaltningsberättelsen om den informationen anses vara relevant för verksamhe-
ten. Efter att undersökningen sammanställts så visade det sig att enbart 35 % av de företag 
som undersökts angav någon information alls om hälso- och jämställdhetsarbete för perso-
nalen. Gällande kompetensutveckling för medarbetarna så angav 43 % att de utförde åtgär-
der såsom ledarskapsutbildningar och arbetsrotationsmöjligheter.  

Undersökningen har även granskat hur många åtgärder inom områdena hälsa, kompetens-
utveckling och jämställdhet som varje enskilt företag jobbar aktivt med. 31 % av alla före-
tag skriver att de försöker tillgodose alla tre områdena, vilket med andra ord betyder att 69 
% av företagen inte gör det. I hela 49 % av de företag som undersökts saknades helt infor-
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mation om hälsa, kompetensutveckling och jämställdhetsarbete. Nästan hälften av företa-
gen väljer alltså att utelämna sådan personalinformation, vilket är ett beslut som kan ifråga-
sättas. När lagen skriver att den här typen av fakta måste inkluderas om den anses relevant 
för verksamheten, så undrar man direkt hur viktig de tycker personalen faktiskt är för före-
taget. Som granskare av årsredovisningar skapas lätt en negativ bild om hur företaget värde-
rar och kanske också behandlar sin personal, vilket kan leda till en negativ syn av företaget 
som helhet. Självklart är det inte säkert att företag som redovisar mycket information nöd-
vändigtvis behandlar sin personal bättre än företag som inte redovisar någon personalin-
formation alls. Dock indikerar väl redovisad personalinformation i årsredovisningen att 
medarbetarna är en mycket viktig del av företaget, vilket kan bidra till uppfattningen om 
att de troligtvis behandlas därefter.  

Vad omvärlden anser om företaget beskrivs i ytterligare en teori som Catasús et al. (2004) 
hänvisar till i sin litteratur. De menar att personalredovisning används för att tillfredställa 
flera olika intressenters behov och krav. Kapitalmarknaden kan till exempel behöva infor-
mation om personalen för att göra korrekta bedömningar om en investering bör göras i fö-
retaget eller inte. Information om hälsoåtgärder, jämställdhetsarbete och kompetensutveck-
lingsarbete är viktiga för att de ger signaler om hur bra trivseln och välbefinnandet är bland 
personalen, vilket man också tror påverkar lönsamhet och framgång för företaget som hel-
het. Enligt personalmarknadsperspektivet så är personalredovisning till för att motivera och 
öka engagemang bland medarbetarna. Personalen är intresserad av bland annat karriärmöj-
ligheter, utbildningar inom företaget och hjälp till rehabilitering vid arbetsskador. Ett bra 
utbud med program och policies angående arbetsmiljön borde stärka personalens tillgiven-
het och lojalitet till företaget, vilket skapar trivsel och sänker sjukfrånvaro och uppsägning-
ar. 

Att personalredovisning är mycket viktigt för företag kan även utläsas ifrån tidigare studier, 
bland annat i en av Rimmel från år 2003. Han påpekar att många företag anser att persona-
len är deras mest värdefulla resurs, men trots det är de mycket dåliga på att presentera per-
sonalinformation i årsredovisningarna. De slutsatser han drog från studien var att personal-
information ger omvärlden en bättre helhetsuppfattning om ett företag och dess prestatio-
ner, och att det finns en stor efterfrågan på sådan information. 

I ytterligare en studie från år 2009 undersöker författarna Akdemir & Filipovic personalin-
formation i årsredovisningar från år 1989, 1999 och 2007, där även jämförelser mellan 
svenska och danska företag gjorts. Slutsatsen ifrån den studien visar att redovisning av per-
sonalinformation ökade kraftigt under 1990- talet, men har sedan minskat under 2000-
talet. Anledningen till den här senaste minskningen anser författarna Akdemir & Filipovic 
vara att användarna är nöjda med den information som ges, och att företag då väljer att gå 
den enkla vägen och inte redovisa mer än nödvändigt. Då tidigare studier och även teori 
genomgående säger motsatsen och påpekar att användarna visst är intresserade av ytterligare 
personalinformation, så håller vi ej med dem i det här påståendet. Då vår egen undersök-
ning också tydligt visar hur dåliga företag är på att redovisa personalinformation, så låter 
det orimligt att intressenter skulle anse sig vara nöjda med ytterst sparsam fakta rörande 
medarbetarna och deras arbetsmiljö. En annan slutsats författarna kom fram till var att per-
sonalinformation redovisades mycket utförligare i de danska årsredovisningarna än i de 
svenska. Det här förklaras med att den danska lagstiftningen har högre krav än den svenska, 
vilket låter rimligt. I vår egen undersökning finner vi även där belägg för att lagstiftning 
spelar en väsentlig roll för företagens redovisning, vilket förklaras ytterligare i följande 
stycke. 
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År 2005 implementerades nya krav på personalinformation i förvaltningsberättelsen, vilket 
innebar en stor förändring för företagen i Sverige. När jämförelser görs mellan vår under-
sökning och studier före år 2005 kan ett markant uppsving gällande personalredovisning 
konstateras. I en studie utförd av Andersson & Jönsson (2007) undersöktes personalredo-
visning i företags förvaltningsberättelser för år 2005. Då hade lagkravet ännu ej blivit fast-
ställt och redovisning av personalinformation var bedrövlig. Författarna själva konstaterade 
i sina slutord att personalinformationen var så gott som obefintlig, och hänvisar till sin stu-
die där endast 6 % av de 196 stycken företag de undersökt redovisar någon som helst in-
formation om hälsa, kompetensutveckling eller jämställdhetsarbete. Vår undersökning visa-
de att 51 % av företagen som undersökts faktiskt redovisar minst någon utav de kriterierna, 
vilket är en otroligt positiv ökning. Vi kan därför konstatera att lagkravet som trädde i kraft 
år 2005 medförde en stor förbättring för svenska företags redovisning, vilket var en mycket 
spännande och positiv upptäckt. 

I vår undersökning angående personalredovisning så gjordes också en jämförelse mellan 
Mid Cap och Large Cap för att se om det finns några skillnader dem emellan. Ifrån den 
jämförelsen kunde noteras att företag tillhörande Large Cap var generellt bättre på att in-
kludera information om sin personal än företag som tillhör Mid Cap. 27 % av företagen 
tillhörande Mid Cap inkluderade information om hälsoarbete, 31 % angav information om 
kompetensutveckling och 23 % redovisade uppgifter om jämställdhetsarbete. Motsvarande 
siffror för Large Cap var att 64 % redovisade information om hälsoarbete, 56 % redovisade 
information om kompetensutveckling och 48 % angav uppgifter om jämställdhetsarbete.  

Vidare kunde konstateras att enbart 23 % av alla företag tillhörande Mid Cap presenterar 
information om alla tre kriterier (hälsa, kompetensutveckling och jämställdhet), vilket mot-
svarande siffra för Large Cap var 40 %. Hela 69 % av företagen på Mid Cap struntade i att 
inkludera något av kriterierna överhuvudtaget, vilket är en oerhört hög siffra. Motsvarande 
siffra för företag tillhörande Large Cap är 28 % vilket är en stor skillnad mot företagen på 
Mid Cap. Vi kan efter vår undersökning konstatera att företagen på Large Cap är mycket 
bättre än företagen på Mid Cap att redovisa åtgärder för att öka arbetsklimatet för sin per-
sonal. Anledningen till det går bara att spekulera i, men en trolig förklaring kan vara att de 
större företagen känner att de har ”ögonen på sig” och att de då vill föregå med gott exem-
pel. De större företagen har även flera intressenter vilket vi vet ifrån vår teori kan betyda 
mycket för företag. Fler intressenter innebär högre krav, vilket kan förklara skillnaden mel-
lan Mid Cap och Large Cap. Det ska dock påpekas att företagen på Mid Cap inte är några 
”små” företag, då kriteriet för att tillhöra den här skaran är ett börsvärde på över 150 miljo-
ner euro (Thulin, 2009). Valet att exkludera personalinformation på grund av färre intres-
senter kan därför anses vara en dålig ursäkt.  
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7  Slutsats 
Syftet med vår studie var att undersöka; ”Hur väl företag med anmälnings- eller tillstånds-
plikt presenterar sin personal- och miljöinformation i förvaltningsberättelsen”. Ett syfte 
som vår undersökning lyckats uppfylla väl. Nedan följer en förklaring av de problemformu-
leringar som uppsatsen grundar sig på, vilka vi ska besvara utifrån vår empiri och analys. 
 
 De problem som ska besvaras är följande: 
 

• Måste miljöMåste miljöMåste miljöMåste miljö----    och personalinformation redovisas i förvaltningsberättelsen?och personalinformation redovisas i förvaltningsberättelsen?och personalinformation redovisas i förvaltningsberättelsen?och personalinformation redovisas i förvaltningsberättelsen?    
Svensk lag ger väldigt diffusa riktlinjer om hur miljö- och personalinformation ska redovisas 
i förvaltningsberättelsen. Gällande miljöinformationen får man vända sig till BFN:s re-
kommendationer. Dessa är dock inte tvingande, utan företag behöver endast följa dem om 
de faller under god redovisningssed. Angående personalinformation i förvaltningsberättel-
sen så implementerades nya krav år 2005. Det här kravet innebär mer specifikt att företag 
ska redovisa sådan information om den anses ha betydelse för företagets ställning och resul-
tat. Proposition 2004/05:68 ger exempel på personalfrågor som företag bör redovisa såsom 
arbetsmiljö, kompetensutveckling och jämställdhet.  
    

• Varför är det viktigt med miljöVarför är det viktigt med miljöVarför är det viktigt med miljöVarför är det viktigt med miljö----    och personalinformation?och personalinformation?och personalinformation?och personalinformation? 
Att redovisa information om miljön är i högsta grad väsentligt för företagets intressenter. 
Vår studie kan inte utläsa företagens motiv till miljöredovisning, dock vet vi att det finns 
flera relevanta anledningar. Huvudanledningarna är att redovisningen medför egenvärde för 
företaget, att det är relevant i marknadsföringssyfte, att företaget vill vara ett gott exempel 
för omvärlden och på grund av intressenternas krav samt befintliga rekommendationer . 
Ofta är det en blandning av dessa som utgör anledningen till företags miljöredovisning. 
Personalredovisning är också enormt viktigt för företagets intressenter. God redovisad per-
sonalinformation understryker medarbetarnas betydelse vilket kan leda till ökad motivation 
och engagemang, både ifrån medarbetarna och från omvärlden.  

 
• Hur väl följer de utvalda börsbolagen befintliga rekommendationer och Hur väl följer de utvalda börsbolagen befintliga rekommendationer och Hur väl följer de utvalda börsbolagen befintliga rekommendationer och Hur väl följer de utvalda börsbolagen befintliga rekommendationer och lalalalagar?gar?gar?gar? 

Lagarna som finns angående både personal- och miljöinformation är väldigt generella vilket 
betyder att en undersökning på hur väl de följs är svårt att utföra. De rekommendationer 
som finns idag är inte tvingande, dock bör de redovisas om de anses vara relevanta för före-
tagen. Gällande miljöredovisningen så granskades fyra kriterier för anmälnings- eller till-
ståndspliktiga företag, nämligen: 

• Bedriver företaget den här typen av verksamhet? 
• Vad avser anmälnings- eller tillståndplikten? 
• Hur påverkas miljön av verksamheten? 
• Hur beroende är företaget av anmälnings- eller tillståndsplikten?  

 
Undersökningen visade att enbart 8 % av de företag som granskats valde att helt utesluta 
information om de miljökriterier vi undersökt. I tidigare studier från år 2005 och 2007 så 
låg den här siffran på 13,9 % respektive 11,6 %, så vi kan glädjande konstatera att en posi-
tiv utveckling skett. Dock är det mycket kvar som bör göras, då vår studie även visade att 
enbart 16 % av de undersökta företagen redovisade alla de fyra kriterier vi granskat. Gäl-
lande personalredovisningen så kan även där konstateras att en positiv utveckling skett. I en 
tidigare studie som baserats på år 2005 års förvaltningsberättelser så visade det sig att endast 
6 % av de undersökta företagen redovisar någon information om antingen arbetsmiljö, 
kompetensutveckling eller jämställdhet. Vår undersökning visade att 51 % av företagen re-
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dovisade minst något av de tre kriterierna, vilket är en markant ökning.  
 
• Finns det någon skillnad på hur väl Finns det någon skillnad på hur väl Finns det någon skillnad på hur väl Finns det någon skillnad på hur väl redovisningen genomförts mellan Mid Cap redovisningen genomförts mellan Mid Cap redovisningen genomförts mellan Mid Cap redovisningen genomförts mellan Mid Cap 

och Large Cap, olika redovisningsbyråer och olika branscher?och Large Cap, olika redovisningsbyråer och olika branscher?och Large Cap, olika redovisningsbyråer och olika branscher?och Large Cap, olika redovisningsbyråer och olika branscher? 
Undersökningen visade att de företag som finns registrerade på Large Cap listan var mycket 
bättre på att redovisa både miljö- och personalinformation, jämfört med de företag som 
tillhör Stockholmsbörsens Mid Cap lista. Dock har inga skillnader mellan företags redovis-
ning av miljö- och personalfrågor beroende på vilken redovisningsbyrå de använder sig av 
kunnat konstateras. Då nästan alla företag som undersökts tillhör industribranschen så var 
det också omöjligt att granska eventuella skillnader mellan olika branscher, vilket hade 
krävt en helt annan population än den vi valt att koncentrera oss på. 
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8  Diskussion 
Nedan kommer först en trovärdighetsdiskussion att presenteras som går igenom uppsatsens 
reliabilitet och validitet. Sedan diskuteras personliga reflektioner där den valda forsknings-
metoden och uppsatsen granskas kritiskt. Slutligen ges förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Trovärdighetsdiskussion 
Den metod som används vid en undersökning ska alltid ha god reliabilitet och validitet. För 
att undersökningen ska vara reliabel ska exakt samma resultat genereras från studien om 
den genomförs vid olika tillfällen men på exakt samma sätt och med samma förutsättning-
ar. De frågor som formuleras inför undersökningen måste också granskas mycket kritiskt 
och ingående, vilket även underlättar för att validiteten uppnås. Validitet innebär att den 
studie som utförs verkligen undersöker det den är avsedd för. Om en fråga inte är reliabel så 
kan inte heller validitetskriteriet uppfyllas, men att en undersökning är reliabel behöver inte 
betyda att validiteten uppnås. Validitet är alltså ett rätt komplicerat begrepp som kan vara 
svårt att mäta (Bell, 2000). 

När granskningen av årsredovisningarna utfördes var vi mycket noga med att försöka uppnå 
så hög trovärdighet som möjligt. Då granskningen till största delen genomfördes av grupp-
medlemmarna var för sig, fanns det en risk att informationen som undersöktes kunde tolkas 
på olika sätt. För att minska risken för subjektiva bedömningar så diskuterades och konkre-
tiserades därför alla frågor mycket ingående innan undersökningarna påbörjades. De första 
årsredovisningarna granskades även tillsammans, då det ytterligare säkerställde att tolkning-
en utfördes på exakt samma sätt.  

Innehållet i årsredovisningarna fortsattes sedan att diskuteras under tiden granskningen ut-
fördes så osäkerhet om huruvida regleringen följs eller inte kunde reduceras. Gällande själva 
tolkningen av årsredovisningarna går det aldrig att garantera fullständig reliabilitet då olik-
heter vid bedömningar alltid kan smyga sig in omedvetet, speciellt då antalet årsredovis-
ningar var stort. Dock försöktes risken för subjektiva bedömningar att minskas genom nog-
granna förberedelser av frågeställningarna vilket ökade förutsättningen för en likartad tolk-
ning av gruppmedlemmarna. 

Gällande validiteten i uppsatsen anser vi den vara uppfylld tack vare att undersökningen 
kunnat besvara syftet, vilket betyder att undersökningen har utförts till det den var avsedd 
till. Då både reliabiliteten och validiteten i uppsatsen är uppfylld måste trovärdigheten an-
ses vara hög. Dock finns det moment i själva genomförandet som kunde ha gjorts annor-
lunda, vilket ska diskuteras i kommande stycke. 

 

8.2 Personliga reflektioner 
Då populationen som undersöktes bestod av företag registrerade på Stockholmsbörsen 
kunde eventuellt även företag tillhörande Small Cap ha granskats, och inte enbart företag 
tillhörande Mid- och Large Cap. Efter genomförd studie kunde vi konstatera att företag 
tillhörande Mid Cap generellt sett är sämre på att redovisa både miljö- och personalinfor-
mation än företag på Large Cap, vilket inte var en oväntad upptäckt. Slutsatsen från det re-
sultatet är att större företag är bättre på att redovisa information om miljö och personal än 
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mindre företag. Den här slutsatsen hade kunnat ha dragits med större säkerhet om även fö-
retag på Small Cap hade inkluderats i studien.  

I analysen av företags miljöinformation har jämförelser gjorts med Ljungdahls (2005) un-
dersökning. Ljungdahls studie baserades på 216 stycken aktiebolag i Jönköpings län, medan 
vår undersökning utfördes på 51 stycken företag. Då Ljungdahls studie utfördes på fyra 
gånger så stor population kan det vara önskvärt att även vår undersökning haft samma antal 
företag för granskning. Dock är det inte rimligt att en uppsats på kandidatnivå ska granska 
en sådan stor population, och dessutom är vårt syfte att undersöka just företag på Stock-
holmsbörsen. Avsikten med att jämföra Ljungdahls studie gentemot vår har trots allt varit 
för att ge en indikation om hur läget har förändrats de senare åren, och inte för att vi velat 
upprepa hans undersökning. 

Ytterligare en skillnad mellan Ljungdahls studie och vår är att hans undersökning är gjord 
på tillståndspliktiga företag i Jönköpings län, vars resultat vi jämför med företag på Stock-
holmsbörsen. Då företag på Stockholmsbörsen är mycket större än de flesta aktiebolag i 
Jönköpings län måste jämförelsen vi gör ifrågasättas även utifrån den aspekten. Större före-
tag är generellt bättre på att redovisa både personal- och miljöinformation än mindre före-
tag, vilket betyder att vårt resultat som var mer positivt än Ljungdahls kan anses vara själv-
klart. Som tidigare nämnts är vårt syfte dock inte att upprepa hans studie, utan vi valde att 
koncentrera undersökningen på Stockholmsbörsens företag. Tyvärr har inga tidigare under-
sökningar som inriktat sig på just dessa företag utförts, så Ljungdahls studie är trots allt den 
som varit mest lik vår och har därför lämpat sig bäst i jämförelsesyfte. 

Ljungdahls studie granskade även enbart tillståndspliktiga företag, vilket också är en skill-
nad från vår då vi har valt att inkludera båda anmälnings- och tillståndspliktiga företag i 
undersökningen. Då både anmälningspliktiga och tillståndspliktiga företag måste presentera 
exakt samma miljöinformation i sina förvaltningsberättelser har vi inte sett någon anledning 
till att enbart fokusera på tillståndspliktiga företag. Då studien som sagt är baserad på alla 
företag tillhörande Mid- och Large Cap skulle det bli ett felaktigt resultat om anmälnings-
pliktiga företag hade uteslutits. Dessvärre har inga tidigare studier gällande anmälningsplik-
tiga företag hittats, så enbart undersökningar som granskat tillståndspliktiga företag är in-
kluderade. 

I de tidigare studierna angående personalinformation har jämförelse gjorts med en student-
uppsats (Andersson och Jönsson) från år 2007. Det hade varit önskvärt att inte behöva jäm-
föra resultatet med en studentuppsats på magisternivå, utan förhoppningarna var att hitta 
en studie på forskningsnivå. Tyvärr fanns inga lämpliga sådana, vilket bidrog till beslutet att 
göra jämförelser med Anderssons & Jönssons uppsats. Då Andersson & Jönsson utförde sin 
studie så undersökte de trots allt exakt samma slags personalinformation som vi, och de har 
även koncentrerat sig enbart på förvaltningsberättelsen. De övriga, tidigare studier som 
nämns i uppsatsen har istället granskat redovisad personalinformation i hela årsredovisning-
en. Varför vi valt att inkludera även dessa undersökningar är för att också de tillför värde för 
resultatet. Då de undersökningarna baserats på hela årsredovisningen istället för enbart för-
valtningsberättelsen är det ännu mer chockerande att så lite personalinformation hittats. 
Det här understryker vårt positiva resultat ytterligare, då vi ser en ordentlig ökning av redo-
visad personalinformation trots att vi enbart undersökt förvaltningsberättelsen.  

Att uppsatsen kunnat generera ett positivt resultat som visar på en avsevärd förbättring mot 
föregående studier är glädjande. Trots att populationen mellan undersökningarna skiljer sig 
åt är det högst osannolikt att skillnaden i resultat skulle bero enbart på en sådan faktor. De 
tidigare undersökningarna visar upp en genomgående negativ bild av företags redovisade 
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miljö- och personalinformation, vilket vi även trodde skulle vara resultatet för vår studie. 
Lyckligtvis genererade vår undersökning i en mycket mer positiv bild av företags miljö- och 
personalredovisning, vilket känns både hoppfullt och lovande inför framtiden.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning 
Resultatet från uppsatsen indikerar att svenska företag har blivit bättre på att redovisa miljö- 
och personalinformation jämfört med tidigare studier, och det skulle vara intressant att göra 
en ytterligare undersökning om några år för att se om den positiva utvecklingen fortsätter. 
Vidare vore det också spännande att göra en kvalitativ undersökning på företagen, och un-
dersöka deras motiv och resonemang till varför de inkluderar respektive inte inkluderar viss 
information. Slutligen skulle det också vara väldigt intressant att undersöka hur den inter-
nationella rätten ser ut på området och jämföra resultat mellan olika länder. 
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Bilaga 1 
 

  Hälsa kompetens jämställdhet 

NAMN     

NIBE     

Nobia  X X  

Peab  X X X 

Be Group  X X X 

Sas  X X X 

VGB Group    

Addtech     

BB Tools     

Beijer Alma    

Bejer     

Billerud     

Bioinvent    

Biovitrum X X X 

Cardo  X X X 



 Bilagor 
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Claes Ohlson    

Duni   X  

Gunnebo     

Haldex     

Hexpol  X X X 

Höganäs     

Indutrade    

JM     

Kungsleden    

Munters     

Systemair    

Active Bio-

tech     

LE Lundberg X X  

NCC  X   

Saab  X X X 

Sandvik  X  X 

SCA     

Scanska  X X X 



 Bilagor 
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Volvo  X X X 

SSAB  X X X 

Electrolux X X X 

Getinge   X  

Holmen  X   

Husqvarna    

Kinnevik     

Latour     

Lindab   X  

Alfa laval   X X 

assa     

Astra zeneca X X X 

atlas copco X X X 

Boliden  X   

Castellum X X X 

ITAB     

Scania  X X X 

SKF  X X X 



 Bilagor 
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Ericsson  X   
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Bilaga 2 

 LISTA   BRANSCH       

REVISIONSBOLA

G   

MILJ

Ö   

NAMN 

Midd-

le Cap 

Lar-

ge 

Cap   

Ener-

gi 

Matri-

al 

Indu-

stri 

Sällan-

köp 

Dagligva-

ror 

Hälso-

vård 

Fi-

nans   Litet Stort   1 2 3 4 

NIBE X      X       X        

Nobia X       X       X   X X X X 

Peab X      X        X   X X X X 

Be Group X              X   X X   

Sas X      X        X   X X X X 

VGB Group X      X        X   X X   

Addtech X      X        X   X   X 

BB Tools X      X        X   X    

Beijer 

Alma X      X        X   X X x  

Bejer X      X       X    X X   

Billerud X     X         X   X X X  

Bioinvent X         X     X   X X X  

Biovitrum X         X     X   X X X  



 Bilagor 
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Cardo X      X        X   X X X  

Claes Ohl-

son X       X       X   X X   

Duni X       X       X   X X X  

Gunnebo X      X        X   X X X  

Haldex X      X        X   X X X  

Hexpol X      X        X   X X X X 

Höganäs X     X         X   X X X  

Indutrade X      X        X   X    

JM X       X       X       

Kungsle-

den X          X    X   X X   

Munters X      X        X   X X X  

Systemair X      X        X       

Active Bio-

tech X               X       X   X       

LE Lundberg X         X    X   X X X X 

NCC  X     X        X   X X X  

Saab  X     X        X   X X X  

Sandvik  X     X        X   X X X  



 Bilagor 
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SCA  X    X         X   X X X X 

Scanska  X     X        X   X X   

Volvo  X     X        X   X X X  

SSAB  X    X         X   X X X  

Electrolux X      X       X   X X X  

Getinge  X x      X     X   X X X  

Holmen  X    X         X X X X X  

Husqvarna X      X       X   X X X  

Kinnevik  X         X    X   X X X  

Latour  X         X    X   X X X  

Lindab  X     X        X   X X   

Alfa laval  X     X       x    X X X X 

assa  X     X        X   X X X  

Astra zeneca X        X     X       

atlas copco X x   X        X   X X X  

Boliden  X    X        X    X X X  

Castellum X         X   X    X X   

ITAB  X     X        X   X    



 Bilagor 
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Scania  X     X        X    X X  

SKF  X     X        X   X X X X 

Ericsson  X             X   X X X  
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Bilaga 3 
 

 

Miljöfrågor 

1. Bedriver företaget anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet? 

2. Anger företaget vad anmälnings- eller tillståndsplikten avser? 

3. Anger företaget hur miljöpåverkan i huvudsak sker till exempel gendom utsläpp till luft, vatten eller mark, genom avfall eller buller? 

4. Har företaget angett hur beroende de är av den anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheten? 

 

 

Personalfrågor 

 

1. HälsaHälsaHälsaHälsa: inkluderar faktorer såsom personalhälsa, personalsäkerhet, personaltrivsel och kommunikation med personalen. Vi har inte inklude-
rat medelantalet anställda eller förändring av antalet anställda. 

2. KompetensutvecklingKompetensutvecklingKompetensutvecklingKompetensutveckling: inkluderar kompetensutvecklingspolicy, utbildnings- och träningsutgifter för personalen, personalutgifter, karriär-
möjligheter och arbetsrotationsmöjligheter. 

3. JämställdhetsarbeteJämställdhetsarbeteJämställdhetsarbeteJämställdhetsarbete:::: inkluderar faktorer såsom att få in mer kvinnor/män/unga, öka etniciteten i företaget samt jämställdhetspolicy. 

 


