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Abstract  
 
This essay is about how organizations reveal their employees in the annual report. 
The purpose of this paper is to examine the extent to which organizations reveals their 
employees in the annual report, and the purpose has three questions: How do the 
organizations present their employees in the annual report? What do they choose to report? 
What motives lies behind?  
The problem today is that organizations can´t account the employees as assets, they can only 
be accounted as an expense in the income statement. This can lead to that stakeholders can´t 
convey an organization's "true" value. 
With a combination study, we examined how organizations certified by Investors in People 
presents the employees in their annual reports. 
In the framework, we have, among other things dealt with personnel mandatory disclosure in 
the Annual Account Act, the difference between private- and public sectors accounting. We 
have also used communication theory, institutional theory and legitimacy theory in an attempt 
to describe our problem, and also the latest research in the field. 
Our results shows that some organizations choose to report only the personnel mandatory 
disclosures required by law, while others reported beyond the obligatory, which is called 
voluntary disclosure. Those organizations that choose to volunteer disclosure their employees 
use features as skill development, health and sickness absence. In the public sector, it is also 
reported on equality and influences by the employees. The motives behind why the public 
sector uses voluntary disclosure about their employees is because they don´t only want to 
show them as an expense. In the private sector organizations uses voluntary disclosure about 
their employees if they benefit from providing that information to their stakeholders. 



 
 

Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen handlar om hur organisationer synliggör personalen i årsredovisningen.  
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning organisationer synliggör sin 
personal i årsredovisningen och består av tre frågeställningar: Hur redovisar organisationer 
personalen i årsredovisningen? Vad väljer de att redovisa? Vilka motiv ligger bakom? 
Problemet idag ligger i att man inte får ta upp personalen som en tillgång i balansräkningen, 
utan de kan endast tas upp som en kostnad i resultaträkningen, vilket kan leda till att man inte 
kan förmedla en organisations ”sanna” värde.  
Med en kombinationsstudie har vi undersökt hur organisationer som är certifierade enligt 
Investors in People synliggör sin personal i årsredovisningen.  
I referensramen har vi bland annat behandlat personalupplysningar som är obligatoriska enligt 
årsredovisningslagen, hur redovisningen skiljer sig åt mellan privat- och offentlig sektor samt 
att vi har tagit hjälp av kommunikationsteorin, institutionellteori samt legitimitetsteorin för att 
försöka beskriva vårt problem. Vi har även tagit hjälp av den senaste forskningen inom 
området. 
Vårt resultat visar att vissa organisationer väljer att endast redovisa obligatoriska 
tilläggsupplysningar enligt lag, medan andra redovisar utöver de obligatoriska, vilket kallas 
frivillig personalredovisning. De organisationer som väljer att frivilligredovisa personalen 
använder termer som: Kompetensutveckling, hälsa samt sjukfrånvaro. I den offentliga sektorn 
redovisas det också mycket kring jämställdhet och personalinflytande. Motiven bakom att 
offentlig sektor redovisar personalen är för att de har många anställda som de inte endast vill 
visa som en kostnad. I den privata sektorn redovisar organisationer frivilligt kring sin personal 
om de själva gynnas av att delge den informationen till sina intressenter. 
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”För det som har pris kan något annat sättas istället, men det, som står över allt pris och 

således icke kan ersättas med något annat, det har värdighet” 

(Johanson & Johrén 2011, s 112 citerar Kempe P 1991) 

 

 ”Den nya källan till rikedom är verkligen inte materiell, den består av information, kunskap 

omsatt i arbete i syfte att skapa värde”   

(Edvinsson & Malone 1997, s. 19 citerar Wriston W 1992) 

 
 

1. Inledning 
 
Den här uppsatsen handlar om hur organisationer synliggör personalen i årsredovisningen. 

Dagens redovisning tillåter inte att man tar upp sin personal som en tillgång i 

balansräkningen, därför ville vi ta reda på hur organisationer går tillväga för att lyfta fram 

personalen i sina finansiella rapporter. Detta gjorde vi genom att granska årsredovisningar 

samt att genomföra intervjuer på organisationer som är certifierade enligt Investors in 

People Sverige.  

 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Historia 
 
Från att ha gått från ett industri- till ett tjänstesamhälle med kunskapsföretag i majoritet har 

synen på personalen i organisationers finansiella rapporter förändrats (Johansson 2003,kap.1). 

Om man tittar bakåt på industrialismens början för ca 200 år sedan har vi gått från en 

kapitalintensiv ekonomi till en mer kunskapsintensiv ekonomi. Kapitalintensiv ekonomi 

dominerade i slutet av 1800 talet och karakteriseras av stora investeringar i maskiner och 

byggnader. Kunskapsekonomin tog sin början i och med att allt fler fick möjlighet att utbilda 

sig, vilket ledde till utvecklingen av ett tjänstesamhälle (Schön 2010, kap. 1 & 5). Ett 

tjänstesamhälle innebär ett samhälle där produktion och konsumtion till stor del består av 

tjänster och där människor främst arbetar inom tjänstesektorn (Schön 2007, s. 456). 

Kunskapsföretag är en typ av tjänsteföretag som är inriktade på att sälja kunskap, till exempel 

revisionsbyråer och konsultverksamhet. I dessa organisationer är man därför synnerligen 

beroende av de anställdas kompetens (Konradsgruppen 1990, s. 11).  
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1.1.2 Information 
 
Årsredovisnigen är en viktig del av den externa redovisningen och blir därför en central del i 

organisationers kommunikationsstrategi (Catasús 2011, s. 7).  Eftersom man inte har kontroll 

över personalen får man inte aktivera dem som en tillgång i balansräkningen, vilket kan leda 

till att det blir svårt att utläsa en verksamhets fulla potential i den finansiella redovisningen 

(Nilsson 1997). Den sedan länge använda redovisningsmodellen misslyckas att hålla sig á jour 

med samhällsförändringar och företagets immateriella resurser speglar inte det ”sanna” 

företagsvärdet. Detta leder till att företagets bokförda värde markant skiljer sig från 

marknadsvärdet, vilket ger sig till känna vid ett företagsförvärv då det benämns goodwill 

(Edvinsson & Malone 1997, kap. 1). Goodwill är en form av ersättning för övertagande av de 

s.k. ”mjuka värdena”, som är karakteristiska för kunskapsföretag (Engström 1999). I många 

sammanhang likställs goodwill med intellektuellt kapital. Intellektuellt kapital kan vidare 

definieras som hjärnkraft. Charles Handy vid London school of Economics uppskattar att 

intellektuella tillgångar i typfallet är värda tre till fyra gånger mer än organisationers 

materiella tillgångar. Intellektuellt kapital kan delas upp i humankapital och strukturkapital. 

Humankapital är den anställdes kompetens och kan således inte ägas av ett företag eller en 

organisation. Strukturkapital kan däremot ägas och innefattar bland annat databaser, patent 

och varumärken (Edvinsson & Malone 1997, kap. 1). 

Utifrån detta kan man utläsa att intressenterna av årsredovisningen får svårt att beräkna det 

”sanna” värdet på organisationen. Hos en organisation med många intressenter är det extra 

viktigt att kommunikationsprocessen fungerar för att intressenterna skall kunna göra rätt 

bedömningar och fatta rätt beslut utifrån den information som organisationen presenterar 

(Sundgren et al 2012, s. 54).  

Redovisningsinformation kan beskrivas som en typ av masskommunikation (Bohlin 1987, s. 

19 enligt Parker 1982). Med masskommunikation menas enligt Nowak et al (1966) ”att 

meddelanden (budskap) överförs till en massa av individer ungefär samtidigt. Massan är 

sammansatt av individer som har olika samhällsställningar, utbildning, intressen och 

personliga egenskaper”( Nowak et al 1966, s. 7). Problematiskt gällande masskommunikation 

är att man inte alltid vet om mottagaren fått meddelandet och hur hon uppfattat det (Bohlin 

1987, s. 19). Då någon typ av återkoppling saknas, missar man chansen att anpassa 

meddelandet till mottagaren, anpassad för just dennes referensram (Fiske 1987, s. 37-38). 
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1.1.3 Personalekonomi 
 
Det har sedan 1960-talet flitigt diskuterats hur man ska få in personalen i organisationers 

ekonomiska redovisning. På 1970-och 1980-talet försökte man att hitta sätt att få in 

personalen i balansräkningen, men praktiska och etiska aspekter gjorde att det var omöjligt att 

genomföra (Catasús 2011, s. 8-9). Argument mot en aktivering som lyfts är hur man ska 

värdera människans kompetens och färdigheter? Hur ska humankapital definieras? Hur ska 

aktiveringen av humankapital ske rent redovisningstekniskt? Samt vilka värderingsmetoder 

och principer ska man använda? (Engström 1997). 

Förslag till att lagstifta en utökad obligatorisk personalredovisning har också varit upp på 

agendan, men inte lett till något beslut (Catasús 2011, s. 9), med undantag för 

Årsredovisningslagens personalupplysningar. Således blir det upp till varje organisation att 

bestämma i vilken utsträckning de väljer att synliggöra sin personal i årsredovisningen. 

Synliggörandet av personalen har genom bland annat styr- och redovisningsinstrument 

kommit att betecknas personalekonomisk redovisning (Gröjer 2002, s. 153).  

Personalekonomi betyder att hushålla med de mänskliga resurserna i organisationen, vilket 

innebär att organisationen tar hand om sin personal genom att kontinuerligt satsa på 

personalfrämjande insatser som till exempel kompetensutveckling och friskvård 

(www.personalekonomi.se). Dessa personalfrämjande insatser är dock ofta förknippade med 

kostnader men många organisationer har börjat se det som en investering i verksamheten 

(Johansson & Johrén 2011, s. 27). 

Personalekonomi går ut på att man använder ekonomiska och matematiska tillvägagångssätt 

när man studerar humankapital (Lazear & Oyer 2007, s. 1), därför förknippas ofta 

personalekonomi med kalkyler som innehåller beräkningar på olika personalrelaterade 

kostnader, t ex personalomsättning, sjukfrånvaro, utbildning och friskvård (Johansson & 

Johrén 2011, s. 12). Andra faktorer som förknippas med personalekonomi är kompensation 

till personalen, ekonomiska incitament men även icke- ekonomiska faktorer såsom normer, 

teamwork, delaktighet och inflytande (Lazear & Oyer 2007, s. 1). 

Sedan i början på 1990-talet har utvecklandet av personalrelaterade styrmodeller tagit fart då 

man ville få in personalens värde i den ekonomiska styrningen. Tanken var att förena 

personalekonomi med styrning av en organisations verksamhet med fokus på humankapitalet. 

Ett uppmärksammat exempel är organisationen Swedbank som var tidiga med använda en 
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personalrelaterad styrmodell i sin verksamhetsstyrning (Johansson & Johren 2011, s. 88-89). 

Verksamhetsstyrning kan beskrivas som en ''kontinuerlig process som identifierar, mäter och 

utvecklar resultat av individer och team och anpassar arbetsförmåga med organisationens 

strategiska mål'' (Aguinis et al 2012, s. 612). Enligt ekonomistyrningsverket följer 

verksamhetsstyrning oftast en utvecklingsloop, vilket är en process på fyra steg: planera- 

genomföra- analysera/kontrollera- agera (www.esv.se). 

 

1.1.4 Frivilligredovisning 
 
Frivilligredovisning är information lämnad utöver lagstadgad som anses relevant för 

användarna av årsredovisningen. Organisationers incitament att lämna frivilligredovisning 

kan till exempel vara för att få kapital från investerare. Organisationer måste dock överväga 

kostnaderna med att ge ytterligare information mot nyttan av att ge den. När nyttan överstiger 

kostnaden kan man förvänta sig att organisationer väljer att frivilligredovisa.  

Studier visar att organisationer som verkar på en internationell kapitalmarknad har mer 

frivilligredovisning än organisationer som endast opererar på en nationell marknad.  Det har 

även visat sig att konitinental Europa har en mer omfattande frivilligredovisning i sin 

årsredovisning än exempelvis USA och Storbritannien (Meek et al 1995, s. 555-556 & 567). 

Meek et al (1995) skiljer mellan tre typer av frivilligredovisning: finansiell-, icke finansiell 

samt strategisk information. De kom fram till att finansiell- och strategisk information riktar 

sig till investerare, och att den icke finansiella informationen riktar sig till en bredare grupp av 

intressenter. De undersökte också ett antal variabler som kan ge en förklaring till varför vissa 

organisationer frivilligredovisar mer än andra, och kom fram till att storleken på företaget, 

land/region och internationell notering är de tre viktigaste variablerna till varför 

organisationer ger frivillig redovisning. Den mest påverkande faktorn gällande lämnad 

frivillig icke-finansiell information är regionala influenser (Meek et al 1995, s. 557 & 567).   

Cook et al (1989) studerade svenska företags frivilliga redovisning och även de kom fram till 

att noteringsstatus är den viktigaste förklaringsvariabeln gällande den frivilliga redovisningen. 

Desto större behov man har att erhålla kapital utanför Sverige ju mer frivilligredovisning har 

man. De kom också fram till att storleken på organisationen spelar in även här (Cook et al 

1989, s. 188). 
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1.1.5 Investors in People 
 
Genom utvecklingen mot allt fler kunskapsföretag, växer behovet i organisationer att 

framhäva och värna om sin personal. Organisationen Investors in People arbetar dagligen med 

att hjälpa företagare att bli bättre på just det området. 

Investors in People startade i Storbritannien år 1991. Grundidén var att skapa en 

kvalitetsstandard och ett ramverk för verksamhetsutveckling och ett ledarskapsverktyg för att 

tillvarata arbetarnas kompetens och på så sätt göra organisationer mer effektiva. Idag används 

standarden i fler än 30 000 organisationer i över 100 länder. I Sverige är det fler än 100 

organisationer som samarbetar med Investors in People.                                                             

Investors in People har som mål att hjälpa organisationer att uppnå bättre resultat genom sina 

skräddarsydda lösningar. Eftersom alla organisationer är unika, med sina egna styrkor, 

utmaningar och prioriteringar, är det upp till varje verksamhet att ställa upp sin egen 

dagordning. Investors in Peoples ramverk redogör klart och tydligt vad organisationer 

behöver uppnå, men det är upp till varje organisation att avgöra på vilket sätt de vill uppnå 

målen. När man använder standarden ska man följa kvalitetscirkeln: Planera-genomföra-

utvärdera (www.iipse.com & www.investorsinpeople.co.uk).  

1.2 Problemformulering 
 
Idag får organisationer inte aktivera personalen som en tillgång i balansräkningen utan de kan 

endast tas upp som en kostnad i resultaträkningen. Detta kan bli problematiskt då allt fler 

företag är kunskapsintensiva med stor andel välutbildad personal. Då personalen inte tydligt 

framträder som en viktig resurs i organisationen kommuniceras inte dess ”sanna” värde för de 

som vill ta del av verksamheten. Man har börjat se vissa personalkostnader som investeringar, 

men det är fortfarande svårt att komma runt problemet med att värdera en anställd då det är 

oerhört svårt att definiera mänskligt värde. Det blir också ett problem hur en aktivering skall 

ske rent redovisningstekniskt. En lösning på detta problem kan vara att frivilligredovisa 

personalen. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning organisationer synliggör sin 

personal i årsredovisningen.   

Syftet mynnar ut i tre frågeställningar: 

Hur redovisar organisationer personalen i årsredovisningen? 

Vad väljer de att redovisa? 

Vilka motiv ligger bakom?  
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2. Referensram 
I detta avsnitt behandlar vi personalupplysningar som är obligatoriska enligt 

årsredovisningslagen. Vi kommer också förklara vad som menas med personal-nyckeltal, hur 

redovisningen skiljer sig åt mellan den privata- och offentliga sektorn samt redogöra för 

redovisningens fyra kvalitativa egenskaper: begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbaret. Vidare presenteras även tre teorier som kan knytas till vårt 

undersökningsområde, vilka är kommunikationsteorin, institutionell teori samt 

legitimitetsteorin. Slutligen ges en överblick på vad som diskuteras inom redovisningen 

angående frivilliga personalupplysningar i dagsläget.  

2.1 Obligatorisk personalredovisning 
 
Vi ämnar undersöka i vilken utsträckning organisationer redovisar personalen i sina 

finansiella rapporter. Viktigt att klargöra är att det enligt svensk lag finns viss information 

beträffande personal som är tvingande att redogöra för i årsredovisningen. Dessa finns i 

årsredovisningslagen 5 kapitlet, tilläggsupplysningar och är följande:  

• Medelantalet anställda under räkenskapsåret, samt uppgift om fördelningen 

mellan kvinnor och män. 

• Könsfördelningen bland ledande befattningshavare 

• Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

• Pensioner och liknande förmåner 

• Tidigare styrelse och verkställande direktör 

• Suppleanter och vice verkställande direktör 

• Avtal om avgångsvederlag 

I årsredovisningslagen 7 kapitlet står det att 5 kapitlet årsredovisningslagen skall tillämpas 

även på koncernredovisning. 

 

2.2 Nyckeltal 
 
Ett sätt för organisationer att redogöra för sin personal i verksamheten är genom att använda 

nyckeltal, vilket kan likställas med ett jämförelsetal som en organisation kan ta fram för att 

göra en jämförelseanalys mellan olika räkenskapsår på sin verksamhet. Om en organisation 

använder relevanta nyckeltal i sina årsredovisningar är det lättare för intressenterna att få en 

bild av hur det går för verksamheten. Genom att organisationen följer olika nyckeltal över 
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flera tidsperioder får de en uppfattning om vilka områden i verksamheten som brister och vad 

som eventuellt måste förbättras (www.nyckeltalsinstitutet.se).  

Några vanliga personalnyckeltal är: 

• Inskolningskostnader 

• Utbildningskostnader 

• Personalomsättning 

• Rehabiliteringskostnader 

• Utbildningsintäkt per utbildningskrona (Johansson & Johrén 2011 s. 74) 

• Kort- långtidssjukfrånvaro 

• Kompetensutveckling 

• Övertid 

• Genomsnittslön 

• Tillsvidareanställning (www.nyckeltalsinstitutet.se) 

 

2.3 Redovisning i den offentliga sektorn 
 
Urvalet i studien är organisationer som är certifierade enligt Investors in People Sverige, vilka 

är uppdelade i privat- och offentlig sektor. Det kan därför vara väsentligt att ge en bakgrund 

till hur den offentliga sektorns redovisning skiljer sig från den privata sektorns.     

 

Tidigare var den offentliga sektorns redovisning formad av frivillighet och självständighet 

gentemot staten, men under 1990-talet började den offentliga sektorn anamma den privata 

sektorns redovisningsmodeller. I samband med detta blev den offentliga redovisningen 

hårdare reglerad. År 1995 redovisade hela den offentliga sektorn efter bokföringsmässiga 

grunder så som den privata sektorn. Med bokföringsmässiga grunder menas att ”Inkomster 

och utgifter periodiseras till intäkter och kostnader”.                                                                            

Två år senare bildades Rådet för kommunal redovisning, vilket är ett normgivande organ som 

har till uppgift att se till att kommuner redovisar enligt god redovisningssed. Kommunen är en 

viktig del av den offentliga sektorn och finansieras av medborgarna, därför ska resurserna 

användas effektivt och fördelas demokratiskt. Följaktligen är det viktigt att medborgarna har 

insyn i hur resurserna använts och sålunda att redovisningen är tillgänglig och begriplig 

(Falkman & Orrbeck 2001, s. 14-15 & 112).  
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På senare år har man börjat ifrågasätta att man använder privat sektor som startpunkt då man 

utformar bland annat den offentliga sektorns redovisning. Det blir problematiskt att använda 

samma modell då redovisningsinformationens användare skiljer sig åt mellan den privata- och 

den offentliga sektorn. I den privata sektorn går utvecklingen mer och mer mot att 

huvudsakligen förse investerare med information (Tagesson 2007, s. 4,7 & 8). De främsta 

intressenterna för den offentliga sektorns redovisning torde som ovan nämnt vara 

medborgarna, och redovisningens syfte blir främst att visa vart skattepengarna går, men även 

politiska skäl föreligger (Tagesson 2007, s. 12-13 enligt Daniels & Daniels 1991).  

Forskare oroas idag av att man använder samma modeller på offentlig- som privat sektor. 

Därför diskuteras det idag att vidareutveckla en teoretiks referensram för svenska kommuners 

och landstings finansiella redovisning (Tagesson 2007, s. 1 & 7). 

 

2.4 Finansiella rapporters fyra kvalitativa egenskaper 
 
Inom redovisningen beskrivs fyra huvudsakliga egenskaper för utformning av finansiella 

rapporter. Dessa är begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet. Dessa egenskaper 

blir ytterst relevanta då man studerar hur organisationer synliggör humankapitalet i 

årsredovisningen. 

2.4.1 Begriplighet 
 
Information som ges i till exempel årsredovisningen skall vara förståelig, men det förväntas 

att den som tar del av informationen har rimlig kunskap om redovisning för att förstå vad 

organisationen vill förmedla. Organisationer får inte utelämna viktig information i 

årsredovisningen bara för att den är för komplex för vissa mottagare att förstå. 

2.4.2 Relevans 
 
Med relevant information menas att informationen skall vara till hjälp för användarna när de 

tar beslut. Det kan handla om att göra bedömningar av något som har hänt, händer just nu 

eller kommer att hända (Sundgren et al 2009, s. 53-54). 

Schroeder et al (2011)  nämner tre komponenter under den kvalitativa egenskapen relevans: 

timeliness, predictive value och feedback value. Timeliness innebär att informationen i 

årsredovisningen tappar sin relevans om mottagaren inte får informationen i rätt tid 

(Schroeder et al 2011, s. 50). Med predictive value menas att informationen kan användas 

som underlag för framtida beslut samt vid underlag för prognoser. Feedback value innebär att 
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information kan påverka beslut genom att den bekräftar eller korrigerar tidigare förväntningar 

från beslutsfattare (Barua 2006, s. 7). 

2.4.3 Tillförlitlighet 
 
Redovisningen är tillförlitlig då den inte utelämnar viktig information, inte innehåller 

väsentliga fel eller är vinklad. Om redovisningen utelämnar viktig information, d.v.s. är 

ofullständig finns det en risk att informationen som presenteras vilseleder intressenterna. För 

att ge en korrekt bild krävs det att organisationer redovisar samtliga dolda resurser och risker 

som är förknippade med verksamheten.  Genom att organisationer inte får redovisa 

humankapital i balansräkningen utelämnar de viktig information, vilket innebär att de inte 

visar en korrekt bild av verksamheten (Artsberg 2005, s. 172). Idag finns det dock inget krav 

att organisationer ska redovisa utifrån dessa aspekter, då det varken finns 

redovisningsstandarder eller lagar som inrymmer sådana krav (Johansson 2003, s. 184). 

2.4.4 Jämförbarhet 
 
Denna egenskap belyser två synsätt. Rapporterna skall vara utformade så att man kan jämföra 

information över tid inom ett företag, samt att man kan jämföra liknande händelser mellan 

olika företag (Sundgren et al 2009, s. 55). För att man ska kunna jämföra organisationer är 

standardisering viktigt. Det krävs att organisationer följer likartade regler om de ska vara 

jämförbara. De redovisningsprinciper och metoder som en organisation valt att tillämpa bör 

användas kontinuerligt så att informationen blir jämförbar över tiden (Artsberg 2005, s. 173). 

Om organisationer väljer att byta redovisningsprincip eller metod måste de korrigera tidigare 

års finansiella rapporter om det är praktiskt möjligt (Sundgren et al 2009, s. 55).   

2.5 Teorier 
 
Vi har valt att använda oss av kommunikationsteorin, institutionella teorin och 

legitimitetsteorin för att få hjälp med att beskriva varför organisationer redovisar som de gör. 

Kommunikationsteorin visar hur organisationer förmedlar information till sina intressenter 

genom årsredovisningen. Den institutionella teorin visar hur organisationer ständigt genomgår 

en förändring för att anpassa sig till sin omgivning, och legitimitetsteorin kan beskriva varför 

organisationer utför handlingar för att bli accepterade av samhället. 
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2.5.1 Kommunikationsteorin 
 
” Med mänsklig kommunikation avses utbyte av information mellan människor”. Ordet 

kommunikation kommer från ”Communis”-gemensam, och ”Communicare”- göra 

tillsammans (Wiio 1976, s. 59). 

Inom kommunikationsstudier finns det två betydande skolor. Den ena ser kommunikation 

som ”överföring av meddelanden” och kallas processkolan. Centralt i denna skola är kanaler 

och media för kommunikation.  Den andra skolan går under namnet semiotik, där man ser 

kommunikation ”som skapande och utbyte av betydelser” , där studeras ofta texter, och 

kulturen är en stor faktor man tar hänsyn till (Fiske 1997, s. 12).  

Att lyfta fram och synliggöra verksamheten är en central avsikt med årsredovisningen.  Den 

bör vidare ge lämplig information till organisationens olika intressenter (Catasús 2011, s. 9). 

Man kan med Shannon och Weavers kommunikationsmodell förklara årsredovisningens väg 

från sändare till mottagare. 

Shannon och Weaver var två tidiga pionjärer inom kommunikationsområdet. Deras modell 

var en mycket teknisk och matematisk modell för att mäta överföring av information genom 

framförallt telefonkablar och radiovågor, men de hävdar att den går att använda generellt 

gällande mänsklig kommunikation. Modellen är en enkel, linjär process som består av: 

informationskälla- sändare- signal-mottagen signal-mottagare- destination, samt bruskälla 

(Fiske 1997, s. 17-18).  

 

Modell 1 (Egen barbetning av kommunikationsmodellen, inspiration Bohlin 1987, s. 17) 

Modell 1 visar personalredovisningens steg från redovisaren på organisationen, genom 

årsredovisningen och till de som slutligen tar del och tolkar informationen.  
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Det finns två typer av kommunikationsstrategi, reaktiv och proaktiv. Med en reaktiv strategi 

avvaktar man för att se vilken information intressenterna vill ha. När man använder en 

proaktiv strategi tar organisationen eget initiativ gällande vilken information som skall delges. 

Intressenter från kapitalmarknaden ser fördelar med den proaktiva formen då analytiker får 

lägre analyskostnader. Vidare efterfrågar de ”värderelevant information”, information som 

påverkar aktiepriset. Indikationer har visat att kompetensinvesteringar kan spela in gällande 

organisationens värde, men det är inte många analytiker idag som ser till detta.                     

Till kunder kan redovisningen ses som en typ av reklam. Information gentemot samhället kan 

vara att visa att organisationen tar sitt ansvar gällande sociala-, etiska- och miljö frågor, så 

kallad hållbarhetsredovisning (Catasús 2011, s. 29-34). Redovisingen kan också vara av värde 

för leverantörer som har ett intresse av att organisationer kan betala sina åtaganden. Anställda 

samt potentiella anställda som läser en årsredovisning vill kunna göra en bedömning av 

organisationens möjliga risker samt hur arbetstillfällena i organisationen ser ut (Sundgren et al 

2009, s. 25-26). 

2.5.2 Institutionell teori 
 
Den institutionella teorin hjälper oss att förklara varför vissa organisationer väljer att 

synliggöra sin personal i årsredovisningen. 

En institution kännetecknas av att ha ett organiserat och etablerat tillvägagångssätt som 

ständigt genomgår en process för att åstadkomma en viss egenskap eller status. Detta fenomen 

kallas för institutionalisering (Eriksson-Zetterquist 2009 s. 15 enligt Jepperson 1991). Man 

kan se på institutionalisering som en trög process som sker inom organisationen. 

Organisationer anpassar sig ständigt till sin interna och externa miljö, vilket gör att denna 

förändring och anpassning är en del av organisationers vardag. En organisations beteende och 

dess formella struktur är oftast ett resultat av att de blivit påverkade av sin omgivning. 

Institutionsteorin bygger på att förstå varför organisationer handlar irrationellt i olika 

situationer. Teorin går även ut på att förstå hur trender, innovationer och föreställningar 

påverkar och sprids mellan organisationer.  

Många organisationer blir lika varandra med tiden, vilket kallas för isomorfism. Man skiljer 

mellan följande tre inriktningar: 
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Tvingande isomorfism 

Innebär yttre påtryckningar från staten och politiker. Det kan t ex vara lagar, regler och 

normer som en organisation måste rätta sig efter. 

Imiterande isomorfism 

Förekommer främst i osäkra situationer då organisationen står inför nya händelser. Detta 

fenomen är vanligt när nya lagar och standarder kommer, då kan organisationer känna en viss 

osäkerhet för hur de ska tillämpa dem. Organisationer som saknar kunskap inom ett område 

kan därför imitera andra organisationer som är mer framgångsrika. 

Normativ isomorfism 

Organisationer blir påverkade av professioner och utbildningar. Professioner och utbildningar 

påverkar organisationer genom sin kunskap och värderingar. Deras kunskap dominerar i 

organisationerna de verkar i och det finns en gemensam strävan att komma fram till vilka 

metoder och rutiner som ska gälla för deras arbete (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 26, 62, 66 & 

79-81). 

Vi tar hjälp av Nobes (1998) för att visa ett exempel med imiterande isomorfism. Han menar 

att kultur har en stark påverkan på hur organisationer redovisar. Vissa länder som har varit 

koloniserade använder idag samma redovisningssystem som deras forna kolonisatör. Det 

resulterar i att organisationer kan använda ett redovisningssystem som inte är optimalt för 

deras behov, vilket beror på att de annars kan få problem med att framstå som moderna och 

legitima.                                                                                                                                        

Nobes (1998) nämner även att själva syftet med redovisningen är en förklaring till att 

organisationer redovisar på olika sätt.  För organisationer som har som mål att nå ut till många 

intressenter med relevant information är det viktigt att de synliggör sin personal i 

årsredovisningen, detta för att ge en korrekt bild av verksamheten till intressenterna.  

Den institutionella teorin beskriver hur organisationer kan känna sig tvingade att upprätta ett 

personalbokslut eller att på något annat sätt redovisa sin personal i årsredovisningen för att 

vara legitim mot sin omgivning. Det beror bland annat på att samhället och intressenterna 

begär den informationen av organisationen.  

2.5.3 Legitimitetsteorin 
 
”Legitimitet är en generell uppfattning eller ett antagande att handlingar som utförs av en 

organisation är önskvärda, korrekta och lämpliga inom ett socialt konstruerat system av 
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normer, värderingar, förväntningar och definitioner” (Doh et al 2009, s. 1464 enligt Suchman 

1995). Legitimitetsteorin innebär att det som en organisation väljer att redovisa är en reaktion 

på sociala, ekonomiska och politiska samhällsfaktorer. Organisationer väljer även att lyfta 

fram specifika saker i sina finansiella rapporter på grund av att det legitimerar dess handlingar 

samt rättfärdigar deras existens. Teorin grundar sig på att organisationer verkar i ett samhälle 

genom ett socialt kontrakt där de utför olika socialt önskade handlingar för att bli accepterade 

av samhället (Guthrie & Parker 1989, s. 344). Organisationer som anses vara legitima möter 

och uppfyller samhällets förväntningar, vilket innebär att de får legitimitet samt ett positivt 

anseende från sin omgivning (Doh et al 2009, s. 1464).  

Drori och Honig (2013) förklarar att det finns olika typer av legitimitet. Extern legitimitet är 

en acceptans och ett godkännande av organisationens externa intressenter, vilka bland annat är 

investerare och kunder som organisationen uppfattar som seriösa samhällsmedborgare. Den 

interna legitimiteten fokuserar på auktoritet och styrning. Enligt Drori & Honig (2013) är 

intern legitimitet ”en acceptans eller en normativ validering av en organisations strategi som 

genom ömsesidig förståelse av dess deltagare vilka fungerar som ett verktyg som förstärker 

organisatoriska lösningar och mobiliserar organisatoriska medlemmar kring gemensamma, 

etiska strategiska eller ideologiska visioner”.                                                                                                                  

För att ta reda på hur organisationer går till väga för att bygga upp legitimitet måste man 

undersöka var den kommer ifrån. Det pratas om dess interna- och externa källa. Det sägs att 

den interna legitimiteten uppkommer från chefer som formar en organisationskultur som 

medlemmarna i en organisation godtar och följer. Denna organisationskultur lever vidare 

genom att organisationens sätt att tänka och agera lärs ut till nya medlemmar. Extern 

legitimiteten uppstår från samhällspåtryckningar (Drori & Honig 2013, s. 346-348).  

2.6 Tidigare forskning 

2.6.1 Intellektuellt kapital 
 
På grund av att det idag inte är obligatoriskt att redovisa intellektuellt kapital i organisationers 

årsredovisning väljer majoriteten av organisationer att utelämna denna information. Dock har 

det på senare år växt fram en ökad medvetenhet runt om i världen gällande att mäta det 

intellektuella kapitalet i organisationer (Joshi el al 2012, s. 582-583). En anledning till att 

organisationer väljer att mäta och frivilligredovisa sitt intellektuella kapital är att de ser ett 

behov från investerare som vill kunna göra en korrekt värdering av organisationen (Dammak 

et al 2010, s. 32). 
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Joshi et al (2012) anser att standardsättare bör ompröva regler för att göra intellektuellt 

kapital- redovisningen obligatorisk. Detta kommer leda till bättre kvalitet på informationen, 

samt till att intressenterna kommer kunna göra en bättre bedömning av organisationens 

verkliga värde, vilket i sin tur kan bidra med tillväxt i organisationerna (Joshi et al 2012, s. 

595). 

Dammak et al (2010) lyfter även problemet med att allt för lite icke-finansiell information 

redovisas i organisationer idag. De anser även det ytterst relevant och viktigt att finna en 

allmängiltig definition på intellektuellt kapital. Forskare har genom åren haft något skilda 

definitioner, till exempel förklarar Edvinsson och Malone (1997)  intellektuellt kapital som 

kunskap, erfarenhet, teknologi och kundkontakt som skapar kokurrenskraftiga fördelar. 

Stewart (1997) förklarar intellektuellt kapital som något som kan användas för att skapa 

värde. Enligt FASB (2001) är intellektuellt kapital tillgångar som saknar fysisk substans 

(Dammak et al 2010 s. 31). Dammak et al (2010) har slutligen identifierat ett antal 

komponenter för att hjälpa organisationer att utvärdera, hantera och kommunicera deras 

immateriella tillgångar, dessa är: utbildnings kapital, rekryterings kapital, relationellt kapital, 

bearbetnings kapital, kunskaps kapital samt konkurrens kapital (Dammak et al 2010, s. 31, 39-

40). 

Enligt Abdolmohammadi (2005) frivilligredovisar organisationer icke-finansiell information 

om de anser att nyttan överstiger kostnaden. Frivilligredovisning medför kostnader vid 

”utformning, implementering, underhåll och drift av informationssystem”, men även vid 

insamling och tillhandahållande av informationen.  Abdolmohammadi (2005) nämner även att 

vissa organisationer väljer att inte redovisa sitt intellektuella kapital. En förklaring till detta är 

att de vinster som frivilligredovisningen genererar är relativt små. Dock konstaterar 

Abdolmohammadi (2005) slutligen att frivilligredovisning av intellektuellt kapital har en 

positiv påverkan på organisationens börsvärde, vilket kan vara en anledning till att vissa 

organisationer väljer att frivilligredovisa det intellektuella kapitalet (Abdolmohammadi 2005, 

s. 403, 411- 412).  

 

2.6.2 Intern/extern redovisning 
 
Enligt Liu och Wang (2012) skiljer sig redovisningen åt mellan europeiska- och 

nordamerikanska organisationer. I Nordamerika är organisationer mer inriktade på extern 

redovisning medan man i Europa i större utsträckning fokuserar på intern redovisning. Den 
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externa redovisningens syfte är bland annat att göra organisationer jämförbara över tid, erhålla 

kapital från investerare, attrahera nya kunder samt att organisationer måste redovisa externt på 

grund av redovisningsskyldighet (Liu & Wang 2012, s. 40). För börsnoterade bolag är 

årsredovisningen en viktig del av den externa redovisningen. Många intressenter kräver idag 

bra kvalitet på organisationers årsredovisningar då de vill att den ska vara trovärdig och 

transparent, på grund av detta väljer en del organisationer att frivilligredovisa för att 

tillgodose intressenternas krav (Dammak et al 2010, s. 32).                                                                                   

Den interna redovisningen används främst för styrning inom organisationen, vilket innebär att 

organisationen utarbetar, genomför och utvärderar organisationens strategier. Den interna 

styrningen lägger störst vikt på att tolka, mäta och utveckla resultat av personalrelaterade 

händelser inom organisationen (Liu & Wang 2012, s 39-40.)  

2.6.3 Integrerad redovisning 
 
I september 2010 fördes det fram ett utkast angående en standard för integrerad redovisning. 

Bakom ligger International Integrated Reporting Committee (IIRC), vilka har som mål att 

globalt harmonisera standarden (Lennartsson 2011).                                                         

Integrerad rapportering handlar om att ge intressenter inte endast finansiell information, utan 

även icke-finansiell information. Det kan handla om miljö, etiska aspekter, social påverkan 

och ersättning. I denna typ av redovisning förväntas finansiell- och icke-finansiell information 

framställas på lika villkor (Bäckström & Oppenheim 2011). Det understryks också att 

integrerad redovisning ser till medellång- och långsikt, inte endast kort sikt som redovisning 

idag främst fokuserar på.  

Enligt ordförande för IIRS, Sir Michael Peat behöver dagens redovisning utvecklas, -”Världen 

har förändrats, det är dags för rapporteringen att göra detsamma”. När man pratat om kapital 

har det huvudsakligen handlat om det finansiella kapitalet, men i en integrerad rapportering 

finns det plats för maskinellt-, mänskligt-, intellektuellt-, ”naturligt-” och socialt kapital 

(Lennartsson 2011).                                                                                                                                           

Bino Catasús, professor Stockholms universitet och Dan Brännström, FAR SRS 

generalsekreterare förespår att nästa stora grej inom redovisning kommer att vara just 

`people´.  Catasús säger att då 15 procent av Sveriges befolkning är födda utomlands kommer 

det leda till mer diskussion kring etnicitet, och få folk med olika bakgrund att jobba 

tillsammans (Lennartsson 2010). 
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3. Metod 
I följande kapitel kommer vi redogöra hur vår studie genomfördes. Först beskriver vi vår 

forskningsmetod och sedan hur vi gick till väga i vår undersökning. Avslutningsvis diskuterar 

vi studiens reliabilitet och validitet, samt förklarar hur chi-två testet utfördes. 

 

3.1 Forskningsmetod 
 
En kombinationsstudie har utförts för vår undersökning. Vi ansåg att det var nödvändigt för 

att kunna besvara våra tre frågeställningar: Hur redovisar organisationer personalen i 

årsredovisningen? Vad väljer de att redovisa? samt vilka motiv ligger bakom?                       

En kombinationsstudie är en blandform av kvantitativ och kvalitativ forskning, där den 

kvalitativa metoden kan ge ett bra stöd till den kvantitativa metoden.                                      

De två första frågeställningarna besvarades genom en kvantitativ metod där vi granskade 

årsredovisningar, och den sista med en kvalitativ metod där vi utförde intervjuer. Med en 

kvantitativ metod kunde vi på ett överskådligt sätt kvantifiera data, vilket gjorde att det blev 

lättare för oss att se mönster för att sedan kunna dra slutsatser och besvara vårt syfte med 

uppsatsen. Den kvalitativa metoden hjälpte oss att få en bättre förståelse för varför 

organisationer väljer att redovisa som de gör (Bryman & Bell 2005, s.360, 500). 

I samband med granskningen av årsredovisningarna utförde vi en dokumentstudie. Enligt 

Andersen (1994) är en dokumentstudie ”ett indirekt observerande av sociala fenomen”. Denna 

typ av metod passar oss bra då den spar både tid och pengar. Den passar även bra vid 

förstudier, och ett exempel är att den är lämplig vid granskning av årsredovisningar, samt att 

en dokumentstudie kan göras både kvantitativ och kvalitativ (Andersen 1994, s. 73-74). 

3.1.1 Forskningsdesign 
 
Vi har tillämpat en tvärsnittsdesign för att samla in data till vår undersökning.  En 

tvärsnittsdesign innebär att man till en undersökning samlar information från flera händelser 

vid en viss tidpunkt. Forskningsdesignen är lämplig om man vill kunna dra slutsatser utifrån 

kvantifierbar data men även vid en innehållsanalys av texter.  Denna design är också 

användbar vid kvalitativa intervjuer som utförs under en begränsad period (Bryman & Bell 

2005, s. 65-66, 80). Då vi både har kvantifierat data samt har använt oss av kvalitativa 

intervjuer passar denna forskningsdesign vår studie mycket bra. 
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3.2 Urval 
 
I ett försök att besvara vårt syfte valde vi som urval samtliga organisationer som är 

certifierade enligt Investors in People Sverige. Detta betyder att vi har utfört en 

totalundersökning, vilket i vårt fall var självklart då gruppen var relativt liten (Stukát 1993, s. 

64). Vi valde Investors in People Sverige i vår urvalsram då vi hade en teori att de var måna 

om att framställa sin personal i årsredovisningen. Anledningen till denna teori är att Investors 

in People dagligen hjälper organisationer med personalfrågor, därför trodde vi att 

organisationer som sammarbetar med Investor in People skulle kunna ge oss en del relevant 

information inom ämnet.  

3.2.1 Kvantitativ undersökning 

Investors in People Sverige har delat in de certifierade organisationerna i privat- och offentlig 

sektor. I vår studie har vi har granskat samtliga årsredovisningar som fanns tillgängliga, vilket 

i den privata sektorn var 11, av totalt 14 privata certifierade aktörer. I den offentliga sektorn 

granskade vi 20 årsredovisningar av totalt 22. De organisationers årsredovisningar som vi inte 

fick tag på hade inte tillgängliga årsredovisningar utan endast en bolagsrapport. Då alla 

undersökningsobjekt inte kommer med kallas det för undertäckning (Körner & Wahlgren 

2009, s. 13). Vi valde att granska den senast publicerade årsredovisningen.                  

Gällande den offentliga sektorn valde vi att granska hela kommunen, oavsett om endast en 

enhet var certifierad i kommunen. Till exempel som med Vallentuna kommun där endast 

socialförvaltningen är certifierad granskade vi hela kommunens årsredovisning.  

3.2.2 Kvalitativ undersökning 
 
Angående den kvalitativa delen av studien utförde vi fyra stycken intervjuer. Två 

organisationer från den offentliga sektorn, och två från den privata sektorn. Samtliga 

respondenter valdes utifrån ett bekvämlighetsurval då vi intervjuade de första 

organisationerna som ville ställa upp på intervju (Bryman & Bell 2005, s. 124).  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Sekundärdata 
 
Inför denna studie har vi gjort en litteratursökning som har innefattat böcker, artiklar och 

information från webbplatser för att få oss en bild av vårt problemområde (Andersen 1994, s. 

60). Vi har även granskat årsredovisningar, vilket var en del av underlaget till vår empiri. 
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Sekundärdata är med andra ord data som skapats av andra än oss själva (Halvorsen 1992, s. 

63).  

Årsredovisningarna letade vi upp med hjälp av databasen `Retriever business´, som vi fick 

tillgång till genom Södertörnshögskole-bibiblioteks portal, samt att vi fann ett par 

årsredovisningar från organisationers webbplatser. Då vi sökte efter artiklar använde vi oss av 

sökord som voluntary disclosure, performance management, personnel economics, 

legitimacy, intellectual capital, external reporting, internal management och human resource 

accounting. Vi letade även upp artiklar från tidskriften Balans genom databasen FAR 

komplett också genom skolportalen. Vid sökandet av användbara böcker sökte vi på bland 

annat humankapital, kommunikationsteori, institutionell teori, legitimitetsteori, nyckeltal, 

intellektuellt kapital, frivillig redovisning och personalekonomi. Genom sökmotorn Google 

har vi hittat information om Investors in People, personalekonomi, årsredovisningslagen och 

nyckeltal.  

Granskning av årsredovisningar 

För att kunna genomföra granskningen av årsredovisningar och för att kunna kvantifiera data 

på överskådligt sätt skapade vi en mall med följande variabler: Storlek på organisationen 

(större/mindre), nämner certifieringen enligt Investors in People, endast obligatoriska 

personalupplysningar, kompetens, sjukfrånvaro, trivsel och hälsa. Även snarlika ord och 

innebörd, såsom kompetensutveckling och utbildning uppfyllde kriteriet för variabeln. 

Variablerna kompetens, sjukfrånvaro, trivsel och hälsa valdes till mallen efter att vi tittat 

igenom fyra slumpmässigt valda årsredovisningar från vårt urval och funnit att dessa var 

återkommande vid redovisning av personalen. Variabeln `storlek på organisationen´ valdes då 

den behövdes inför chi-två testet. Anledningen till att vi hade med variablerna `endast 

obligatoriska personalupplysningar´ och `nämner certifieringen enligt Investors in People´ var 

för att upptäcka eventuella mönster.                                                                                                                   

Vi sökte sedan igenom samtliga årsredovisningar efter varje variabel, om vi hittade variabeln i 

årsredovisningen gjorde vi ett kryss i mallen.  Upptäckte vi någon avvikande observation 

noterade vi det för att senare kunna dra eventuella slutsatser. 

3.3.2 Primärdata 
 
Primärdata är data som vi själva samlat in, och är för vår del de fyra intervjuerna vi gjorde 

med organisationerna (Halvorsen 1992, s. 63). 
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Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes över telefon med inspelning, för att sedan 

transkriberas (Bryman & Bell 2005, s. 363).  Ett problem vi stötte på var att få kontakt med 

rätt personer vilket blev tidskrävande. Vi slussades runt inom organisationen innan vi fick 

prata med rätt person som hade ansvar för verksamhetens årsredovisning. En organisation 

hade även som policy att inte ge intervjuer.                                                                     

Anledningen till att vi valde att göra telefonintervjuer var för att underlätta för både oss och 

respondenterna eftersom somliga respondenter befann sig på annan ort samt att de var mycket 

upptagna på grund av hektiskt schema. En semistrukturerad intervju valdes då vi ville få ut så 

mycket information som möjligt från respondenterna samt för att kunna ställa följdfrågor och 

anpassa intervjun till respondenten. När vi utformade intervjufrågorna valde vi frågor som 

kunde hjälpa oss att besvara en av frågeställningarna i vårt syfte, ”vilka motiv ligger bakom 

hur organisationer redovisar sin personal i årsredovisningen”. För att ta fram de frågor som 

kunde ge oss bästa möjliga hjälp övervägde vi ett tjugotal frågor innan vi till slut kom fram till 

de sju som fick ligga som grund till intervjun, dessa frågor presenteras i bilaga 1. 

Den första intervjun gjordes med administrationschefen på Sjunde AP fonden den 2/5-2013 

kl. 14.00. De är en organisation som förvaltar premiepensionsmedel för svenska folket. 

Intervjun flöt på bra. Vi anser att vi fick med all information från intervjun då den spelades in 

och noggrant transkriberades. I samband med transkriberingen uppstod en fundering från vår 

sida angående en otydlig formulering. Vi e-mailade då respondenten och frågade vad han 

menade och han återkom omgående med en förklaring. 

Den andra intervjun gjordes med ekonomichefen i Alvesta kommun den 7/5-2013 kl. 10.00. 

Den spelades in och transkriberades för att senare analyseras. Intervjun gick bra. Allt som 

respondenten berättade uppfattades, samt att vi nu kände oss något tryggare i vår 

intervjuarroll.   

Den tredje intervjun gjordes med ekonomichefen på TNT express den 7/5- 2013 kl. 14.00. Det 

är en organisation som sysslar med expresstransporter. Intervjun utfördes på ett annorlunda 

sätt mot tidigare intervjuer. Respondenten hade tidspress och var osäker på hur hon skulle 

svara på våra frågor, därför förde vi en kortare intervju. Respondenten bad sedan om att få 

återkomma med fler svar via e-mail, vilket hon gjorde en vecka senare. 

Den fjärde intervjun gjordes med ekonomidirektören i Uppsala kommun den 17/5-2013 kl. 

09.30. Den utfördes på liknande sätt som den tredje intervjun. Här hade respondenten mycket 

att göra, men tog sig tid att e-maila oss svaren på våra frågor. 



21 
 

3.4 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, i vårt fall att få fram samma resultat vid 

upprepade granskningar av årsredovisningarna, förutsatt att det är samma årsredovisning 

(Körner & Wahlgren 2009, s. 15). Enligt vår bedömning är reliabiliteten hög vid 

granskningen av årsredovisningarna då andra forskare med samma tillvägagångssätt troligtvis 

skulle få samma resultat då samma objekt granskas. Detta benämns också intersubjektiv 

reliabilitet. Det understryks att denna form är en försäkran på att undersökningen är objektivt 

genomförd. Intrasubjektiv reliabilitet kallas det när samma forskare upprepar mätningen 

(Andersen 1994, s. 91).                                                                                                     

Reliabiliteten vid intervjuerna är svår att mäta då det kan uppstå intervjuareffekt, vilket 

betyder att personen som intervjuar kan ha inverkan på respondentens svar. Det kan till 

exempel vara att respondenten svarar utifrån vad hon tror att intervjuaren vill höra (Halvorsen 

1992, s. 88). I vårt fall kan svaren från intervjuerna ifrågasättas då respondenterna kan ha 

svarat på ett sätt för att få organisationen att se bra ut, vilket gör att svaren kanske inte är helt 

sanningsenliga. Eftersom vi förklarat för respondenterna att vi skriver en c-uppsats om hur 

organisationer synliggör personalen i årsredovisningen kan respondenternas svar ha anpassats 

för att organisationen ska framstå som framstående i ämnet, en typ av marknadsföring för 

dem. Att vi utförde intervjuerna över telefon kan också ha lett till att vi inte har fångat 

verkligheten då det eventuellt kan vara lättare för respondenten att försköna sina svar då han 

inte sitter öga mot öga med intervjuaren. 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta (Andersen 1994, s. 92). För att uppnå 

en hög validitet utformade vi intervjufrågor utifrån vårt syfte för att få svar på 

frågeställningarna, samt att vi noggrant begrundade hur organisationerna beskrev sin personal 

i årsredovisningarna genom att söka efter de i förväg bestämda variablerna: Storlek på 

organisationen (större/mindre), nämner certifieringen hos Investors in People, endast 

obligatoriska personalupplysningar, kompetensutveckling, sjukfrånvaro, trivsel och hälsa. 

3.5 Hypotesprövning 
 
Vi bestämde oss för att göra ett chi- två test på organisationerna inom den privata sektorn för 

vår analys. Vi ville se om det fanns något samband mellan storleken på organisationer och 

frivillig personalredovisning. Med frivillig personalredovisning avser vi all 

personalredovisning utöver den obligatoriska personalredovisningen. De variabler vi använde 

i chi två testet var: större organisation, mindre organisation, endast obligatorisk 
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personalredovisning och frivillig personalredovisning. För att ta reda på organisationens 

storlek tittade vi i organisationernas två senaste årsredovisningar för att se om de uppfyllde 

kriterierna för större eller mindre organisationer. Uppfyllde organisationen bägge åren minst 

två av följande kriterier: medelantalet anställda fler än 50, balansomslutning över 25 mkr eller 

nettoomsättning över 50 mkr ansågs det vara en större organisation (Sundgren et al 2009, s. 

14). Anledningen till att vi inte gjorde något chi- två test med samma variabler på den 

offentliga sektorn var för att samtliga organisationer i denna sektor väljer att frivilligredovisa 

sin personal i mycket stor utsträckning. Därför skulle ett chi-två test med samma variabler i 

denna sektor inte bidra med någon ny information till studien, utan det skulle ge ett redan 

givet samband som man kan utläsa från empirin. Det beror dels på att kommuner har krav på 

sig att vara transparenta gentemot medborgarna, och redovisar därför kring sin personal i stor 

utsträckning.   

Ett Chi-två test är ett analysverktyg där man jämför de faktiska frekvenserna i en tabell med 

de observerade frekvenserna som förväntas enligt nollhypotesen (Körner & Wahlgren 2005 s. 

153). Man kan använda ett chi-två test för att se om det finns en relation mellan två nominella 

skalvariabler samt för att se om en variabel är oberoende av andra variabler (Lind et al 2010, 

s. 651). 

Vi började med att formulera nollhypotesen, `Det finns inget samband mellan storleken på 

organisationer och frivillig personalredovisning´ och mothypotesen, `Det finns ett samband 

mellan storleken på organisationer och frivillig personalredovisning´. Sedan bestämde vi 

testets signifikansnivå till 5 procent, vilket innebär risken att förkasta nollhypotesen när den är 

sann. Med en signifikansnivå på 5 procent kan testets resultat till 95 procent säkerställas till 

att inte bero på slumpen. Efter det räknade vi ut antalet frihetsgrader vilka man tillsammans 

med signifikansnivån behöver för att ta fram testets kritiska värde. Det kritiska värdet är 

skiljelinjen mellan det område där nollhypotesen förkastas och området där den accepteras, 

(Lind et al 2010, kap. 10) och frihetsgrader är ett mått på hur stor tabellen är (Stukát 1993, s. 

77). Hypotesen testades sedan med hjälp av chi-två metoden, för att se om nollhypotesen 

skulle förkastas eller accepteras. 
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Figur 1 (http://2012books.lardbucket.org/books/introductory-statistics/section_15.html) 

Figur 1 visar en sannolikhetsfördelning för icke parametriska test, d.v.s. data som inte är 

normalfördelad, och markerar skiljelinjen mellan det område där nollhypotesen skall förkastas 

och området där den accepteras. Om det beräknade värdet överstiger 3,841 (till höger om 

skiljelinjen) förkastas nollhypotesen, om värdet hamnar under 3,841 accepteras nollhypotesen 

(Lind et al 2010, kap. 17).   

Kritiskt värde 3,841 



24 
 

4. Empiri 
Nedan presenterars data från undersökningen. I avsnitt ett redogör vi först för informationen 

från granskningen av årsredovisningarna i en förklarande text och sedan presenteras en 

överskådlig tabell. Viktigt att klargöra är att undersökningen omfattar 11 privata 

organisationer och 20 offentliga organisationer. I det andra avsnittet presenterar vi de teman 

vi identifierade under de fyra intervjuerna.  

4.1 Årsredovisningarna 

4.1.1 Storleken på organisationerna i privat sektor 
 
Av de elva privata organisationerna var det sju stycken som uppfyllde kriterierna för större 

organisation enligt bokföringsnämndens regler. Fyra stycken räknades således som mindre 

organisationer. 

4.1.2 Endast obligatoriska personalupplysningar 
 
Privat sektor 

Av de totalt elva organisationerna redovisade sex stycken endast obligatoriska 

personalupplysningar, av dessa uppfyllde tre organisationer kriteriet för större organisation 

och tre organisationer uppfyllde kriteriet för mindre organisation.  

Offentlig sektor 

I denna sektor var det ingen organisation som endast redovisade obligatoriska 

personalupplysningar.  

4.1.3 Frivilliga personalupplysningar 
 
Nedan kommer vi att redogöra för hur organisationer i respektive sektor synliggör sin 

personal utifrån våra i förväg bestämda egenskaper: Kompetens, sjukfrånvaro, trivsel och 

hälsa. 

Privat sektor  

Tre organisationer redovisade kompetens, tre redovisade personalens sjukfrånvaro, en 

redovisade trivsel och en redovisade hälsa. 

Inom denna sektor finns det en kunskapsintensiv organisation (pensionsförvaltare) som 

uppfyller kriteriet för större organisation. De redovisade samtliga egenskaper, men dock 

nämner de inte certifieringen enligt Investors in People.  
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En organisation (bank), nämner endast egenskapen kompetens och har valt att nämna sin 

certifiering enligt Investors in People. 

En annan organisation (skola) har valt att endast redovisa egenskapen sjukfrånvaro och 

certifieringen enligt Investors in People.  

Två organisationer (ett transportbolag och en tillverkare av plasthalvfabrikat) har endast 

obligatoriska personalupplysningar men nämner däremot certifieringen enligt Investors in 

people.  

 

Offentlig sektor 

Av de 20 offentliga organisationerna redovisade arton stycken utöver obligatorisk redovisning 

och två organisationer redovisade inte alls kring sin personal.  

Nio organisationer (kommuner) redovisade samtliga av våra i förväg bestämda egenskaper.  

Åtta organisationer (ett sjukhus och sju kommuner) redovisade kompetens, sjukfrånvaro och 

hälsa men redovisade inte trivsel.  

En organisation (museum) redovisade två av egenskaperna, kompetens och sjukfrånvaro. 

Av fem kommuner som nämner certifieringen enligt Investors in People är det tre som 

redovisade samtliga egenskaper och två som redovisade kompetens, sjukfrånvaro och hälsa 

men inte trivsel. 

Många kommuner skrev att de vill ha friskare arbetsplatser och så förklarar de hur deras 

hälsofrämjande arbete ser ut. De tog upp saker som att de vill ha en rökfri kommun och att de 

erbjuder tobaksavvänjning. Kommunerna skrev också om att de erbjuder sin personal 

friskvårdskuponger och rehabilitering.  

När de redovisade om personalens kompetens skrev de om utveckling, processinriktat 

arbetssätt, kompetensutveckling, yrkesutveckling samt framgångsrika medarbetare.  

4.1.4 Övriga observationer 

 
Privat sektor 

Vi har observerat att de organisationer som redovisade utöver obligatoriska 

personalupplysningar skrev om vad de vill uppnå i framtiden angående personalen. Två 

organisationer nämnde att personer inom verksamheten med nyckelkompetens kommer att 

sluta på grund av pensionsavgång.  

Det nyckeltalet som användes mest i den privata sektorn var sjukfrånvaro där det var tre 

organisationer som redovisade det. En organisation skrev om sin personalomsättning. Alla 
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organisationer som frivilligredovisade personalen gjorde det i löpnade text i sin 

förvaltningsberättelse.  

 

Offentlig sektor 

Samtliga kommuner i den offentliga sektorn har ett medarbetaravsnitt där de utförligt 

framställer sin personal. I detta avsnitt beskrivs vad de har gjort och kommer att göra för 

personalen. De skriver även om mål de vill uppnå med sin personal. Här följer exempel på 

vad man kan läsa om och i kommunernas medarbetaravsnitt: Antalet medarbetare som slutat 

på grund av pension och generationsväxling. Att de vill förmedla till sin omgivning att de är 

en attraktiv arbetsgivare med framtida arbetsmöjligheter och att de jobbar på att ha ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke. En medarbetsdag där man vill få personalen att känna sig 

delaktig i verksamheten. Många kommuner är måna att kommunicera arbetarnas trygghet på 

arbetsplatsen och ger exempel som skyddsronder och rutiner för våld. Vanligt förekommande 

är även redovisning kring jämställdhet och mångfald. För att påminna om det har 

kommunerna utbildningsinsatser av medarbetare som kartläggning av verksamheter ur ett 

genusperspektiv, könsfördelning samt antalet medarbetare med utländsk bakgrund.   

Konkurrenskraftiga löner och villkor samt arbetsgivapolicy för arbetarna som innebär 

arbetsmiljö, ledarskap, lika behandling och rättsäkerhet är också saker som nämns.               

Det är också vanligt med bilder på ”glada” medarbetare i kommunernas årsredovisningar. 

Vanliga nyckeltal som nämns är: Personalkostnader, personalomsättning, övertid, antalet 

heltidsanställda, antal tillsvidare anställda, sjukfrånvaro och genomsnittslön. 
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4.1.5 Nämner certifieringen enligt Investors in People 

 
Diagram 1 visar att av totalt elva privata 

organisationer nämner fyra stycken att de är 

certifierade av Investors in People, sju stycken 

nämner inte att de är certifierade. 

 
 

Diagram 1 

 

 
Diagram 2 visar att av totalt tjugo offentliga 

organisationer nämner fem stycken att de är 

certifierade av Investors in People, femton stycken 

nämner inte att de är certifierade. 

 
Diagram 2 

 

4.1.6 Chi-två 
 
Utifrån våra chi-två beräkningar kunde vi konstatera att nollhypotesen skulle accepteras. Det 

beräknade värdet 1,065 var mindre än det kritiska värdet 3,841 och därför accepterades 

nollhypotesen ”det finns inget samband mellan storleken på organisationer och frivillig 

redovisning”.  Se bilaga 2 för chi-två beräkningarna. 
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Data från granskningen av årsredovisningarna 

*Nämner Investors in People certifieringen **Endast obligatoriska personal upplysningar 

Privat  

sektor 
Större/ 
Mindre 

Nämner  
IiP* 

Endast 
Obligatorisk** 

Kompetens  Sjukfrånvaro Trivsel  Hälsa 

Sörmlands sparbank större X  X    
Eslövs  
bostad AB 

större    X   

Bergtorps 
skolan AB 

större X   X   

Sjunde AP fonden större   X X X X 
TNT express större X X     
Andeca Research AB mindre  X     
Paxymer AB mindre X X     
Heldagsskolan rullen AB mindre  X     
Hager elektro AB större  X     
Valora Trade Sweden AB större  X     
Stallets förskola AB mindre   X    
Offentlig sektor        
Eslövs kommun  X  X X X X 
Gävle kommun    X X X X 
Uppsala kommun    X X X X 
Alvesta kommun  X  X X X X 
Kinda kommun  X  X X  X 
Danderyds kommun    X X X X 
Lidingö kommun    X X  X 
Vännäs kommun    X X X X 
Söderhamns kommun  X  X X  X 
Sollentuna kommun    X X X X 
Ekerö kommun    X X  X 
Vallentuna kommun    X X  X 
Huddinge kommun    X X  X 
Borkyrka kommun    X X  X 
Jönköpings länssjukhus Ryhov    X X  X 
Hallands kulturhistoriska 
museum 

       

Lund kommun    X X X X 
Göteborgs naturhistoriska 
museum 

   X X   

Svalövs kommun  X  X X X X 
Hallands konstmuseum        
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4.2 Intervjuerna 
 
Genom intervjuerna har vi identifierat två stycken teman som vi ansåg centrala för vår studie: 

kommunikation och humankapital. Vi kommer att redogöra för varje respondents svar under 

respektive tema.  

 (R1): Svante Linder, administrationschef på Sjunde AP fonden (privat sektor).  

 (R2): Kjell Rosenlöf, chefsekonom på Alvesta kommun (offentlig sektor). 

 (R3): Anna Ekström, ekonomichef på TNT express (privat sektor).  

 (R4): Jan Malmberg, ekonomidirektör i Uppsala kommun (offentlig sektor). 

4.2.1 Kommunikation 
 
Extern 

R1 säger -”Årsredovisningen ska spegla vår verksamhet, hur vi vill visa upp oss”, och 

fortsätter med att säga – ”Personalen är den viktigaste faktor vi har”. Vidare säger han att 

Sjunde AP fonden har en ambition att årsredovisnigen skall spegla det mer än något annat. 

Han säger att de genom sin förvaltningsberättelse vill lyfta fram sin personal genom att trycka 

på faktorer som trivsel, kompetensutveckling och låg personalomsättning, utan att verka 

`säljiga´. R1 poängterar att de vill lyfta fram specifika insatser, saker som de gjort med 

personalen. Här nämner han till exempel kompetensutveckling och att de blivit certifierade 

enligt Investors in People. R1 berättar att deras kommunikation är en kombination av siffror, 

nyckeltal vad gäller humankapital som ska kunna vara jämförbara över tiden. R1 säger också 

att de inte riktigit uppnår att förmedla personalens värde i årsredovisningen i den omfattning 

som de önskar.  

R2 förklarar att Alvesta kommun har ett viktigt avsnitt som handlar om personal, ett 

medarbetaravsnitt på fyra sidor, och fortsätter med att klargöra att medarbetaravsnittet är 

upplagt ungefär lika år till år. R2 säger att kommunen redovisar i enlighet med traditionell, 

ekonomisk redovisning. Han säger – ”Det är lagar som vi följer, det finns kommunallag, 

redovisningslag, normering som ger råd om hur man ska redovisa lite mer praktiskt”. R2 

anser att de försöker förmedla personalens värde i årsredovisningen på grund av att de har en 

central betydelse i verksamheten.  
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R3 förklarar att de endast rapporterar enligt de krav som finns i årsredovisningslagen, och 

förklarar vidare att TNT-express inte anser att det är nödvändigt att redovisa något utöver 

detta.  

R4 säger - ”Vi har ett avsnitt i årsredovisningen som bär rubriken: Medarbetare och ledare. I 

det avsnittet försöker vi fånga följande perspektiv”: 

• Hur väl vi levt upp till de inriktningsmål som politiker fastställt avseende:  

o synen på kompetens och ålder 

o i vilken mån personalen får ta ansvar och ges möjlighet att vara delaktig 

o  trygghet i arbetsmiljön 

o personalens kompetens, effektivitet och serviceinriktning mätt från 

uppsalabornas perspektiv 

o i vilken utsträckning personalen får möjlighet att arbeta heltid 

• Viktiga händelser såsom resultat av medarbetarundersökningen, arbetet med 

jämställdhet och mångfald, de friskvårdsinsatser som gjorts och hälsoläget  

• Framtid i form av kompetensförsörjning 

• Därutöver har vi mer hård data som antal medarbetare, hel-och deltider samt 

sjukfrånvaro  

 

R4 säger att – ”personalredovisningen i Uppsala kommun baseras på: hur väl rustade deras 

medarbetare är för kommande uppdrag, hur de mår, hur de ser på kommunen som 

arbetsgivare, vilken rekryteringspotential de har för framtida medarbetare o.s.v. snarare än att 

försöka synliggöra medarbetarna i en balansräkning”. Han säger vidare – ”om vi vore en 

sportklubb på hög nivå som köper och säljer spelare skulle frågan om att fånga 

balansräkningen bli mer aktuell”. R4 anser inte att de lyckas förmedla personalens värde i 

årsredovisningen. Han säger att kommunen kan utveckla personalredovisningen och göra den 

bättre, men att de inte har haft så starkt fokus på medarbetare som de har på det kommunen 

levererar till Uppsalaborna. 
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Intern 

R1 säger att deras interna redovisning gällande personalen är mycket mer detaljerad.– ”Vi 

skriver mycket mer om vad respektive person har gjort för kompetensutveckling, 

introduktioner till personalen, nyanställda som tagit jättebatteri med intern information och 

kommunikation som vi inte offentliggjort i den externa redovisningen, d.v.s. 

årsredovisningen, vi har mer information för internt bruk”. R1 säger att Sjunde AP fonden har 

pratat om att ge ut en större del av sin interna redovisning externt. Till exempel att göra en 

intervju med en nyanställd och publicera den i årsredovisningen eller att beskriva i detalj de 

interna dokumenten externt. R1 säger att deras samarbete med Investors in People – ” har 

varit ett bra intern verktyg”. R1 säger vidare att deras samarbete med Investors in People ses 

som ett kvitto, men även som ett avstamp hur de kan vidareutveckla sitt interna arbete. 

R2 förklarar att Alvesta kommun inte har någon generell uppdelning mellan den externa och 

den interna redovisningen. Han säger vidare att den interna styrningen har varit väldigt 

lyckosam, på grund av den hjälp de fått av Investors in People, där de har blivit certifierade på 

olika sett, bland annat med ledning och styrning av verksamheten. – ”Att få en röd tråd i 

styrningen från den enskilda medarbetaren till arbetsgruppen till avdelningen till hela 

förvaltningen och kommunen totalt”. 

R3 fastställer att TNT- express i den interna redovisningen har mer fokus på humankapital, 

som på månadsbasis rapporteras till deras huvudkontor. Det avser bland annat sjukfrånvaro, 

personalomsättning och utbildning.  R3 fortsätter – ” Vi är lite osäkra på om denna 

information skulle ge något mervärde i en årsredovisning”. R3 förklarar även att Investors in 

People ligger som grund till hur de mäter utbildning och gör det tydligt inom organisationen 

att utbildning och utveckling är nära kopplat till verksamheten.  

R4 berättar att det inte finns någon skillnad mellan deras externa och interna redovisning i 

Uppsala kommun. Han berättar sedan att det finns många stora personalintensiva 

verksamheter hos dem, som valt att certifiera sig enligt Investors in People. R4 säger att det 

har gett dem en kvalitetsstämpel som stämmer väl överens med deras arbetsgivarpolicy, som 

betonar vikten av medskapande. Vidare säger han att Investors in People certifierade 

verksamheter har ordning på sin ekonomi, vilket inte är minst sagt viktigt. 
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4.2.2 Synen på humankapital 
 
R1 säger – ”Vi verkar i en bransch där humankapital är vårt viktigaste kapital. Finans är 

´people business´ och har vi inte rätt humankapital kommer vi inte högt upp hos våra 

sparare”.  Sjunde AP fonden är intresserad av uppslag på hur man kan få in humankapitalet i 

balansräkningen, och R1 nämner att de är medvetna om att det inte går rent 

redovisningstekniskt. R1 uppger att de sällan får frågor kring humankapital från intressenter 

(sparare, massmedia). De får mest frågor angående -”hård ekonomisk data”.  

R2 säger att – ”Som vanligt i en kommun så är det personalkostnaderna som är de allra största 

kostnaderna, ungefär 2/3 av kostnadsmassan. Många verksamheter inom kommuner är väldigt 

personalintensiva”. Han fortsätter med att säga att – ”Inom omsorgen är det hela 80 procent 

av kostnaderna som har att göra med personalen och även i utbildningsenheten är det väldigt 

mycket personalinsatser”. R2 nämner också att Alvesta kommuns verksamhetsmål är 

beroende av hur medarbetarna fungerar. R2 vet att det finns modeller för att göra beräkningar 

av humankapital, men kommunen använder sig inte av dessa beräkningsmodeller då det är en 

resursfråga, det kräver mycket tid och säger att de inte har förmåga för det just nu.  

R3 berättar att redovisning av humankapital inte är del i TNT- express årsredovisning idag. 

Eftersom de inte redovisar kring personalen är de medvetna om att de inte förmedlar 

personalens värde i årsredovisningen. R3 berättar att de inte heller har funderat på hur man 

kan få in humankapital i balansräkningen. 

R4 poängterar att Uppsala kommuns medarbetare är deras humankapital och den kompetens 

de besitter. Han klargör också att en balansräkning per definition är resultatutredande i en 

kommun, och har därför inte samma starka fokus på tillgångar som för ett företag. Han säger 

att de har fört ett resonemang om att de ska försöka beskriva sina medarbetare och deras 

kompetens i form av en balansräkning, och fortsätter – ”Tillgångssidan är relativt tilltalande 

men vad ska finnas på skuldsidan? Den fordran som medarbetarna har på oss under 

uppsägningstiden med tillägget att en differens skulle kunna vara humankapitalet, en sådan 

diskussion tenderar till att leda till redovisningsdiskussion snarare än det som jag anser viktigt 

att sätta fokus på: hur väl rustade är våra medarbetare för kommande uppdrag, hur de mår, hur 

de ser på oss som arbetsgivare, vilken rekryteringspotential har vi för framtida medarbetare 

o.s.v.”. 
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5. Analys 
Nedan kommer vi att göra en analys utifrån den empiri vi samlat in från vår granskning av 

årsredovisningarna samt från intervjuerna. Genom att knyta an till referensramen försöker vi 

närma oss vårt syfte med uppsatsen, att undersöka hur organisationer synliggör personalen i 

sin årsredovisning. 

5.1 Årsredovisningarna 
 
Med utgångspunkt från årsredovisningarna har vi försökt svara på: Hur redovisar 

organisationer som är certifierade av Investors in People sin personal i årsredovisningen, samt 

vad väljer de att redovisa. 

Empirin visar att det finns en markant skillnad mellan redovisningen i privat- och offentlig 

sektor. Genom granskningen av årsredovisningarna upptäckte vi att offentliga organisationer 

redovisar sin personal i betydligt större utsträckning än privata organisationer. De offentliga 

organisationerna har långa medarbetaravsnitt där de utförligt redogör för sin personal, allt från 

trivsel och kompetensutveckling till personalomsättning och måluppfyllelse. Privata 

organisationer visar på en större dispersion gällande frivillig personalredovisning, där vissa 

endast har obligatoriska upplysningar om personalen medan andra har mer utförlig 

personalredovisning. Orsaken till skillnaden mellan den offentliga- och privata sektorn beror 

troligtvis på att det krävs en annan typ av insyn i den offentliga sektorns redovisning, 

framförallt kommunernas redovisning. Enligt Falkman och Orrbeck (2001) vill kommunens 

invånare se att resurserna används på ett gynnsamt och optimalt sätt. 

I den privata sektorn skiftar mängden av frivillig personalredovisning då olika branscher kan 

ha skilda behov. Vår empiri stödjer att en kunskapsintensiv organisation har större incitament 

att framställa sin personal i årsredovisningen då personalen är deras främsta resurs, än en 

organisation som verkar i en kapitalintensiv bransch där personalen inte ses som en betydande 

resurs i samma utsträckning.  

Under vår granskning fann vi att majoriteten av organisationerna i den offentliga sektorn 

redovisade ingående kring kompetensutveckling, hälsa samt sjukfrånvaro. Trivsel var däremot 

något som inte alla redovisade kring. De privata aktörerna var mer sparsmakade gällande 

dessa egenskaper. Möjliga orsaker till att de privata verksamheterna redovisade få 

personalrelaterade egenskaper kan ha att göra med att ingen av våra undersökningsobjekt var 

börsnoterade, och har därför inte i samma utsträckning behov av att erhålla kapital från 
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investerare. Detta stämmer överens med det som Abdolmohammadi (2005) tar upp i sin 

artikel att organisationer väljer att redovisa personalen om nyttan överstiger kostnaden, alltså 

om organisationen är i behov att erhålla kapital från investerare kommer de att uträtta 

utförligare personalredovisning, jämfört med organisationer som inte har detta behov.  

När Meek et al (1995) och Cook et al (1989) gjorde sina undersökningar innehållande större 

delen börsnoterande företag kom de fram till att större företag frivilligredovisar i större 

utsträckning, men vår studie uppvisade inte detta samband. Vårt chi-två test visade att det inte 

fanns något samband mellan storleken på organisationerna och graden av frivilligredovisning. 

Detta kan som tidigare nämndes bero på att våra undersökningsobjekt inte var börsnoterade, 

och följaktligen inte beroende av kapital från investerare i samma utsträckning. Dock 

framhåller Artsberg (2005) att man inte ska utelämna viktig information då intressenterna kan 

få en fel bild av en organisations finansiella ställning. Det kan därför vara värt för icke 

börsnoterade organisationer att ha en utförlig personalredovisning för att kunna tillgodose 

intressenternas informationsbehov. Detta resonemang stöds även av Dammak (2010) som i 

sin artikel framhåller att många intressenter idag kräver hög trovärdighet och transapens i 

informationen från organisationer. Dock väljer inte alla organisationer att frivilligredovisa 

kring sin personal, vilket Joshi et al (2012) påpekar beror på att det råder frivillighet kring 

detta.  

Lagar, regler och normer är basen för hur kommuner redovisar, men sedan är det upp till varje 

kommun att bestämma omfattningen på den. Vi har dock sett att kommunernas redovisning 

liknar varandras i mångt och mycket. Här kan man dra en parallell till den institutionella 

teorins imiterande isomorfism för att förklara detta fenomen. Ett exempel kan vara att 

kommuner försöker efterlikna andra kommuners årsredovisning som de anser vara mera 

framgångsrik för att själva få en högre status. 

 

Vi har också uppmärksammat att storleken på organisationen inte spelar in när det gäller 

samarbete med Investors in People. Både större och mindre organisationer väljer att 

samarbeta med dem. Det visar på att organisationer oavsett storlek har ett behov av att 

utvecklas och stöttas i sin verksamhet.  

I båda sektorerna har organisationer valt att kommunicera om sin personal i flytande text, 

vilket kan tyda på att de är måna om att lyfta fram sin personal. Genom att utförligt i text 

skriva om personalen kan de nå ut till många typer av intressenter, inte endast till de som är 
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insatta i redovisning, utan här får en bredare grupp insyn i verksamhetens ekonomiska 

utveckling. Enligt Sundgren et al (2009) ska årsredovisningen kunna läsas och förstås av alla 

typer av intressenter, men det förväntas att den som tar del av informationen har rimlig 

kunskap om redovisning för att förstå vad organisationen vill förmedla. Vår empiri visar 

tendenser på att organisationers årsredovisningar har som mål att förstås av en bredare publik, 

men i vissa fall har vi sett att organisationer vill förmedla informationen på en mer 

grundläggande nivå en vad den kvalitativa egenskapen begriplighet står för. 

 

5.2 Intervjuerna 
 
Utifrån intervjuerna har vi försökt få svar på vår frågeställning: Vilka motiv ligger bakom 

varför organisationer redovisar som de gör.  

 

5.2.1 Kommunikation 
 
Extern 

En organisation i studien vill att årsredovisningen ska spegla deras verksamhet- hur de vill 

visa upp sig, vilket kan bero på att de förvaltar pensionspengar åt svenska folket som vill ha 

en god insyn i verksamheten, samt att organisationen vill ha ett gott anseende gentemot sina 

sparare. De vill således visa spararna att de uppfyller deras förväntningar och är legitima. Här 

kan man ta hjälp av legitimitetsteorin för att visa att organisationen vill lyfta fram att deras 

handlingar inom verksamheten är önskvärda, korrekta och lämpliga. Doh el at (2009) 

understryker att organisationer som uppfyller samhällets förväntningar anses legitima av sin 

omgivning. 

Samma organisation kommunicerar även humankapital genom siffor och nyckeltal, och de 

vill att den informationen ska vara jämförbar över tiden. Detta kan kopplas till den kvalitativa 

egenskapen jämförbarhet, vilken framhåller att organisationer kan få en uppfattning om hur 

deras verksamhet utvecklas över tid både på ett positivt och negativt sätt, om de kontinuerligt 

använder samma nyckeltal.  

Bakgrunden till att en kommun redovisar som den gör är för att de vill leva upp till de 

inriktningsmål som politiker fastställt, vilket förklaras med tvingande isomorfism. Denna 

form av institutionalisering framhåller att kommuner redovisar efter politiska påtryckningar 

genom lagar och regler, och genomgår ständigt förändring för att anpassa sig till sin omvärld.  

Kommunen är vidare mer intresserad av att på ett beskrivande sätt i text redogöra för sin 

personal, snarare än att försöka synliggöra personalen i en balansräkning. Här kan vi se att det 
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inte verkar finnas något behov av att aktivera humankapitalet i balansräkningen, då ingen av 

våra respondenter efterfrågat en lagstiftning eller standard angående det, vilket tyder på att 

den frivillighet som idag råder verkar fungera bra som den är. Detta säger emot Joshi et al 

(2012) som starkt förespråkar lagstiftning och en standardisering kring redovisning av det 

intellektuella kapitalet. De talar även för att organisationens tillväxt gynnas när intressenterna 

kan göra en bättre bedömning av organisationen, vilket pekar på att redovisning kring 

personalen behövs. 

 

Nobes (1998) hävdar att organisationer redovisar utifrån vilket syfte de har med själva 

redovisningen. Om man inte anser det nödvändigt, således inte har något syfte med att 

framställa sin personal så finns det heller inget behov av att synliggöra personalen i 

årsredovisningen. Från intervjuerna kunde vi konstatera att organisationer väljer att redovisa 

sin personal i olika stor utsträckning, vilket kan förklaras med att de har olika behov och 

följaktligen olika syfte med den externa redovisningen.  

 

Intern 

Utifrån intervjuerna uppmärksammade vi att privata organisationer har mer intern- än extern 

redovisning kring sin personal. I dessa organisationer är informationen mer detaljerad, vilket 

hjälper verksamheten i den interna styrningen. Detta stöds även av Liu & Wang (2012) som 

framhåller detta resonemang.  

Kommunerna har ingen generell uppdelning på intern- och extern redovisning, men däremot 

har de mer intern redovisning på varje enskild enhet inom kommunen. Detta låter givet då 

kommuners redovisning skulle bli för omfattande om allt internt förmedlades externt. Därför 

väljer kommunerna ut relevant information till sin externa rapport som kan ligga till grund för 

samhällsmedborgarnas beslut inför exempelvis ett kommunval.  

5.2.2 Synen på humankapital 

Kommunerna är noga med att lyfta fram sin personal i redovisningen för att det är en oerhört 

central resurs för deras verksamheter och utgör 2/3 av kostnadsmassan i en kommun. I den 

privata sektorn verkar organisationer som präglas av personal med höga kunskapsgrader 

värdesätta sin personal i större utsträckning än organisationer som verkar i branscher där man 

inte behöver höga kvalifikationer. Vi grundar detta utifrån intervjuerna där den 

kunskapsintensiva organisationen uttryckligen sa att de är måna om sin personal medan de 

mindre kunskapsintensiva organisationerna ägnar betydligt mindre tankar åt detta. Enligt 
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Joshi et al (2012) blir organisationer mer och mer medvetna om att mäta det intellektuella 

kapitalet. Ett ökat intresse och en förändrad attityd till det mänskliga kapitalet kommer 

troligen synas allt mer i organisationers årsrapporter framöver. 
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6. Resultat 
 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur organisationer synliggör sin personal i 

årsredovisningen. Vår studie visar att det är stor variation i hur organisationer väljer att 

synliggöra sin personal i årsredovisningen. Vissa organisationer väljer att endast redovisa 

obligatoriska personal-tilläggsupplysningar enligt lag, medan andra redovisar utöver de 

obligatoriska upplysningarna, vilket kallas frivillig personalredovisning. Det vi har sett är att 

majoriteten av organisationerna i den offentliga sektorn redovisar sin personal i 

årsredovisningen i stor utsträckning, oftast i ett medarbetar avsnitt. I den privata sektorn är det 

skillnad mellan omfattningen av organisationernas frivilliga personalredovisning, vilket beror 

på att organisationerna har olika syften med sin externa redovisning, och således skilda behov.  

Vi har vidare kommit fram till att de organisationer som väljer att frivilligredovisa personalen 

använder termer som kompetensutveckling, hälsa samt sjukfrånvaro. I kommuner redovisas 

det också mycket kring jämställdhet, arbetsmöjligheter, personalinflytande samt personalens 

trygghet på arbetsplatsen. Bilder på anställda är också vanligt förekommande i de offentliga 

organisationernas årsredovisning.  

Motiven bakom att kommuner frivilligredovisar sin personal är att de har många anställda 

som man inte endast vill visa som en kostnad i årsredovisningen, utan de vill synliggöra 

personalen på grund av att de utgör en central del av kommunens verksamhet. I den privata 

sektorn redovisar organisationer frivilligt kring sin personal om de själva gynnas av att delge 

den informationen till sina intressenter. 

 

Resultatet från hypotesprövningen visade att det inte fanns något samband mellan storleken 

på organisationer och frivillig personalredovisning. 
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7. Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 
 
Den här uppsatsen handlar om hur organisationer synliggör personalen i sina finansiella 

rapporter. Vi såg att frivillig personalredovisning är mer förekommande och mer omfattande i 

den offentliga sektorn, än i den privata. Detta skulle kunna tyda på att frivillig 

personalredovisning är ett relativt nytt begrepp. Personalredovisning har diskuterats sedan 

1960-talet, men den stora massan har inte riktigt tagit del av denna diskussion förrän nu på 

senare år. Våra resultat med mer utbredd frivilligredovisning i den offentliga sektorn kan i så 

fall förklaras av att behovet av transparens har funnits där sedan många år, då man vill visa 

hur de gemensamma medlen används och fördelas. Den frivilliga redovisningen blir således 

ett sätt att legitimera verksamhetens existens och handlingar gentemot samhället. Det som 

kommuner väljer att redovisa är saker som samhällsmedborgarna har ett intresse av att ta del 

av och saker som medborgarna förväntar sig att se.  

Den disperens vi såg mellan organisationer i den privata sektorn skulle kunna tolkas av att 

dessa organisationer har skilda intressen med kommunikationen till omgivningen. Graden av 

frivillig personalredovisning tycks bero på vilken bransch man verkar i, är det en 

kunskapsintensiv bransch eller en bransch med mycket personal är man mer mån om att 

redovisa utförligt kring personalen. Har man exempelvis satsat på att utbilda personalen, vill 

man också visa det för sina intressenter. Vår teori att storleken på organisationer skulle 

påverka graden av frivillig personalredovisning visade sig inte ha något samband i vår 

undersökning. Meek et al (1995) och Cook et al (1989) forskning visade på ett samband 

mellan storlek på organisationen och graden av frivillig personalredovisning, men de 

undersökte börsnoterade organisationer. Hade vi haft med börsnoterade organisationer kan 

tänkas att vi också hade fått ett samband. Vi kan istället utifrån den empiri vi analyserat se att 

det finns indikationer på ett eventuellt samband mellan bransch och graden av frivillig 

personalredovisning. En av organisationerna i studien med en bred kundmassa har sparare 

som sin viktigaste intressent. Här har organisationen följaktligen behov av att förmedla i 

årsredovisningen att deras personal gör ett bra jobb, samt att de har hög kompetens. Detta för 

att spararna ska känna sig trygga med hur deras pengar placeras och förvaltas. 

 



40 
 

Varför många organisationer väljer att redovisa sjukfrånvaro, hälsa och kompetens kan bero 

på att det är tidens trend. Om några år kanske det är trendigt att redovisa om jämställdhet och 

mångfald och mindre trendigt att redovisa om de först nämnda egenskaperna. Många 

organisationer ser hur andra organisationer redovisar och väljer därför att ta efter dem. 

 

Något som också är värt att nämna är att den stora majoriteten av samtliga organisationer 

faktiskt redovisar sjukfrånvaro. Detta beror troligen på att det tidigare, innan år 2010 var en 

obligatorisk upplysning, och att organisationerna av ren rutin eller brist på kunskap 

fortfarande har kvar den upplysningen, snarare än på grund av strategiska skäl.  

Vår undersökning visade ett gap mellan privata organisationers interna- och externa 

personalredovisning, att den interna personalredovisningen är generellt mer omfattad och 

detaljerad. Detta stämmer överens med det som Liu och Wang (2012) kom fram till i sin 

forskning, att organisationer i Europa är mer inriktade på intern redovisning. En förklaring till 

detta kan vara att man i Europa har en kontinental redovisningstradition vilket kännetecknas 

av en mindre kapitalmarknad och att organisationer vänder sig till staten och banker för 

kapital. Därför anser organisationer i Europa troligen att man inte behöver en omfattad extern 

redovisning. I Nordamerika däremot har man en anglosaxisk redovisningstradition vilken 

kännetecknas av en större kapitalmarknad med privata finansiärer, där finns ett behov av mer 

utförlig extern redovisning för att nå ut med information till investerare.  

En bakgrund till att organisationer satsar på intern redovisning kan bero på att de vill ha en 

bättre översikt på hur mycket de satsar på humankapitalet, och hur mycket de kan räkna med 

att få igen i form av exempelvis effektivare medarbetare. En annan anledning till denna 

skillnad kan även ha att göra med konkurrens, man vill inte avslöja för mycket till sina 

konkurrenter. Hos organisationer som verkar i en bransch som ständigt utvecklar nya 

produkter kan det vara känslig information att delge. 

 

Att organisationer väljer att redovisa sin certifiering enligt Investors in People i 

årsredovisningen kan bero på att de vill legitimera sin verksamhet gentemot samhället. Vissa 

organisationer kanske har ett dåligt rykte, och genom att visa sin omgivning att de är 

certifierade av en organisation som jobbar med personalfrågor så kan det hjälpa dem att få ett 

bättre förtroende från sin omgivning. En annan förklaring till att organisationer väljer att visa 

sin certifiering kan vara att de endast redovisar de obligatoriska personalupplysningarna, och 
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vill därför visa läsarna av årsredoviningen att de är måna om sin personal, vilket certifieringen 

visar. 

 

Flertalet offentliga organisationer har valt att visa bilder på medarbetare och 

samhällsmedborgare i årsredovisningen, vilket troligtvis handlar om att de vill visa upp en 

positiv bild av kommunen. Här kan det ligga ett strategiskt tänk bakom, att de väljer att visa 

glada och käcka personer för att visa upp sig från sin bästa sida.  

 

Tre av fyra respondenter i vår studie, en pensionsförvaltare och två kommuner poängterade att 

humankapitalet är deras främsta resurs. Det kan förklaras med att ett pensionsförvaltarbolag är 

en kunskapsorganisation som inte skulle klara sig utan sina medarbetares kunskap. En stor del 

av medarbetarna i en kunskapsorganisation är högutbildad, vilket gör att de inte är lika lätta 

att ersätta och därför värdesätts de högre. Eftersom kommunerna är mycket personalintensiva 

är humankapitalet av den anledningen deras främsta resurs. 

Organisationer verkar inte tycka att en aktivering av humankapital är nödvändig. Ingen av 

respondenterna hade något uppslag på hur man kunde göra för att få in personalen i 

balansräkningen, vilket kan tyda på att aktivering av humankapital inte har diskuterats inom 

organisationerna. De flesta verkar tycka att dagens personalredovisning fungerar bra som den 

är eftersom de genom nyckeltal och löpande text kan kommunicera kring personalen i 

årsredovisningen. Börjar intressenterna påpeka att de inte är nöjda med informationen som 

står i årsredovisningen gör förmodligen organisationerna en förändring för att tillgodose 

intressenternas behov. Således löses problemet med att inte kunna aktivera personalen i 

balansräkningen med olika grader av frivillig personalredovisning, på ett sätt som verkar 

fungera för organisationerna och accepteras av intressenterna. 

 

Skulle vi vilja se en lagändring angående humankapitalet i organisationers årsredovisningar? 

Nej det anser vi inte behövs! Vad vi kan se verkar denna frivillighet som råder idag kring 

personalredovisning fungera för många verksamheter. Organisationer som har behov av att 

frivilligredovisa gör det, och de som inte har behov att synliggöra sin personal behöver därför 

inte göra det. Däremot tror vi att organisationer kan göra sig själv en tjänst om de lyfter fram 

sin personal i redovisningen, då det verkar ligga i tidens trend att värna och lyfta fram deras 

kompetens.  
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Denna studie kan ge arbetsgivare ett uppslag till diskussion och eftertanke kring sin personal, 

vad personalen betyder för organisationen. Vi säger inte att de behandlar sin personal illa, 

men denna studie kan komma att lyfta ämnet och ge en nyanserad bild till vart utvecklingen är 

på väg. Vidare kan uppsatsen ge ljus till vilka Investors in People är och vad de kan bistå 

organisationer med.  

7.2 Självkritik 
 
Under studiens gång har vi försökt hålla oss objektiva, dock vet vi att våra subjektiva 

värderingar genomgående satt sin prägel på arbetet.  

När vi sökte litteratur försökte vi få en övergripande bild av vårt undersökningsområde, men 

redan här satte sig vårt avtryck på studien, något som vi dock inte tycker är helt fel. Det är vår 

uppsats och vår forskningsfråga, och ska således delvis genomlysa vilka vi är.  Något vi skulle 

kunna ha gjort annorlunda när man ser tillbaka är att i ett tidigare stadium välja urvalet till 

studien. Detta för att kunna kontakta potentiella intervjudeltagare tidigare, då detta moment 

tog längre tid än vad vi räknat med. Även fast vi använde oss av ett bekvämlighetsurval hade 

vi svårigheter med att få tag på intervjudeltagare, just för att vi hade ett begränsat urval, 

organisationer som är certifierade enligt Investors in People. 

 

Att vi valde att genomföra intervjuerna över telefon kan ha påverkat de resultat vi fick. När 

man missar ”mötet” med respondenten har man inte chansen att se hur respondenten reagerar 

på en fråga vilket kan vara betydelsefullt för undersökningen, samt att det är lättare för 

respondenten att inte svara helt sanningsenligt när man inte sitter ansikte mot ansikte. Att två 

av våra respondenter till intervjuerna valde att återkomma med svar över e-mail kan ha lett till 

att de svarade annorlunda mot om vi hade utfört hela intervjuerna över telefon, på grund av att 

de då hade tid att begrunda sina svar för att ”visa sig från sin bästa sida”. 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 
 
Intressant skulle vara att fördjupa vår studie med ett större urval. Till exempel att göra en 

komparativstudie med organisationer som är certifierade enligt Investors in People med de 

som inte är certifierade enligt Investors in People. Eller att jämföra två eller flera branschers 

syn på personalredovisning. 

Man skulle också kunna göra en studie på ett specifikt nyckeltal, hur organisationer förhåller 

sig till det o.s.v., exempelvis nyckeltalet personalomsättning. Då med enkäter för att kunna 



43 
 

göra en mer omfattande studie. Vidare vore det också intressant att testa fler hypoteser, till 

exempel om det finns något samband mellan typ av bransch och graden av frivillig 

personalredovisning. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

1. Hur ser ni på humankapital i årsredovisningen?  

2. Hur skulle man kunna få in personalen i balansräkningen enligt er?  

3. Vilka beslut eller principer ligger till grund för hur ni valt att redovisa? 

4. Anser ni att ni lyckas förmedla personalens värde för organisationen i eran 

årsredovisning? 

5. Återfinns det några skillnader mellan er externa och interna redovisning av 

humankapital? Om JA gå vidare till fråga 6, om NEJ gå vidare till fråga 7 

6. Anser ni att er lämnade information (extern) skulle kunna bli mer relevant om 

ni rapporterade er interna redovisning externt? 

7. Vilken hjälp anser ni att Investors in People har gett er? 
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9.2 Bilaga 2: Chi-två 
 

: Det finns inget samband mellan storleken organisationer och frivillig 
personalredovisning. 

: Det finns ett samband mellan storleken på organisationer och frivillig 
personalredovisning. 

 

 

 

df=1 (2-1)(2-1)       signifikansnivå=5 procent kritiskt värde=3,841 

 

 

 

   =∑  

 

  = 1,065 

 

 =1,065 

Svar: Acceptera . Det finns inget samband 

 
 
 
 
 

 Endast obligatorisk 
personalredovisning 

Frivillig 
personalredovisning 

Totalt 

 fo                         fe fo                         fe fo                            fe   
Större 3                         3,82 4                         3,18 7                             7 

Mindre 3                         2,18 1                         1,82 4                             4 
Totalt 6                              6 5                           5 11                          11 


