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Bakgrund: Användarna av extern redovisning fokuserar på framtiden medan
traditionell redovisning baseras på historiska data. Amerikanska undersökningar visar
att analytiker efterfrågar mer icke-finansiell information för att kunna göra bättre
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1

1 Inledning

1.1 Bakgrund

nder de senaste åren har det industriella samhället alltmer förändrats
för att gå mot ett kunskaps- och informationssamhälle. Med detta

följer en för företagen högre förändringstakt och en ökad global
konkurrens. Företagen har fått känna av ökade krav både vad gäller kvalitet
och kundanpassning.1 Förändringar i företagen har skett för att de snabbare
skall kunna anpassa sig mot kundernas förändrade önskemål och på så sätt
arbeta för att bibehålla sin konkurrenskraft.

Fokusering sker i allt högre grad mot aktiviteter som generar värde och
konkurrenskraft på lång sikt2. En viktig faktor för att vara konkurrens-
kraftiga och bibehålla kvaliteten är att hålla en hög utbildningsnivå och
förstärka kompetensen.

Företag som har en ambition att tävla med sina konkurrenter har också
någon form av strategi för hur det skall gå till. Strategierna följs upp och
utvärderas med hjälp av finansiella nyckeltal. Detta trots att de många
gånger på ett dåligt sätt speglar företagets mer långsiktiga planering.3

För att vara konkurrenskraftiga krävs en mer utförlig rapportering om
verksamhetens olika delar. Av den anledningen har en rad olika begrepp
växt fram såsom Total Quality Management, Balanced Scorecard m fl.
Många företag har på senare tid börjat att komplettera de finansiella
nyckeltalen med nyckeltal som baseras på andra värden.4

Finansiella nyckeltal används flitigt av ekonomer i olika sammanhang för
att åskådliggöra företags ekonomiska utveckling och ställning. Framför allt
används dessa nyckeltal när det gäller de börsnoterade och de större
                                                          
1 Thompson, 1995
2 AICPA, 1994
3 Brancato, 1995
4 Ibid
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företagens årsredovisningar. För finansanalytiker har dessa blivit ett viktigt
instrument i deras analyser och bedömningar av företagen. Likaså har de
kommit att spela en viktig roll i bankernas och kreditinstitutens analyser
och bedömningar. Större företag använder också finansiella nyckeltal i sina
interna rapporter och i sin verksamhetsplanering.5

Finansiella nyckeltal kan i vissa avseenden ses som indikatorer på hur
framtiden kan komma att utvecklas genom exempelvis trendberäkning eller
i simuleringsmodeller. För att kunna upprätta realistiska planer krävs dock
prognoser baserade även på andra variabler än rent finansiella.6

Ett litet, men ökande, antal av större företag i USA och andra länder
utvecklar prestationsmått som innefattar både finansiella och icke-
finansiella variabler. Avsikten med dessa är ej att ersätta utan att
komplettera den traditionella redovisningen. Huvudsyftet är att erbjuda
ledningen ett mer allsidigt verktyg för att följa upp och förbättra företagets
prestationer. En studie i samarbete mellan Ernst & Young och Harvard
Business School visar att amerikanska analytiker i allt större utsträckning
efterfrågar mer av dessa prestationsmått och kompletterande information.7

Undersökningen visar att analytiker har störst intresse av kund- och
produktrelaterade faktorer, t ex marknadsandelar. Även personal- och
innovationsrelaterade faktorer ligger högt bland analytikernas önskemål
vad det gäller redovisning av information. Undersökningen visar även att
amerikanska analytikers investeringsbeslut till 35% grundar sig på icke-
finansiell information.8

1991 bildade The American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA) en kommitté under ordförandeskap av Ed Jenkins som kom att
kallas Jenkins-kommittén. Den genomförde en omfattande undersökning
för att identifiera informationsbehoven hos användare av amerikanska
företags externa rapporter. Investerare, analytiker, kreditgivare samt deras
rådgivare sågs som primära användare. Syftet var att identifiera den
information som är mest användbar för att uppskatta framtida vinster och
kassaflöden. Även i denna undersökning konstaterades att amerikanska

                                                          
5 Johansson & Ramberg, 1997
6 Ewing & Samuelson, 1998
7 Brancato, 1995
8 Low & Siesfeld, 1998
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analytiker efterfrågar de icke-finansiella nyckeltal och den information som
företagsledningarna använder sig av vid styrningen av verksamheten.9

Jenkins-kommitténs slutrapport, ”Improving Business Reporting – A
Customer Focus” blev klar 1994. Den omfattar i huvudsak två större
områden:

1. Rekommendationer till normgivare kring hur den externa rapporteringen
kan förbättras, främst gällande den finansiella informationsdelen, samt

2. en omfattande rapporteringsmodell som grundar sig på användarnas
behov av information.10

Efter att ha läst ett antal artiklar av Low & Siesfeld, Thompson, Brancato
med flera, vilka behandlat ovanstående rapporter, har vi insett att intresset
ökat för icke-finansiella nyckeltal och kompletterande informationsgivning.
Traditionella mätningar är fortfarande det mest använda sättet för att mäta
prestationer, men det har blivit allt viktigare att mäta även icke-finansiellt.
Det har nämligen visat sig att det finns vissa svårigheter i att styra ett
företag efter i huvudsak endast finansiella mätetal. Allt fler anser även att
företagens externa rapportering inte utvecklas i samma takt som deras
affärsmiljö.11 Då amerikanska undersökningar visar att ytterligare
information efterfrågas av externa intressenter för att användas som
beslutsunderlag vill vi med denna uppsats undersöka om liknande
förhållanden råder även i Sverige.

Enligt International Accounting Standards Committe (IASC) är syftet med
redovisningen att den skall vara användbar som beslutsunderlag för en
mängd olika användare. För exempelvis analytiker, investerare och
kreditgivare som skall fatta framtidsorienterade beslut krävs att det ur
redovisningsinformationen går att bedöma företagets framtida utveckling.12

Även Financial Accounting Standards Board (FASB) har ett liknande syfte.
De skriver i sitt Concept Statement No.1:

                                                          
9 AICPA, 1994
10 Ibid
11 Ibid
12 Törnqvist, 1997
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”Financial reporting should provide information that is useful to
present and potential investors and creditors and other users in
making rational investment, credit and similar decisions.”

Källa: Kam, 1990 (s. 47)

Frågan uppkommer då om dagens externa informationsgivning är
tillräckligt tillförlitlig och relevant för att verkligen uppfylla syftet.

I Sverige finns än så länge begränsad lagstiftning vad det gäller icke-
finansiell information. I Årsredovisningslagen 6 kap. 1§ framgår att
information skall lämnas om sådana förhållanden som ej redovisas i
resultat- och balansräkning eller noter men som är viktiga för bedömning
av bolagets ställning och resultat, bolagets framtida utveckling samt
verksamhet inom forskning och utveckling.13

Användarna av den externa redovisningen fokuserar på framtiden samtidigt
som företagens rapporter och redovisning är fokuserad på historiska data.
Information om vad som hänt är visserligen en användbar indikator för
framtida prestationer men amerikanska undersökningar visar att det utöver
detta finns ett behov av mer framåtriktad information.14

Analytiker behöver information för att bedöma tidpunkt och osäkerhet i
framtida cash-flow samt för att kunna värdera företag och ta andra beslut
såsom välja portföljkombination. Detta behov tillfredsställs delvis genom
att en del företag erbjuder frivillig redovisningsinformation. Med frivillig
avses sådant som ges utöver vad som är reglerat i lag. Det kan vara såväl
strategisk, icke-finansiell som finansiell information.15

Alla är dock inte eniga om att det behövs ytterligare information. 1994
skrev Ray J. Groves, dåvarande ordförande för Ernst & Young, en artikel
där han ifrågasatte den ökade mängden information i företagens
årsredovisningar. Nya nyckeltal och ny information läggs till
årsredovisningarna hela tiden. De nya rekommendationer som ges ut av
FASB, Securities Exchange Commission (SEC) och AICPA är, enligt

                                                          
13 SFS 1995:1554
14 AICPA 1994, Thompson, 1995
15 Meek et al, 1995
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Groves, fristående från varandra och ingen hänsyn tas till att den totala
informationsmängden kan bli för stor.16

Harvardstudien visar även att företagsledarna anser att deras icke-
finansiella mätetal är avsedda endast för internt bruk. Dessa mått skall
användas för att förbättra företagets verksamhet och ett alltför öppet
redovisande skulle kunna medföra minskade konkurrensfördelar. De anser
även att de flesta mätetal inte är konsekventa och tillräckligt välutvecklade
för att redovisas för aktieägare och andra intressenter.17

Under hösten 1996 hölls i USA ett symposium där framtagande av en
modell för icke-finansiell information diskuterades. Vid detta tillfälle var
FASB inte speciellt intresserade av att ta ansvar för den fortsatta
utvecklingen av regler för denna typ av information.18 Under våren 1998
gick FASB dock med på att börja utreda frågan. Deras uppgift är att
undersöka vilken sorts kompletterande information som skall göra
årsredovisningarna mer relevanta för investerare. Denna undersökning
kommer att vara klar tidigast våren/sommaren år 2000 och därefter har
FASB för avsikt att dra upp riktlinjer för hur företagen skall utforma denna
informationsgivning.19

Sammanfattningsvis kan vi se att det verkar finnas ett behov och intresse av
mer kompletterande information till de finansiella mått som redovisas idag.
Framför allt för att analytiker skall kunna göra bättre bedömningar av
företagens framtid och möjligheter. Då detta är ett aktuellt ämne och få
tidigare undersökningar visar förhållandet mellan utbud och efterfrågan av
icke-finansiell information hos svenska företag och analytiker ser vi det
som intressant att behandla.

1.2 Problemdiskussion

I Jenkins-rapporten framkom att intresset för tilläggsinformation i
redovisningen har ökat. I denna undersökning konstaterades att
amerikanska analytiker efterfrågar icke-finansiella nyckeltal och
information som företagsledningarna använder vid styrningen av

                                                          
16 Groves, 1994
17 Brancato, 1995
18 The CPA Journal, 1997
19 The CPA Journal, 1998
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verksamheten. Denna information använder analytikerna ofta i
kombination med finansiella nyckeltal vid beslutsfattande.20

Hur ser det ut i Sverige, redovisar företagen den information som
efterfrågas av analytikerna?

Ett alternativ till att förbättra informationsgivningen angående icke-
finansiella resurser är att komplettera den traditionella finansiella
redovisningen med tilläggsinformation. Sådan information återfinns på
andra ställen än i balans- och resultaträkningen med tillhörande noter, t ex i
VD-kommentaren eller i förvaltningsberättelsen. Hittills har relativt få
studier berört icke-finansiell information. Det finns dock studier som
nyligen gjorts där betydelsen av denna typ av information betonas.
Abrahamsson & Amir understryker i en artikel den ökade vikten av icke-
finansiell relativt finansiell information.21

Det finns däremot de som är tveksamma till om ytterligare icke-finansiell
information bör inkluderas i de externa rapporterna. Icke-finansiell
information har hittills inte varit föremål för granskning av revisorer, och
många ifrågasätter därför tillförlitligheten i sådan information. Flera av de
icke-finansiella nyckeltal som används i företagens interna styrning är
dessutom ofta företags- och branschspecifika, vilket leder till att
jämförelser mellan företag försvåras.22

Enligt en undersökning utförd i USA av Eccles & Mavrinac framgick att
det finns ett kommunikationsgap som underminerar marknadseffektiviteten
och möjligheten till ett effektivt kapitalallokeringssystem. Eccles &
Mavrinac anser att detta kan lösas med ökad informationsgivning av såväl
finansiell som icke-finansiell information. Detta skall dock ske på frivillig
väg och inte genom fler lagar och rekommendationer. Om all
informationsgivning regleras försvinner företagens möjlighet att vara
annorlunda och skapa en egen unik profil.23 När redovisningen tillförs nya
krav måste man se över om allt gammalt måste vara kvar. Mer information
måste nödvändigtvis inte vara det samma som bättre information.24

                                                          
20 AICPA, 1994
21 Abrahamson & Amir, 1996
22 Eccles & Mavrinac, 1995
23 Ibid
24 Groves, 1994
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Hur utförlig är dagens redovisning av icke-finansiell information i de
svenska företagen?

Flera företag har insett betydelsen av att förändra den traditionella
ekonomiska styrningen vilket lett till att allt fler verksamheter och
händelser inom företagen mäts och rapporteras. Att mäta något är ett sätt att
rikta uppmärksamheten mot aktiviteten samtidigt som det är farligt att
fokusera alltför många mått då risken finns att de försvinner i mängden.25

Företagens årsredovisningar fungerar idag som informationsbärare, dels
genom en finansiell redovisning och förvaltningsberättelse, dels av andra
delar exempelvis VD:s kommentar samt mer allmän information av
reklamkaraktär. På senare år har vissa företag även börjat presentera
miljöinformation i form av en separat miljöredovisning.

Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren vad det gäller icke-finansiell
information?

Att företag väljer att inte redovisa viss typ av information kan bero på att
de inte vill ge konkurrenterna upplysning om i vilken riktning de är på
väg26. Att mäta och följa upp företagens verksamhet är både tids- och
kostnadskrävande. Företag som sedan inte utnyttjar de icke-finansiella
nyckeltal som tagits fram utnyttjar då sina resurser på ett ofördelaktigt sätt.
Detsamma gäller om företagen mäter och redovisar nyckeltal som ej är
relevanta för externa bedömare.27

1.3 Syfte

Vi vill genom att undersöka stora svenska företags årsredovisningar
beskriva vilken icke-finansiell information som redovisas samt hur utförligt
detta sker. Vi vill även undersöka vilken icke-finansiell information
branschanalytikerna efterfrågar.

                                                          
25 Brancato, 1995
26 Ek, ur Edenhammar,1997
27 Thompson, 1995
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1.4 Avgränsningar

Vi har valt att undersöka ett urval av de största svenska företagen, då stora
företag enligt en amerikansk undersökning generellt redovisar mer
information än de mindre28. Vi antar att det även i Sverige är de största
företagen som har kommit längst vad gäller mätning och användning av
icke-finansiell information. Vi har främst av tidsskäl valt att inte undersöka
enskilda mindre aktieägare utan endast analytiker.

Vi har valt att begränsa oss till att endast studera företagens årsredovisning
och således ej behandla övrig extern information i form av delårsrapporter,
pressmeddelanden och dylikt. De delårsrapporter, bokslutskommunikéer
och liknande informationsutskick vi tagit del av innehöll endast finansiell
information. Både delårsrapporter och årsredovisningar regleras i
Årsredovisningslagen (ÅRL), men det är endast i årsredovisningarna som
det krävs viss tilläggsinformation.

1.5 Definitioner

Nedanstående begrepp återkommer i uppsatsen och dessa definierar vi
enligt följande.

1.5.1 Icke-finansiell information

Med icke-finansiell information avser vi information som inte innefattas i
finansieringsanalys, resultat- och balansräkning med tillhörande noter
enligt lag. Denna kan vara av kvalitativ karaktär, exempelvis när en
beskrivning lämnas av genomförda utbildningar eller framtida planer.
Informationen kan således vara såväl tillbakablickande som
framtidsinriktad. Med kvantitativ icke-finansiell information menar vi
nyckeltal eller mått såsom nya produkters andel av omsättningen eller
andel högutbildad personal.

Nyckeltal som inte kan härledas direkt från resultat- eller balansräkning
anses, enligt AICPA:s definition, vara icke-finansiell information. Icke-
finansiell information kan användas för att upplysa om värdet eller

                                                          
28 Meek et al, 1995
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förväntad framtida avkastning av de många immateriella resurser som inte
framgår av företagens balansräkningar.29

1.5.2 Extern informationsgivning

Den externa informationsgivningen utgör företagets medel för
kommunikation med olika intressenter utanför företaget såsom ägare,
kreditgivare, analytiker med flera. Uppgiften består i att förse intressenter,
såväl existerande som potentiella, med information som är användbar som
underlag för olika typer av ekonomiska beslut. Löpande bokföring,
årsredovisningar, delårsrapporter och supplement till årsredovisningar
inkluderas i begreppet.30

1.6 Disposition

I kapitel 1 beskriver vi inledningsvis varför en undersökning av icke-
finansiell information är intressant och aktuellt som ämne. I inledningen
finns också de avgränsningar vi gör samt definitioner av de begrepp vi
använder oss av.

Kapitel 2 utgörs av vår metod och den inleder vi med vårt vetenskapliga
synsätt för att sedan följas av en beskrivning över hur vi har gått tillväga
genom hela undersökningen. Vi har studerat årsredovisningar ifrån tre
valda branscher, läkemedel, verkstad och detaljhandel samt skickat enkäter
till analytiker som representerar dessa branscher.

I referensramen, kapitel 3, presenteras de teorier vi har använt oss av samt
en redogörelse för vad vi anser påverkar årsredovisningen som
informationskälla. Utöver lagstiftning och rekommendationer påverkas
årsredovisningen av de revisorer som är involverade i utformning och
granskning samt den information som presenteras på frivillig väg.

I kapitel 4 presenterar och analyserar vi de resultat vi har kommit fram till
genom att studera årsredovisningar från 1997, 1993 och 1988. I detta
kapitel beskriver vi även den utvärderingsmall som vi har använt vid
genomförandet.
                                                          
29 AICPA, 1994
30 Knutsson, 1996



Icke-finansiell information i årsredovisningar

10

Kapitel 5 består av resultat och analys från vårt enkätutskick till
branschanalytikerna. I detta avsnitt behandlar vi således analytikernas
åsikter vad det gäller årsredovisningen som informationskälla.

Vi avslutar uppsatsen med kapitel 6 där vi presenterar våra slutsatser från
undersökningen av icke-finansiell informationsgivning i årsredovisningar.
Avslutningsvis redovisar vi våra personliga reflektioner och den kritik som
kan riktas mot vår metod.
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2 Metod

i vill med detta kapitel beskriva hur vi har gått tillväga för att uppnå
vårt syfte. Inledningsvis tar vi upp två ytterligheter av vetenskaplig

syn för att sedan förklara vår vetenskapliga ansats. Därefter beskriver vi
hur vi praktiskt har gått tillväga för att genomföra arbetet med uppsatsen.

2.1 Vetenskapliga synsätt

Av de vetenskapliga synsätt eller skolor som existerar har vi valt att ta upp
två ytterligheter i samband med denna uppsats, vilka är positivism och
hermeneutik. Positivismen är det grundläggande rationella synsätt som
legat till grund för vetenskapssamhället sedan 1700-talet31 och har sina
rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition. Det var dock den franske
vetenskapsmannen Auguste Comte som gav positivismen dess namn under
mitten av 1800-talet32. Positivismen bygger på experiment, kvantitativ
mätning och logiska resonemang33.

De centrala tankarna inom positivismen är att det existerar en verklighet
som det går att få vetskap om genom iakttagelser34. Forskningsprocessen
inom det positivistiska synsättet inleds ofta med att verkligheten studeras
och forskaren samlar in så mycket fakta som möjligt om den. När
tillräckligt med data samlats in kan forskaren börja se mönster och
samband som sedan gör det möjligt att dra generella slutsatser. Ju mer
empiri som samlas in desto mer generellt gällande slutsatser kan dras.

Kunskapen om denna verklighet anser positivisterna bygger på de
erfarenheter och sinnesintryck som registreras oberoende av de kunskaper
eller teorier vi redan har, d v s forskningen skall vara objektiv35.
Positivismen har dock under åren tappat mark som filosofisk skolbildning
                                                          
31 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997
32 Patel & Davidsson, 1994
33 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997
34 Patel & Tebelius, 1987
35 Wandén, 1981

V
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då det har visat sig omöjligt att helt separera teori och observation.
Positivismen lever dock kvar i form av ett sätt att forska eller förstå
praktisk forskningsverksamhet.36

Det andra synsättet, hermeneutiken, har en annan syn på vetenskapen och
försöker att förstå i stället för att beskriva och förklara som positivisterna.
Hermeneutiken var i dess ursprung en metod för tolkning av bibeltexter
men började med tiden användas även för icke-religiösa texter. Under
1800- och 1900-talen har hermeneutiken utvecklats till att bli en
metodologi för vetenskapen som syftar till en förståelse av den mänskliga
existensens grundbetingelser. Idag tillämpas hermeneutiken inom många
olika vetenskapliga discipliner men främst inom human-, kultur- och
samhällsvetenskap.37

Hermeneutikerna anser att det inte går att angripa ett problem eller studera
ett område utan att påverkas av tidigare erfarenheter och kunskap. För dem
är det till och med en förutsättning att forskaren har en förförståelse inför
forskningsobjektet. Enligt hermeneutiken är de tankar, intryck, känslor och
kunskap som forskaren har att anse som en tillgång och inte ett hinder vad
gäller att tolka och förstå det fenomen eller problem han undersöker.38

De båda synsätten positivism och hermeneutik är de två stora, men vitt
skilda, forskningsansatserna och inga, eller väldigt få, forskare ansluter sig
uteslutande till en av dessa. De flesta ligger någonstans däremellan men
med tyngdpunkt på någon av ansatserna.39

Vår avsikt är att göra en kvantitativ undersökning av beskrivande karaktär
ur ett avgränsat urval. Utifrån denna vill vi sedan försöka uttyda samband
inom och mellan valda branscher. Detta ligger i linje med vad vi ovan
beskrivit som karaktäristiskt för positivismen. Även om vi valt att göra en
undersökning som i huvudsak går i positivistisk anda instämmer vi inte helt
i positivismens grundtankar. Vi är medvetna om att våra ingående
kunskaper och föreställningar kan komma att inverka på arbetet. I och med
att vi har studerat ekonomi på Linköpings Universitet under fyra år bär vi
med oss kunskaper och erfarenheter från de kurser vi läst, framför allt
redovisningsfördjupning och företagsstyrning, som kan påverka vår syn på

                                                          
36 Patel & Davidsson, 1994
37 Ibid
38 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997
39 Ibid
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redovisning och informationsgivning. Vi anser att det i denna typ av
undersökning är viktigt att vara objektiv och att vi i mesta möjliga mån
skall försöka att vara det vid såväl datainsamling som vid senare
bearbetning.

2.2 Vetenskapliga arbetssätt

Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att forskaren utgår från allmänna
principer och befintliga teorier och utifrån dessa drar slutsatser om enskilda
företeelser. Forskare kan exempelvis med hjälp av teorin göra ett antagande
om hur en relation ser ut mellan två fenomen i verkligheten och har då gjort
en deduktion.40

Det induktiva arbetssättet innebär att man utifrån enskilda undersökta fall
sluter sig till en princip eller allmän lag. Induktion betyder i modern filosofi
slutledning från det individuella till det allmänna41. Forskaren studerar ett
antal fenomen för att sedan kunna dra en generell slutsats.42

Kritik mot induktionsmetoden har anförts av vetenskapsmännen David
Hume (1711-1776) och Karl Popper (1902-1994). Hume ansåg att, trots att
de flesta använder sig av induktion, är denna metod ej rationellt hållbar.
Han anser att det omöjligt går att utifrån händelser man har erfarenhet av
dra slutsatser om händelser man ej har någon som helst erfarenhet av.
Poppers lösning på induktionsproblemet ligger i att hypoteser aldrig blir
konfirmerade, de blir antingen falsifierade eller också förblir de rena
gissningar. Poppers lösning har dock aldrig vunnit något allmänt
erkännande.43

För att samla in empiriska data finns olika tillvägagångssätt beroende på
vilken typ av data man önskar tillhandahålla. Kvalitativ och kvantitativ
metod är två tillvägagångssätt som finns att tillgå. Med en kvalitativ metod
erhålls många upplysningar om få undersökningsobjekt, medan en
kvantitativ metod ger färre upplysningar om fler undersökningsenheter.
Forskning som är kvantitativt inriktad har ofta kvalitativa inslag likaväl

                                                          
40 Patel & Davidsson, 1994
41 Föllesdal et al, 1993
42 Patel & Tebelius, 1987
43 Föllesdal el al, 1993
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som en kvalitativ inriktning har kvantitativa inslag. Det som bestämmer
vilken typ av inriktning forskaren väljer beror på forskningsproblemet.44

De slutsatser vår undersökning resulterat i har härletts framför allt enligt
den induktiva metoden. Vi undersöker i en kvantitativ studie ett avgränsat
antal större svenska företag för att kunna dra slutsatser om vilken icke-
finansiell information som redovisas samt hur utförligt detta sker i stora
svenska företags årsredovisningar.

2.3 Tillvägagångssätt

2.3.1 Val av ämne

Idén till uppsatsen fick vi efter att ha läst ett antal artiklar om hur viktigt det
har blivit att företag även redovisar icke-finansiella nyckeltal. Under slutet
av vår utbildning har vi studerat Balanced Scorecard vilket är ett koncept
som bygger på icke-finansiella mått. Detta har bidragit till att intresset för
denna typ av information har ökat och därmed debatten om att bifoga
denna i den externa redovisningen. Vi läste även om en undersökning
genomförd i USA och Kanada, där de försökte ta reda på hur viktigt
företagen tycker det är att redovisa icke-finansiella nyckeltal, om de
verkligen mäter och sedan använder dessa inför sitt beslutsfattande45. Då
önskemål om användandet av icke-finansiella nyckeltal i årsredovisning
framförts46 och relativt få studier gjorts på området47 var detta ett både
aktuellt och intressant ämne.

2.3.2 Undersökningsform

Forskning kan bedrivas på olika sätt, vilket bland annat kan bero på vilken
problemställning forskaren har. Skillnad brukar göras mellan explorativa,
deskriptiva och hypotesprövande undersökningar beroende på kunskapens
karaktär. Explorativa studier har till syfte att utforska, de genomförs när ett
problemområde inte är tillräckligt känt. Syftet är att inhämta så mycket

                                                          
44 Halvorsen, 1992
45 Stivers et al, 1998
46 AICPA, 1994
47 Abrahamson & Amir, 1996
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information som möjligt inom problemområdet, vilket ofta sker i verbal
form.48

Deskriptiva undersökningar har till syfte att beskriva. Många gånger sker
en totalundersökning, detta kan dock bli för resurskrävande om
populationen är alltför stor. I dessa fall går det att göra ett slumpmässigt
urval som skall bilda ett representativt stickprov för att forskaren sedan
skall kunna uttala sig om hela gruppen utifrån detta. Exempel på detta är
enkätundersökningar och observationsstudier. Vad forskaren väljer beror
exempelvis på undersökningsproblem, tid och ekonomiska resurser. De
hypotesprövande studierna har till syfte att ta fram kunskap som är
förklarande, d v s forskaren formulerar hypoteser som sedan skall prövas
empiriskt. Denna genomförs ofta genom experiment.49

2.3.3 Vår datainsamling

För att genomföra en undersökning är det möjligt att samla in data på flera
olika sätt. Med primärdata menas att forskaren samlar in ny data genom
exempelvis enkäter eller intervjuer, medan böcker, artiklar och tidigare
undersökningar utgör exempel på vad som benämns sekundärdata. I de
flesta undersökningar används både primär- och sekundärdata.50

Vi har valt att använda oss av både primär- och sekundärdata i vår
undersökning. För att hitta lämpliga böcker och artiklar, s k sekundärdata,
inför vårt fortsatta uppsatsarbete har vi använt oss av LIBRIS, ABI-Inform
och andra databaser. De sökord vi använt oss av är bl a icke-finansiellt,
informationsgivning, årsredovisning, nyckeltal och disclosure. I vissa fall
har vi tyvärr inte fått tag på de böcker och artiklar som verkat relevanta då
de saknats i biblioteket eller varit referenslitteratur på andra bibliotek och
därför ej varit tillgängliga för lån.

I inledningsskedet diskuterade vi om vi skulle genomföra en
enkätundersökning mot företag alternativt studera årsredovisningar för att
sedan kontakta aktieanalytiker. Efter samtal med personer insatta inom
redovisningsområdet51 valde vi det senare alternativet, att göra en

                                                          
48 Patel & Tebelius, 1987
49 Ibid
50 Halvorsen, 1992
51 Edenhammar, H., Rundfelt, R., Ramberg, C-E.
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sekundärdataundersökning, då vårt syfte är att undersöka vad och hur
utförligt stora svenska företag redovisar icke-finansiell information. Skälet
till att vi valde att ej genomföra en enkätundersökning var att vi fick vissa
indikationer om att det inte skulle ge mycket mer än svaret att ”det ni letar
efter finns med i årsredovisningen”.

Ur Affärsvärlden nr 20 1998 erhöll vi en lista över Sveriges 500 största
företag, rangordnade efter omsättning. Dessa företag var klassificerade i ett
antal olika branscher, en indelning som vi även funnit hos bl a Veckans
Affärer och som vi fortsättningsvis har använt oss av i uppsatsen. Av
tidsskäl valde vi ut de 50 största företagen, skickade e-mail till dessa och
bad dem sända årsredovisningar för 1997. Där möjlighet fanns att beställa
delårsrapporter, bokslutskommunikéer, miljöredovisningar och personal-
rapporter gjorde vi det. Det visade sig att dessa företag representerade 19
olika branscher och i vissa fall representerades branschen av endast ett eller
två företag. De sex största branscherna utgjordes av verkstad, detaljhandel,
transport, skog, läkemedel och IT.

Vi började med att gå igenom årsredovisningarna översiktligt för att se vad
de innehöll och hur de var upplagda. För att tidsmässigt hinna med att
studera årsredovisningar inom utvalda branscher valde vi att begränsa oss
ytterligare för att avslutningsvis studera tre branscher. Vi valde att avgränsa
branscherna genom att jämföra deras forskning och utvecklingskostnader i
förhållande till omsättning. Enligt FAR kan kostnader för FoU vara en
indikator på framtida lönsamhet. Hur dessa behandlas i redovisningen är
därför av betydelse för att bedöma företagets framtidsutsikter. Resultatet
utföll enligt nedan:

De branscher som behandlas i uppsatsen är detaljhandel, verkstad och
läkemedel. Då läkemedel representerades av tre företag kompletterade vi
denna bransch med de två nästkommande läkemedelsföretagen på listan,

FoU/Oms

Detalj-
handel

Verkstad Läkemedel

0% 2-8% 6-20%

Transport
Skog IT

Figur 2-1: Branschernas FoU-kostnader i förhållande till omsättning Källa: Egen
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Getinge och Nobel Biocare. Anledningen till att detaljhandel valdes
berodde på att vi ville se om det föreligger ett samband mellan
omfattningen av redovisad icke-finansiell information och satsade resurser
på forskning och utveckling. Vi har dessutom studerat om det finns några
skillnader i de utvalda branschernas redovisning av icke-finansiell
information mellan olika år (ca 5 och 10 år tillbaka i tiden). Totalt har 23
företag studerats, 11 verkstad, 7 detaljhandel och 5 läkemedelsföretag. För
varje företag har tre årsredovisningar från olika år ingått i undersökningen.

Vi var medvetna om att vår genomgång av de utvalda årsredovisningarna
och dess innehåll lätt kunde bli subjektiv. För att denna bedömning skulle
bli så korrekt och objektiv som möjligt gick vi till att börja med, var för sig,
igenom varje årsredovisning för att på ett överskådligt sätt strukturera upp
hur utförligt icke-finansiell information redovisades i de olika företagen.
Varje företag poängsattes enligt en utvärderingsmall där poäng erhölls
beroende på hur utförlig deras redovisning var. Vi jämförde därefter våra
enskilda poängsättningar. Där våra bedömningar skilde sig åt gick vi
tillbaka och genomförde ytterligare en kontroll för att minska den
individuella påverkan. Mallen beskrivs mer ingående i kapitel 4.

För att ta reda på vad aktieanalytiker har för åsikter om vad som redovisas
och vad som bör redovisas tog vi kontakt med ett antal analytiker inom
respektive bransch. Genom att skicka e-mail och ringa till de större
fondkommissionärerna och kapitalförvaltarna erhöll vi namn på analytiker
inom de valda branscherna. Vi kontaktade analytikerna för att försäkra oss
om att de var intresserade av att besvara frågorna innan vi skickade vårt
frågeformulär (bilaga 1) till dem. Genom att respondenterna i förväg
accepterat att deltaga var förhoppningen att erhålla en hög svarsfrekvens.
Vår målsättning var att nå fem analytiker från varje utvald bransch. Totalt
accepterade tolv analytiker att svara på frågorna, sex inom verkstad, tre
inom läkemedel och tre inom detaljhandel. Vår uppfattning är att det verkar
finnas fler analytiker med verkstad som huvudsaklig bransch varför det var
lättare att få tag i dessa. Av denna anledning är antalet verkstadsanalytiker
fler än för de övriga branscherna.
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2.3.4 Problem vid datainsamling

Vid insamlande av data kan viss problematik uppstå, det är därför viktigt
att vår undersökning uppfyller vissa krav såsom tillämplighet, överens-
stämmelse, pålitlighet och noggrannhet.

Utgångspunkten är att resultaten av undersökningen skall vara tillämpliga
även i andra situationer och för andra individer än de undersökta.52 Det är
viktigt att vi kommer i kontakt med rätt personer för att erhålla relevant
information. Genom att kontakta respondenterna i förväg försäkrade vi oss
om att enkäten skickades till personer med kunskap på området.

Med överensstämmelse menas att man måste kunna visa graden av
rimlighet i information och tolkningar, detta sker också om vi kan peka på
att tolkningarna är tillämpliga i flera situationer. Pålitlighet betyder att
informationen måste vara tillförlitlig. För att uppnå hög tillförlitlighet krävs
att oberoende mätningar ger ungefär identiska resultat53, därför är det av
vikt att vi redogör tydligt för hur vi har gått tillväga genom hela studien för
att denna undersökning skall kunna genomföras av någon utomstående
person. Dessutom har vi genomfört två oberoende genomgångar av
årsredovisningarna för att på så sätt uppnå ett tillförlitligt resultat. Ett
mätinstrument måste dessutom uppfylla kravet på validitet, d v s att det
mäter det som avses att mätas54. Genom att skicka frågor via e-mail och
låta respondenterna själva skriva ned sina svar undviks problematiken med
att behöva validera uppgifterna. En nackdel med denna metod är att
möjligheten till att ställa följdfrågor är starkt begränsad samt att det ej med
säkerhet går att veta att den person vi skickat frågorna till verkligen är den
som svarat.

Noggrannhet kan uttryckas i termer av samvetsgrannhet och ärlighet55. Det
betyder att vi även kommer att ta med motsägelsefull information,
dessutom är det viktigt att citat presenteras i sitt sammanhang och inte
förvrängs.

Det är mycket viktigt att de utvalda personerna är väl förberedda, vilket
innebär att de har givits korrekt och tydlig information om syftet med

                                                          
52 Patel & Tebelius, 1987
53 Halvorsen, 1992
54 Ibid
55 Patel & Tebelius, 1987
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undersökningen samt hur vi kommer att presentera och använda
resultaten.56 I det följebrev som bifogades till frågorna utlovades
respondenterna anonymitet med undantag för uppsatsförfattarna. Även om
frågorna i våra ögon ej är av känslig natur gjordes detta för att minska
riskerna för onödigt bortfall. Som följd av detta kommer källor till citat
endast bestå av branschtillhörighet.

                                                          
56 Patel & Tebelius, 1987
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3 Referensram

illgången till information från företagen är avgörande för aktie- och
kapitalmarknadens förmåga att fungera. Bristfälliga eller felaktiga

uppgifter kan få allvarliga konsekvenser, t ex att investeringsbeslut
försvåras eller omöjliggörs. Såväl befintliga som nya investerare kan
vilseledas till placeringar som de inte skulle genomfört med korrekt
information. Enligt FASB:s Concept Statement No.1 sägs att redovisning
skall förse nuvarande och potentiella investerare, kreditgivare och andra
med information för att de skall kunna ta rationella beslut. När ekonomiska
och sociala behov förändras samt ny kunskap och teknologi växer fram kan
kraven på mer ”användbar” information förväntas öka. Årsredovisningen
till externa användare baseras på historiska händelser men skall ligga till
grund för beslut om framtiden. Därför måste informationens karaktär gå
mer mot en framtidsorienterad sådan.57

3.1 Vad påverkar årsredovisningen?

Hur ett företags årsredovisning ser ut beror på att den påverkas av ett antal
olika faktorer. I grunden finns de lagar som reglerar vad årsredovisningen
måste innehålla. Standards och rekommendationer styr hur företagen bör
göra för att likvärdiga situationer skall behandlas lika i olika företag. De
redovisningsteorier som finns bidrar till att öka relevans och tillförlitlighet
för att informationen i årsredovisningen skall kunna ligga till grund inför
beslut. Utöver nämnda faktorer påverkas även årsredovisningen av de
revisorer som är involverade i utformning och granskning av års-
redovisningen samt av den information företaget på helt frivillig väg
presenterar. Årsredovisningen är den informationskälla som ger alla
användare möjlighet att ta del av all tillgänglig information samtidigt. Även
användarna påverkar årsredovisningens utformning genom att kräva
utförligare information och en ökad öppenhet. Vi kommer i detta kapitel att
utförligare beskriva dessa faktorer.

                                                          
57 Kam, 1990
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När företag förändras så förändras också informationen de använder för att
styra företaget. För att möta användarnas förändrade behov måste också
årsredovisningen förändras. Fokusering bör ske på faktorer som skapar
långsiktigt värde och inkludera icke-finansiell information som indikerar
hur verksamheten presterar.58

3.2 Användarna av information

Användarna av redovisad information är långivare, analytiker, leverantörer,
kunder, rådgivare, mäklare med flera. Kam tar även upp samhället som en
användare av informationen då personer som ej är direkt användare ändå
kan påverkas av att andra agerar utifrån informationen.59

När samhället tas upp som användare talar Kam om social redovisning,
d v s information som sträcker sig utöver den finansiella redovisningen.
Detta skulle innefatta dagens olika former av miljöredovisning där
företagen tar upp deras miljöpåverkan samt åtgärder för att minska denna.
Annan information som kan inkluderas i begreppet social redovisning är
sådant som rör anställda, produkter och samhällsservice60.

Redan 1973 kom en rapport från AICPA som poängterade vikten av att
redovisa information om hur företaget påverkade sin omgivning.
Information som är svår att mäta i pengar men som ändå bör redovisas för
                                                          
58 Thompson, 1995
59 Kam, 1990
60 Mathews & Perera, 1996
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att skapa en så objektiv bild som möjligt. AICPA fick dock ej gehör från
FASB för att detta ansvar skulle läggas på revisorerna.61 Denna typ av
information blir lätt subjektiv då olika analytiker ser på samma information
på olika sätt62.

Utvecklingen av redovisningsinformation påverkas framför allt av de
praktiskt verksamma, såsom analytiker och revisorer. Analytikerna ställer
allt högre krav på utökad och förbättrad redovisningsinformation. På senare
tid har det uppkommit intressentgrupper som baserar hela sin strategi på
vad som kallas icke-finansiell information, exempelvis etiska investerare.63

3.2.1 Beslutssituationer

Enligt Scott vill varje investerare maximera sin vinst på satsat kapital.
Investeraren vill samtidigt som han vinstmaximerar utsätta sig och sitt
satsade kapital för en så liten risk som möjligt. För att minimera denna risk
samlar investeraren in så mycket information som finns tillgänglig. Ett led i
informationsinsamlingen är företagens redovisning. Den traditionella
redovisningen innehåller framför allt historisk finansiell information men
för att minska risken kräver investeraren mer framtidsinriktad information.
Det är därför viktigt att de som redovisar är medvetna om investerarnas
beslutssituation och tillhandahåller relevant och tillförlitlig information.
Utifrån denna information skapar sedan investeraren en aktieportfölj med
en så stor riskspridning som möjligt.64

Även långivare och aktieägare behöver redovisningen till att bedöma sina
utsikter att erhålla räntebetalningar respektive utdelningar. Till detta finns
även andra källor men redovisningen är förmodligen den allra viktigaste. I
samtliga beslutssituationer krävs relevant och tillförlitlig information för att
besluta om vad som skall investeras i och till vilka priser.65
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3.3 Marknadseffektivitet

En marknad är effektiv då aktiepriserna speglar tillgänglig information.
Priserna är effektiva informationsbärare och prisförändringar ger en bra
bedömning av och reaktion på ny information. Informationseffektiviteten
delas in i tre olika nivåer beroende på aktiemarknadens förmåga att
bearbeta information. Marknadseffektiviteten delas in i tre kategorier; svag,
halvstark och stark.66

Med svag menas att all historisk data är återspeglad i kurserna. Det finns
alltså ingen information i de historiska kurserna som kan användas för att
förutsäga framtida prisförändringar. Detta innebär att det bara är ny
information som kan driva fram prisförändringar på aktiemarknaden. På en
halvstark marknad finns all offentligt redovisad information inbakad i
priserna. Med halvstark effektivitet menas att marknaden inte bara tar upp
allmänt tillgänglig information som kommer ifrån de börsnoterade bolagen
utan också uppgifter från andra källor. Om den starka formen gäller finns
såväl offentlig som insiderinformation med i priserna. För att marknaden
skall kunna vara effektiv krävs att den information som ges ej är
missvisande och att marknaden får tillgång till all information vid en och
samma tidpunkt. Vid den starka effektiviteten kan inte ens analytiker
förvänta sig att genom regelbundna analyser eller efterforskningar finna
information som inte redan är avspeglad i kurserna.67

3.4 Informationsdemokrati

Informationsgivning skall omfatta alla intressentgrupper, vara anpassad för
intressenterna samt nå intressenterna samtidigt. Om dessa egenskaper
uppfylls föreligger det informationsdemokrati.68

Större företag har, enligt Kedner, som regel mer ekonomiska resurser och
kompetent personal för att framställa information. I praktiken omfattar
dock inte informationsgivningen alla intressentgrupper då aktieägare har
blivit en grupp som prioriterats framför andra. Även kriteriet att
informationen skall vara anpassad för intressenterna blir i många fall svårt
att uppfylla då inte alla har den kunskap som krävs för att förstå och tolka
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informationen. Det måste även finnas en distributionsplan där det framgår
när och hur informationen från företaget kommer att presenteras så att
informationen når fram till samtliga intressenter samtidigt.69

Ekonomisk information som börsföretag redovisar är en viktig
informationskälla för banker, kunder, finansanalytiker etc. Enligt Kedner
sker kommunikation mellan företagen och dess intressenter genom
överföring av redovisningsinformation. Då personer bedömer händelser
olika kan svårigheter uppkomma i att komma överens om vad som skall tas
upp i årsredovisningen. Dessutom kan det finnas svårigheter i att överföra
vissa affärshändelser till siffror. Även om behov och önskemål skiftar är
det möjligt att ställa upp vissa riktlinjer för företagens informationsgivning.
Förutom att vara korrekt och rättvisande skall den också vara öppen, snabb,
jämförbar och kontinuerlig.70

3.5 Öppenhet

Kedner diskuterade redan 1973 vikten av en öppnare redovisning. En helt
öppen redovisning skulle innebära att företagen i årsredovisningen
inkluderade alla upplysningar av väsentligt värde som företagsledningen
själv besitter. En fullt så öppen redovisning är dock i verkligheten ej möjlig
av konkurrenshänsyn. Kedner anser därför att det är svårt att ange generella
normer för hur långt företagen skall gå vad det gäller sin öppenhet i
årsredovisningen.

En helt öppen redovisning kan inte förekomma av sekretesskäl därför bör
företagen endast redovisa sådant som är att anse som väsentligt.
Informationen bör lämnas så snabbt det kan ske efter utgången av
redovisningsperioden. Alla företag bör följa samma redovisningsprinciper
för att möjliggöra jämförelser av informationsgivningen, dels av samma
företags uppgifter och dels mellan olika företag. Ny information bör också
knyta an till uppgifter som redan offentliggjorts.71

De tre begrepp som Hendriksen föreslår inom öppenhet är tillräcklig,
rättvis och fullständig öppenhet. Det mest använda av dessa är tillräcklig
öppenhet. Detta syftar på en redovisning av vad som krävs enligt lag för att
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ej ge en missvisande bild av företaget. Den rättvisa öppenheten menar att
alla potentiella läsare skall behandlas lika. Med fullständig öppenhet menas
att all relevant information skall redovisas.72

Genom fullständig öppenhet, skall mängden information som finns
tillgänglig för allmänheten ökas. Under ideala förhållanden finns all
information tillgänglig och genom ökad informationsgivning och öppenhet
skapas en bättre marknad där informationen avspeglas i marknadspriserna.
Mer information kostar mer pengar och det är därför ej troligt att det går att
eliminera problemet med insiderinformation.73

Invändningar mot att utöka öppenheten av finansiell information är bland
annat att öppenheten kommer att hjälpa konkurrenterna, å andra sidan
hävdas det att de kan få denna typ av information genom andra källor. För
mycket information av oviktig karaktär kan skada genom att viktig
information kommer i skymundan och blir svår att tyda. Det sägs att
analytiker inte kan förstå all redovisad information och att fullständig
öppenhet på så sätt leder till fel beslut snarare än att de underlättar besluten.
Det finns dock de som menar att analytiker är välutbildade och har fördel
av att mer information redovisas.74

3.6 Informationsasymmetri

När en part i en affärssituation besitter mer information än en annan part
uppstår informationsasymmetri. Detta fenomen kan enligt Scott bero på två
olika saker. Det första är de ofördelaktiga eller ogynnsamma val (adverse
selection) som endera parten gör, vilka beror på den osäkerhet som
föreligger valen då den som beslutar inte innehar den kunskap som
motparten har. För en investerare kan det t ex vid ett investeringsbeslut
föreligga osäkerhet om han har tillgång eller ej till all den information som
behövs för att ta ett rationellt beslut.75

Den andra typen av informationsasymmetri som Scott tar upp kallar han
”moral hazard”. Detta uppstår då en del parter ej kan observera hur andra
agerar trots att detta agerande kommer att påverka samtliga parters
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intressen. Det är t ex nästan omöjligt för ett företags intressenter att
observera i vilken utsträckning och med vilken kvalitet företagsledningen
driver företaget åt dem. Enligt Scott är redovisningen ett sätt att minska
informationsasymmetrin och ge alla inblandade parter en bättre kunskap
och möjlighet att ta beslut. 76

3.7 Årsredovisningen som informationskälla

Alla bolag är skyldiga att lämna viss information om sin verksamhet och
dess resultat. Enligt årsredovisningslagen måste företag lämna vissa
minimiupplysningar bestående av balans- och resultaträkning,
förvaltningsberättelse samt finansieringsanalys. Eftersom minimikraven för
redovisning av ett verksamhetsår utgörs av dessa handlingar betyder det att
vissa företags årsredovisningar endast representeras av minsta möjliga
information. Börsnoterade och andra större företag har dock en tendens till
att lämna mer information i sin årsredovisning jämfört med mindre företag
som inte har samma motiv till att hålla en lika utförlig redovisning. Deras
aktier omsätts inte löpande och de har en mindre intressentkrets. Kedner
benämner balans- och resultaträkning samt förvaltningsberättelse som de
legala redovisningshandlingarna. Med årsredovisning avses hela
publikationen som företaget avger vid räkenskapsårets slut. I denna ingår
således de legala redovisningshandlingarna, revisionsberättelsen och all
frivillig information om verksamhetsåret.77

LEGALA
REDOVISNINGS-
HANDLINGAR

Balansräkning
Resultaträkning
Förvaltningsberättelse
Koncernredovisning för moderbolag
Finansieringsanalys

REVISIONS-
BERÄTTELSE

Rapport över företaget, granskning av legala
redovisningshandlingar, räkenskaper, protokoll och
andra handlingar som lämnar upplysningar om
företagets ekonomi och förvaltning.

FRIVILLIG
INFORMATION

Alla upplysningar utöver legala
redovisningshandlingar och revisionsberättelse.

ÅRS-

REDO-

VIS-

NING

Figur 3-2: Årsredovisningens omfattning i praxis. Källa: Bearbetning av modell ur Kedner s. 69
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De legala redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen blir offentliga
handlingar i och med att de översänts till Patent- och Registreringsverket
(PRV). Väsentliga delar av årsredovisningen blir dock kända redan innan
den registrerats. Det är praxis att större bolag omedelbart efter det att
styrelsen tagit del av årsbokslutet genom pressen publicerar ett s k
förhandsmeddelande, vilket innehåller viktiga data ur årsredovisningen.
Revisionsberättelsen är revisorernas rapport över genomförd granskning av
legala redovisningshandlingar, räkenskaper, protokoll och andra
handlingar, som lämnar upplysning om företagets ekonomi och
förvaltning.78

Externa intressenter förväntar sig att en årsredovisning är granskad och
godkänd av en revisor för att ge en korrekt bild av företagets ekonomiska
ställning. De vill även att revisorn vid behov skall komplettera med
information som behövs för att kunna göra en riktig bedömning.
Intressenterna förväntar sig att en reviderad årsredovisning skall återge den
historiska utvecklingen samt ge signaler om framtiden.79

En undersökning från 1991 visar att de värdefullaste informationskällorna
vid värdering av aktier är resultat- och balansräkning, delårsrapporter samt
diskussioner med företagsrepresentanter. VD-kommentar och verksamhets-
berättelse, vilka innehåller icke-finansiell information, hamnar på 6:e
respektive 7:e plats i Sverige.80

3.7.1 Lagstiftning och rekommendationer

Målet är att informationen skall produceras och kommuniceras på ett för
alla börsbolag likformigt sätt, vilket möjliggör jämförelser och underlättar
kontroll. De regleringsorgan som finns i Sverige är Föreningen
Auktoriserade Revisorer (FAR), Bokföringsnämnden (BFN) och
Redovisningsrådet (RR). FASB, IASC och European Community (EC) är
några av de internationella organisationer som influerar svensk
redovisning.81
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De årsredovisningar och rapporter som offentliggörs är utformade med
beaktande av gällande regler på området (ÅRL, ABL, BFL, skatte-
lagstiftningen), men presentationen utformas också med ledning av
redovisarens erfarenhet, bransch- och företagsintern praxis, rekom-
mendationer, redovisningsmanualer m m.82

3.7.1.1 Personal

Enligt Årsredovisningslagen 5 kap 17§ skall uppgift lämnas om medel-
antalet anställda personer under räkenskapsåret med uppgift om
fördelningen mellan kvinnor och män. Om bolaget har anställda i flera
länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och
män i varje land anges.83

Detta lagrum ligger till grund för Bokföringsnämndens 4:e
rekommendation vilken också beskriver hur medelantalet anställda skall
beräknas. I mycket stora företag med ett flertal verksamhetsorter kan kravet
på specifikation per land av medelantal anställda och fördelningen mellan
kvinnor och män medföra en innehållsmässig obalans i årsredovisningen.
Med stöd av väsentlighetsprincipen och i förenlighet med regeln om
rättvisande bild anser FAR att specifikation ej behöver lämnas av antalet
anställda i länder som är av mindre betydelse i sammanhanget. Det
sammantagna antalet anställda i koncernen kan anges.84

I redovisningskommitténs slutbetänkande har man valt att inte föreslå
någon utökad reglering av vad de kallar personalekonomisk redovisning.
Denna omfattar lönekostnader, frånvaro, personalomsättning, kompetens-
utveckling och personalsociala åtgärder. Motiveringen till detta är att denna
information ofta används för den interna styrningen samt att man inte vill
låsa den utveckling som pågår och eftersträvas i företagen. Det interna
behovet skall stå i fokus även om redovisningskommittén anser att de
externa intressenternas informationsbehov också skall tillgodoses. De
förutsätter dock att BFN, RR m fl kommer att utfärda föreskrifter eller
rekommendationer avseende detta.85
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3.7.1.2 Forskning och utveckling

ÅRL 6 kap 1§ reglerar att förvaltningsberättelsen skall innehålla en
rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning
och resultat. Upplysningar skall även lämnas om

•  sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen,
resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av
bolagets ställning och resultat,

•  sådana händelser av väsentlig betydelse för bolaget som har inträffat
under räkenskapsåret eller efter dess slut,

•  bolagets förväntade framtida utveckling,

•  bolagets verksamhet inom forskning och utveckling, och

•  bolagets filialer i utlandet

Första punkten i denna paragraf reglerar endast förhållanden som är viktiga
för bedömningen av företagets ställning och resultat. Upplysningar skall
lämnas om viktiga förändringar i verksamheten samt viktiga externa
faktorer som påverkar företagets ställning bör kommenteras. Det saknas
dock utförligare regler om vad i företagets organisation och omvärld som
skall redovisas och i vilken utsträckning detta skall ske.

Enligt Årsredovisningslagen är det endast företagets verksamhet inom
forskning och utveckling som skall behandlas i förvaltningsberättelsen.
Bokföringsnämnden anser däremot i sin 1:a rekommendation att även
storleken på FoU-kostnader bör redovisas. BFN definierar forskning som
att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer, med
eller utan någon bestämd tillämpning i sikte. Med utvecklingsarbete avses
att systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat och nya idéer för
att åstadkomma nya, eller förbättra gamla, produkter, system eller
processer.86

Företag som bedriver forskning och utveckling höjer successivt nivån på
sitt vetenskapliga och tekniska kunnande. Redovisade kostnader för FoU
kan i dessa företag vara en indikator på den framtida lönsamheten i
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företagen. Upplysning om storleken på FoU-kostnaderna och hur dessa har
behandlats i redovisningen är därför av betydelse för möjligheten att
bedöma företagets framtidsutsikter.87

Lagstiftaren har inte ansett det möjligt att precisera omfattningen av
upplysningskravet på FoU utan låtit detta bli en fråga för
redovisningspraxis. FAR menar dock att det i upplysningarna i regel bör
ingå en koncentrerad verbal beskrivning av forskning- och utvecklings-
policy, inriktning och resursinsatser samt uppgifter om verksamhetens
andel av de totala rörelsekostnaderna och om förändringar under
räkenskapsåret.88 Det finns idag ingen enhetlig praxis för redovisning av
FoU i svenska börsföretag, vilket minskar jämförbarheten mellan företag.89

3.7.1.3 Miljö

Den lagstiftning som i nuläget finns på miljöområdet är lagen (1994:1596)
om frivillig miljöstyrning och miljörevision samt förordningen (1995:294)
om frivillig miljöstyrning och miljörevision. Dessa är ej av tvingande
karaktär utan reglerar hur företagen skall gå tillväga om de valt att
certifiera sig enligt ISO 14001 eller registrera sig enligt EU:s
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, Eco Management and Audit
Scheme (EMAS).

Det är först i samband med att ett företag väljer att registrera sig enligt
EMAS som det finns ett krav på att bifoga en miljöredovisning till den
traditionella årsredovisningen. Alla andra företag som har en separat
miljöredovisning eller på andra sätt redovisar information om
miljöpåverkan gör detta helt på frivillig väg.

I Redovisningskommitténs slutbetänkande 1996 finns ett förslag till ny
lydelse av ÅRL 6 kap 1 §. Innebörden av denna lydelse är att till de tidigare
nämnda fem punkterna läggs en sjätte punkt som anger att det i
förvaltningsberättelsen skall ingå en rättvisande översikt av verksamhetens
påverkan på den yttre miljön. I våra grannländer Norge och Danmark finns
redan idag lagstiftning som reglerar att företagen skall redovisa sin
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miljöpåverkan. Detta redovisas i en separat miljörapport respektive som en
del av förvaltningsberättelsen.90

3.7.1.4 Rättvisande bild

Tilläggsupplysningar skall lämnas om det behövs för att ge en rättvisande
bild av bolagets ställning och resultat. Bestämmelsen i artikel 2.4 i EG:s 4:e
bolagsdirektiv ställer krav på tilläggsupplysningar för det fall att en
redovisning enligt lagens regler inte ger en rättvisande bild av bolagets
ställning och resultat. Bestämmelsen är tvingande. Redovisning skall ske
enligt god redovisningssed till vilken lagen hänvisar. I begreppet god
redovisningssed ingår bl a att använda termer inte får vara missvisande
eller svårförståeliga för den läsare som inte är väl insatt i redovisningens
terminologi91. Om redovisningen trots det inte ger en rättvisande bild av
bolagets ställning och resultat, måste komplettering ske med ytterligare
information till dess att en rättvisande bild uppnås.92

3.7.2 Utökad redovisning på frivillig väg93

De större företagen, speciellt börsnoterade, har utvecklat sin externa
informationsgivning betydligt till att innehålla mer frivillig information.
Fortsatt utveckling bör kunna ske dels genom att vissa företag med
föredömlig redovisning fungerar som inspirationskällor, normerande
rekommendationer, som utfärdas av näringslivets organisationer och andra
intresserade.

Årsredovisningarna har bland annat blivit mer informativa rent kvantitativt
beroende på att mer redovisningsmaterial har tillkommit. Historiska
flerårsöversikter har blivit vanligare, företagen beskriver utvecklingen
utförligt med olika slags diagram och bilder. Den framtidsinriktade
informationen redovisas på ett tydligare sätt, t ex prognoser för framtiden.

                                                          
90 SOU 1996:157
91 Kedner, 1973
92 SOU 1996:157
93 Samuelsson, 1991
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Årsredovisningen inleds ofta med en översiktlig redogörelse för
verksamhetsåret som har gått, därefter följer övrigt material som ordnas
efter det informationsvärde som det anses ha för läsaren. Den översiktliga
inledande redogörelsen är ofta indelad i en ingress och en årsöversikt.
Ingressen innehåller en presentation av ett urval av de mest väsentliga
uppgifter om verksamhetsåret. Årsöversikten är ofta ganska innehållsrik
och består av en enklare beskrivning av företaget. Avvikelser i förhållande
till tidigare avgiven information bör kommenteras. Speciella och inte
tidigare omnämnda förhållanden vilka i väsentlig grad påverkar
jämförbarheten med tidigare år bör också tas upp, t ex inledda
samarbetsavtal med andra företag, organisationsförändringar inom
koncernen, ändringar i produktsortimentet, betydande order. Dessutom
omfattar den även framtidsinriktad information.

Av förklarliga skäl är det mest historisk information som redovisas, men ur
intressenternas synvinkel är det emellertid den framåtriktade som är av
väsentlig betydelse. Den framåtriktade informationens innehåll blir ofta
beroende av företagets verksamhetsområde och dess omfattning beror till
stor del på i vilken utsträckning som företagsledningen anser sig kunna
publicera detaljer om framtiden. Denna information kan presenteras på
olika sätt såsom under speciella rubriker som ”Forskning och utveckling”,
”Teknisk utveckling” etc. Dessa brukar sedan följas av koncernredovisning
i moderbolag, övriga legala handlingar och revisionsberättelse.

3.7.2.1 Bästa årsredovisning

Ytterligare ett skäl till att hålla en hög standard på årsredovisningen är att
tidningen Aktiespararen varje år utser Sveriges mest aktieorienterade
årsredovisning. Syftet med tävlingen om årets Bästa Årsredovisning är att
bolagen skall stimuleras att ge aktieägarna, existerande och potentiella, så
bra och användbar information som möjligt. Då denna granskning är
offentlig och når många intressenter påverkar detta företagen som gärna
vill framstå som bra informationsgivare.94

1997 kunde en årsredovisning maximalt få 33 poäng enligt Aktiespararens
bedömningsmall. Denna bedömning gäller i första hand finansiell
redovisning med fokus på flerårsöversikt och utdelningspolitik. 10 poäng
utgjordes dock av icke-finansiell information i form av beskrivning av
                                                          
94 Andersson & Johansson, 1996
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verksamhet samt ledningen. Verksamhetsbeskrivningen innefattar
affärsidé/strategi, produkter, marknader och konkurrenter. Inför
granskningen av 1998 års årsredovisningar har dessa kriterier utökats till att
innehålla fler icke-finansiella variabler. Maxpoängen har ökat med 11
poäng varav de icke-finansiella representerar 7 poäng. De områden som
tillkommit är medarbetare och processer.95

3.8 Årsredovisningen som beslutsunderlag

Grundkriterierna för att redovisad information, såväl lagstiftad som
frivillig, skall vara användbar är att den är relevant och tillförlitlig.
Redovisad information är relevant då den påverkar användarens beslut och
tillförlitlig om den verkligen representerar det den har för avsikt att
representera. Nedan följer en beskrivning av olika redovisningskvaliteter
som måste beaktas när redovisningsinformation skall utformas. Det är
viktigt att dessa efterlevs av företagen för att årsredovisningsinformationen
ej skall ge en missvisande bild av företaget.96

                                                          
95 Larsson, 1998
96 Wolk, 1997
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Figuren visar sambandet mellan de olika kvalitativa karakteristika som
FASB ansåg skulle ligga till grund för deras utarbetande av ramverk för
redovisning. De skiljer på användar- och beslutsspecifika kvaliteter,
beroende på vem informationen riktar sig till. Ett exempel är att
användarnas förståelseförmåga varierar. Det vissa tycker är för elementär
information är för mer ovana läsare svårbegripligt. Aktualitet är oberoende
av användarna eftersom alla vill ha aktuell information. Däremot är
relevans och tillförlitlighet beslutsspecifika kvaliteter och därigenom
relaterade till jämförbarhet. Alla tre faktorerna är föremål för
förståelseförmåga och det grundläggande kriteriet att redovisnings-
informationens nytta skall överväga dess kostnader.97

                                                          
97 Wolk, 1997

Användare av
redovisnings-
information

Beslutsfattare och deras
karakteristika, exempelvis förståelse
och kunskap om företaget

Genomträngande
begränsning Nytta > Kostnader

Användarspecifika
kvaliteter Förståelseförmåga

Beslutsanvändbarhet

Primära besluts-
specifika
kvaliteter

Relevans Tillförlitlighet

AktualitetPrognos-
värde

Feedback
-värde

Verifier-
barhet

TrovärdighetIngredienser
av primära
kvaliteter

Sekundära och
växlande
kvaliteter

Jämförbarhet Neutralitet

Tröskel för igenkännande Väsentlighet

Figur 3-3: Hierarki över redovisningens kvaliteter Källa: Egen bearbetning av FASB:s figur
ur Wolk s. 192
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3.8.1 Relevans

För att information skall vara relevant måste den vara logiskt relaterad till
ett givet beslut. FASB påpekar att informationen måste kunna ligga till
grund för att förutsäga resultatet av historiska, nutida och framtida
händelser samt att bekräfta eller korrigera prognoser. Information är
relevant för ett beslut om osäkerheten i beslutsprocessen kan reduceras.
Informationens relevans påverkas av dess karaktär och väsentlighet.98

Det som går att mäta ses som relevant. Information som inte kan
kvantifieras är svårare att utvärdera vad det gäller väsentlighet och relevans
eftersom det beror på vem som skall använda informationen i sitt
beslutsfattande. Allmänt är att information som ges större vikt vid
beslutsfattande anses vara mer relevant. Den är relevant om den ger mer till
den totala informationen än den förringar genom att göra redovisningen för
detaljerad och svår att analysera.99 Informationen måste nå användarna
innan den förlorar sin förmåga att påverka beslutsprocessen. Aktualitet
garanterar inte relevant information, men utan aktualitet ingen relevans.100

FASB ser väsentlighetsprincipen som väldigt viktig. Om ett objekt inte är
väsentligt är det inte relevant. SEC säger att ett belopp som är:

”not material, it need not be separately set forth”
Källa: Kam, 1990 (s. 517)

Det som ej är att anse som väsentligt behöver ej framhållas. Allt handlar
dock om finansiell information, beloppens storlek i förhållande till
omsättningen avgör väsentligheten.101

Undersökningen av Eccles & Mavrinac visar att analytiker och investerare
anser att icke-finansiell information kan vara relevant, speciellt om den kan
användas för att öka säkerheten vid finansiella prognoser. Likaså visar
Jenkins-kommitténs undersökning på relevansen av icke-finansiell
information.

                                                          
98 Kam, 1990
99 Hendriksen, 1977
100 Hendriksen & Van Breda, 1992
101 KAM, 1990
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Timmons & Dillon är däremot tveksamma till om all slags information som
företagsledningen använder internt även är relevant för beslut om köp eller
försäljning av aktier i ett företag.102 Rutledge ifrågasätter relevansen av alla
de icke-finansiella nyckeltal som omnämns i litteratur rörande immateriella
resurser.103 Han menar att många nyckeltal är svåra att tolka och frågar sig
hur det till exempel går att använda sig av informationen ”andel kvinnliga
anställda” och ”medelåldern på de anställda”.

3.8.2 Tillförlitlighet

Informationen måste även vara tillförlitlig för att den skall vara relevant.
Det är den då den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är
vinklad. Tillförlitlighet består enligt FASB av trovärdighet, verifierbarhet
och neutralitet. Informationen måste på ett korrekt sätt återge händelser och
transaktioner som företaget gjort. Dessutom måste informationen vara
neutral, d v s den får inte vara vinklad åt något håll. Försiktighetsprincipen
måste också beaktas då flera transaktioner är förknippade med osäkerhet.
Slutligen måste informationen vara fullständig, med det menas att viktiga
händelser inte får utelämnas så att informationen blir oriktig eller
vilseledande. Det är viktigt att måttet eller beskrivningen överensstämmer
med det objekt som representeras.104

I samband med tillförlitlighet tas även begreppet objektivitet upp. FASB
anser att till exempel FoU endast får tas upp som tillgång om en framtida
förtjänst går att mäta på ett objektivt sätt. Då mycket bygger på människors
bedömningar och värderingar kan objektivitet ibland vara svårt att uppnå.
För att begreppet objektivitet skall bli meningsfullt krävs att man är
införstådd i den påverkan som kan ske från de inblandade människorna.105

Som tidigare nämnts finns det de som är tveksamma till extern
informationsgivning av icke-finansiell karaktär. Eccles & Mavrinac visar i
sin undersökning att analytiker är bekymrade över att företag snedvrider sin
information till sin fördel, då information som inte har granskats av en
oberoende revisor tenderar att överdrivas åt det positiva hållet. 106

                                                          
102 Timmons & Dillon, 1995
103 Rutledge, 1997
104 KAM, 1990
105 Ibid
106 Eccles & Mavrinac, 1995
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Kraven på framtidsinriktad information i redovisningen rörande aktiebolag
är generellt små och betoningen är lagd på historiska data. Fördelen är att
dessa uppgifters tillförlitlighet är hög. Å andra sidan är relevansen som
placeringsunderlag på motsvarande lägre jämfört med framtidsinriktad
information.107

3.8.3 Jämförbarhet

Jämförbarhet är en annan viktig kvalitet på information, både vad det gäller
att kunna göra jämförelser mellan företag samt för att kunna utföra
jämförelser av ett och samma företag mellan flera år.108 Intressenternas
beslutsfattande underlättas om olika företag använder samma definitioner
och redovisningsprinciper. Då företag använder olika redovisningsprinciper
kan det leda till att felaktiga beslut tas. Det är bättre med jämförbarhet än
strikt enhetlighet eftersom jämförbarhet främjar utvecklingen inom
redovisningen medan enhetlighet hämmar utvecklingen.109

Redovisningskommittén anser i sitt slutbetänkande att en kompletterande
normgivning är ett sätt att höja informationens jämförbarhet och därmed
användbarheten för ett stort antal användare. En ökad standardisering
skulle också öka trovärdigheten då asymmetrin i informationen minskar om
alla utomstående intressenter får samma information.110

3.8.4 Nytta > kostnad

Det finns två begränsningar vad det gäller relevans och tillförlitlighet, vilka
är tiden och kostnaden jämfört med nyttan. Informationen måste
rapporteras kontinuerligt annars tappar den syftet med relevansen, d v s den
måste komma beslutsfattarna tillhanda innan den förlorar sitt värde i att
påverka besluten. Nyttan av informationen måste överträffa kostnaden,
men det är i många fall ganska svårt att bedöma detta.111

Det finns en indirekt kostnad som uppkommer i detta fall och det är att den
publicerade informationen skapar en nackdel gentemot konkurrenterna.
                                                          
107 Samuelsson, 1991
108 Mathews & Perera, 1996
109 Hendriksen & Van Breda, 1992
110 SOU 1996:157
111 Mathews & Perera, 1996
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Ytterligare en indirekt kostnad kan hänföras till förståelsen av
informationen som presenteras. Ett annat problem berör information
overload, d v s förmågan hos användare och marknad att ta till sig och
använda informationen.112

Det pågår en ständig press på att redovisningen skall utökas. Dock kan
detta leda till stora och onödiga kostnader. Eftersom redovisning ej är gratis
måste all förbättring ske efter att ha sett till kostnad och nytta. Det är svårt
att mäta kostnaden och nyttan av förbättringar. Därför bör det ej krävas att
ledningen måste redovisa information som kan skada företagets
konkurrenssituation. En undersökning visar att en del vill att revisorns roll
att granska utökas till fler delar av årsredovisningen, s k förvaltnings-
revision, vilket också medför en ökad kostnad. Många användare stödjer att
revisorns inblandning skall utökas till mer analytiska kommentarer. Det
krävs dock undersökningar för att bestämma vad som skall
kommenteras.113

3.9 Utökad information internationellt

Internationellt sett har lagstiftning och rekommendationer, vad det gäller
utökad information, kommit längre än i Sverige. För närvarande utreder
FASB icke-finansiell informationsgivning för att öka årsredovisningarnas
relevans. Svensk redovisning påverkas av internationella regler och
rekommendationer. Följande är exempel på vad som gjorts internationellt
och kan komma att influera svensk praxis.

3.9.1 MD&A

Ett sätt att komplettera den finansiella redovisningen är via management
discussion and analysis (MD&A). MD&A är SEC:s sätt att reglera en ökad
informationsgivning i företagen då FASB i dagsläget endast reglerar den
finansiella delen. MD&A skall innehålla information som redovisaren tror
är nödvändig för att förstå förändringar i företagets finansiella tillstånd och
resultatet av verksamheten. Syftet med detta är att ge investerare och andra
en ökad användbarhet inför beslut genom att ge informationen ökad
relevans och möjlighet att bedöma ett företag. En ökad användbarhet bidrar
                                                          
112 Wolk, 1997
113 Thompson, 1995
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också till en ökad marknadseffektivitet och minskad risk för
insiderinformation. Enligt Scott uppnås dock ej detta syfte helt varken
genom MD&A eller traditionell redovisning inklusive fotnötter.
Information utöver den finansiella behövs för att erbjuda en lämplig bas för
investeringsbeslut.114

3.9.2 OFR

Brittiska Accounting Standards Board (ASB) publicerade 1993 sin mot-
svarighet till MD&A med titeln Operating and Financial Review (OFR).
Till skillnad mot den amerikanska MD&A är inte OFR obligatorisk för
företagen. Anledningen till att ASB har valt det frivilliga alternativet är att
de hoppas att företagen på så sätt skall uppmuntras att experimentera på
egen hand. I rekommendationen uppmanas företagen att kommentera
trender och händelser som kan förväntas ha betydelse för framtiden.
Företagen behöver dock inte precisera vad dessa trender och händelser kan
få för konsekvenser för företaget. Brittiska finansanalytiker har upprörts
över detta och finansanalytikernas förening har reagerat mot företagens
rädsla att med hänsyn till konkurrensen lämna ut viss information.
Föreningen framför önskemål om mer utförlig information om risker och
osäkerhet då sådan information är central för analytikernas möjligheter att
göra framtidsbedömningar.115

3.9.3 Jenkins-rapporten116

En av de få undersökningar som genomförts angående extern redovisning
och icke-finansiell information är som tidigare nämnts den amerikanska
Jenkins-rapporten. Den omfattar två områden varav det ena är
utformningen av en rapporteringsmodell. Denna grundar sig på
användarnas behov av information och följande punkter ingår:

1. Finansiell och icke-finansiell information (operationella data och
nyckeltal).

                                                          
114 Scott, 1997
115 Rundfelt, ur Edenhammar, 1997
116 AICPA, 1994
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2. Företagsledningens analys av finansiell och icke-finansiell information
(operationella data och nyckeltal).

3. Framtidsinriktad information.

4. Information om företagsledning och aktieägare.

5. Bakgrundsinformation om företaget.

3.9.3.1 Operationella data och nyckeltal

Kommittén kommer i sin undersökning fram till att operationella data och
nyckeltal som används varierar beroende på företag och typ av bransch. De
ger bl a exempel på icke-finansiella nyckeltal som indikerar värdeskapande
på längre sikt och som företagsledningen kan använda för att styra
verksamheten. Exempel kan vara operationella data och nyckeltal
relaterade till produktivitet, utvecklingstid, innovation och anställda.

3.9.3.2 Framtidsinriktad information

Kommittén menar att den externa rapporteringen måste innehålla mer
framtidsinriktad information om möjligheter och risker, företagsledningens
planer, inklusive kritiska framgångsfaktorer samt jämförelser mellan utfall
och tidigare lämnade upplysningar.

3.9.3.3 Information om företagsledning och aktieägare

Det rekommenderas att information lämnas om bakgrund och identitet hos
personer som suttit i företagsledningen kortare tid än fem år. Kommittén
anser även att eventuell kriminalitet skulle kunna omnämnas. Stora
aktieinnehav både hos ägare och i företagsledningen bör omnämnas
tillsammans med eventuella avtal som kan påverka maktfördelningen i
bolaget. Företagen bör även kommentera relationer med större aktieägare,
kunder, leverantörer och konkurrenter.
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3.9.3.4 Bakgrundsinformation om företaget

Undersökningen visar att användarna är intresserade av såväl
bakgrundsinformation om företaget som företagets mål och vilka strategier
som finns för att uppnå dessa. Jenkins-kommittén rekommenderar även att
omvärldstrender och den eller de branscher företaget är verksamt i
beskrivs. Huvudprodukter och -marknader, marknadssegment och
konsumtionsmönster är variabler som kan ge företaget konkurrensfördelar
och bör redovisas.
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4 Årsredovisningar

 detta kapitel har vi valt att presentera och analysera de resultat vi
kommit fram till genom att studera utvalda årsredovisningar från 1997

samt ungefär fem och tio år gamla årsredovisningar. Anledningen till att
det ej är exakt fem och tio år beror på att företagen vi beställt
årsredovisningar ifrån ej kunnat tillhandahålla de specifika år vi önskat. Då
de flesta redovisningar vi fått är från 1988 och 1993 har vi valt att använda
dessa årtal i fortsättningen. Fyra företag existerade inte som fristående
bolag 1988 och finns därför inte med i den delen av undersökningen. Nobel
Biocare ingick i Nobel Industrier, Getinge och Autoliv ingick i Electrolux
och Scania var en del av SAAB-Scania-koncernen.

Vi börjar med att beskriva vår utvärderingsmall för att sedan övergå till att
beskriva våra resultat. Genom diagram har vi förtydligat vissa av våra
resultat från undersökningen. Presentationen inleds med en översikt av
samtliga branscher samt utförligare beskrivning av respektive område.
Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning och de trender som vi
kunnat se vad det gäller icke-finansiell informationsgivning i
årsredovisningarna.

4.1 Genomförande

Inledningsvis studerade vi årsredovisningarna översiktligt för att få en bild
av vad de innehöll. Det gjorde vi för att kunna utarbeta en lämplig
utvärderingsmall som vi sedan använde för att poängbedöma innehållet i
årsredovisningarna. Utvärderingsmallen (bilaga 2) består av fem områden
som vi sedan delade in i delområden. De övergripande områdena
klassificerade vi enligt organisation, omvärld, forskning och utveckling,
personal samt miljö. Vi kunde se att företagen mer eller mindre utförligt
behandlade samtliga eller flera av dessa områden i sina årsredovisningar.

I
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Med det första och övergripande området organisation menar vi företaget
och dess verksamhet. Detta område delade vi sedan upp på affärsidé/mål
(vad företaget har för målsättning samt hur denna skall uppnås),
affärsområden, produkter, produktivitet, informationsteknologi samt fram-
tidsplaner och förväntningar.

Omvärld syftar istället på företagets yttre faktorer och detta har vi delat upp
i marknad (konkurrenter, nyetableringar av bolag, butiker och marknader),
kunder, leverantörer, marknadsrelaterade- samt kundrelaterade nyckeltal.

Forskning och utveckling ansåg vi utgjorde en så pass stor andel av
organisationens verksamhet att detta fick ett eget område. FoU presenteras
ofta under egna kapitel i företagens årsredovisningar. Området delade vi
sedan upp i syn (hur företagsledningen ser på FoU-verksamhet), strategi för
genomförande, projekt (pågående och slutförda), nedlagda kostnader på
FoU samt FoU-relaterade nyckeltal.

Likaså personal presenterades ofta i eget kapitel och gavs därför ett eget
område. Detta delades in i syn (hur företagsledningen ser på personalen),
strategi för personalarbetet, rekrytering (behov, tillvägagångssätt),
utbildning av personal, nedlagda kostnader, personalrelaterade nyckeltal
samt i vilken omfattning som företagsledningen är omnämnd.

Det femte och sista övergripande området miljö innehåller
årsredovisningarnas beskrivningar av t ex miljövänligt sortiment,
transporter, avfall och energi. Detta område har vi delat in i syn (hur
företagsledningen ser på miljöarbete), deras strategi, certifiering enligt
exempelvis ISO 14001, investeringar i miljö, miljörelaterade nyckeltal
samt ett delområde för arbetsmiljö.

Organisation FoUOmvärld MiljöPersonal

Affärsidé/mål
Affärsområden
Produkter
Produktivitet
IT
Framtidsplaner

Marknad
Kunder
Leverantörer
Marknadsrela-
terade nyckeltal
Kundrelaterade
nyckeltal

Syn
Strategi
Projekt
Kostnader
FoU-
nyckeltal

Syn
Strategi
Rekrytering
Utbildning
Kostnader
Personalrela-
terade nyckeltal
Företagsledning

Syn
Arbetsmiljö
Strategi
Certifiering
Investeringar
Miljörelate-
rade nyckeltal

Figur 4-1: Utvärderade områden och dess delområden Källa: Egen
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Dessa delområden graderade vi sedan mellan 0 – 2 alternativt 0 – 3, där
varje poäng motsvarar vår klassificering av hur utförligt innehållet i
årsredovisningarna bedömdes vara. Grundidén till mallen fick vi ifrån en
licentiatavhandling där en liknande mall användes för att bedöma svenska
skogsföretags presentation av immateriella resurser i årsredovisningarna117.

Syn
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande att "miljö och miljöarbete är viktigt”.
2 D:o samt varför det är viktigt och hur det påverkar företaget.
3 D:o samt att separat miljöredovisning finns.
Figur 4-2: Exempel från utvärderingsmall, miljö. Källa: Egen

Noll anger att detta delområde inte alls nämns i årsredovisningen, medan
en etta tyder på ett omnämnande av delområdet. För flera delområden är
två poäng det högsta som kan erhållas. För vissa delområden har dock
företagens beskrivningar varierat så mycket i omfattning att vi valt en
fyrgradig skala (0-3). Exempel på detta är synen på miljö, figur 4-2, där
vissa företag till och med erbjuder en separat miljöredovisning. Det som
skiljer sig från övriga är delområdet ”företagsledningen” som har en
femgradig skala där varje poäng motsvarar viss mängd information om
ledningen.

Det är av vikt att påpeka att vår högsta poäng (t ex 3) innebär att
informationen är utförligt presenterad, inte ett mått på användbarhet och
relevans för intressenterna. Det är inte säkert att den information som finns
i årsredovisningarna är den som efterfrågas av de olika användarna.

För de fem områdena kan således en maxpoäng erhållas, organisation 14
poäng, omvärld 11 poäng, forskning och utveckling 12 poäng, personal 18
poäng samt miljö 13 poäng. Den sammanlagda maxpoängen för samtliga
områden summerades till 68 poäng. För fullständig poängbedömning, se
bilaga 3.

Vi beräknade ett genomsnitt för respektive bransch för att sedan kunna
genomföra en jämförelse mellan branscherna samt kunna visa hur ett
enskilt företag förhåller sig till branschsnittet. Genomsnittlig branschpoäng
beräknades genom att summera företagens poäng för områden respektive
delområden för att sedan dela dessa summor med antal företag.

                                                          
117 Wennestam, 1998
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Då de olika områdena innehåller olika antal delområden skiljer sig således
de maximala poängen åt. Detta gör att ett genomsnitt för ett område inte
går att jämföra med ett annat, vilket ej heller är avsikten. De genomsnittliga
poängen används för att jämföra beskrivningen av ett område mellan
branscher och över åren. Ej heller går den totala poängen för ett område att
ställa i relation till ett annat område.

4.2 Årsredovisningar 1997

Detta diagram visar hur de utvalda branscherna placerar sig inom
respektive område i 1997 års årsredovisningar. Vi räknade ut ett
branschsnitt för att kunna visa detta. Diagrammet visar att detaljhandel har
lägst branschsnitt inom tre områden, organisation, forskning och utveckling
samt personal. Detaljhandel och verkstad har ett jämbördigt resultat vad
gäller redovisning av miljöinformation. Verkstad har högst branschsnitt för
omvärld och personal. Läkemedel har högsta snittet för områden som
organisation och forskning och utveckling samt lägst snitt för redovisad
information om omvärld och miljö. Respektive område beskrivs utförligare
i kommande enskilda diagram.

Diagram 4-1: Jämförelse mellan branscher 1997
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4.2.1 Organisation

Total summa för alla delområden inom organisation blev 14 poäng.
Diagrammet visar att läkemedel har det högsta snittet (8,4) för organisation
vilket framför allt beror på att de redovisar utförligast för delområdena
affärsområde, produkter och IT. Efter läkemedel följer verkstadsbranschen
(6,6) samt detaljhandel (4,9). SAAB Automobile har sammanlagt fått 3
poäng vilket gör att verkstadsbranschens snitt blir lägre, detsamma gäller
för H & M (2) som drar ned genomsnittet för detaljhandel.

Affärsidé/mål kan oftast uttydas alldeles i början av årsredovisningen
alternativt i VD-kommentaren. Vissa företag har en uttalad affärsidé medan
andra uttrycker att de har en viss målsättning med verksamheten. I
samband med detta resonemang redovisar vissa företag en klar strategi för
hur de planerar att gå tillväga. Verkstad redovisar sin affärsidé och strategi
utförligast, bl a redovisar SKF sin vision och vad de fokuserar sin
verksamhet på samt Autoliv som beskriver sina strategier mycket utförligt.
Nobel Biocare, Pharmacia & Upjohn och Sandvik är ytterligare exempel på
företag som tydliggör sin affärsidé och strategi i årsredovisningen. ABB
redovisar också de sin affärsidé, men vi kan inte se någon strategi för att
detta skall kunna genomföras. Detaljhandelsbranschen är inte alls speciellt
utförliga vad det gäller att redogöra för sin affärsidé respektive strategi.
IKEA tar upp två rader i sin årsredovisning om vad som är deras affärsidé
och det är det enda som nämns.

Genom att studera årsredovisningarna har vi sett att läkemedelsföretagen
redovisar mycket utförligt om de affärsområden de verkar inom samt om
de produkter de tillverkar. Exempelvis redovisar Astra (8) och Nobel
Biocare (12) sina affärsområden med tillhörande produkter mycket utförligt
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under egna kapitel. Detaljhandel beskriver också sina affärsområden, dock
redovisar de sällan vilka produkter de säljer/marknadsför. KF trycker
ganska starkt i sin årsredovisning på vilka varumärken de har i sitt
sortiment. KF och Axel Johnson AB redogör separat för de olika kedjor
som ingår i koncernen. Apoteket däremot är inte speciellt utförliga varken
vad det gäller affärsområde eller produkter. H & M drar ned detaljhandelns
snitt genom att inte redovisa någon information alls inom dessa delområden
i sin årsredovisning.

Det vi har sett är att läkemedelsbranschen redovisar utförlig information
om både affärsområden och produkter medan verkstadsbranschen beskriver
sina affärsområden och nämner inte produkterna. Autoliv och SAAB
Automobile gör dock tvärtom, de beskriver istället enbart sina produkter.
Läkemedelsföretagen satsar mer resurser på att ta fram nya produkter än de
övriga branscherna. Detta kan vara ett skäl till att de redovisar utförligare
om sina produkter samt att de har mer specifika produkter som kan vara
väldigt viktiga för företagets framtida intjäningsförmåga.

Vad det gäller förändring i produktivitet är det ett fåtal företag som nämner
detta. Omnämnandet är oftast att produktiviteten förbättrats från föregående
år, utförligare beskrivning av hur mycket och varför förekommer endast
hos Scania, Systembolaget och Volvo. Systembolaget visar siffror på att
arbetsmängden ökade mätt i arbetsenheter, samtidigt som personal-
användningen minskade.

”…att produktivitetsökning är nödvändigt och att de därför
kommer att öka ansträngningarna att rationalisera
tillverkningen, öka system- och komponentgemenskapen i deras
produkter, skapa gemensamma IT-system samt söka samarbeten
och partnerskap.”

Källa: Volvos årsredovisning, 1997 (s. 6)

När IT nämns skriver företagen framför allt om problematiken kring år
2000 och vad de har för planer eller åtgärder för att undvika eller minimera
eventuella problem. Bolagens strategi verkar vara att inte oroa sig i onödan,
de som tar upp frågan gör det oftast i termer av att ”2000-problemet är
under kontroll”. Tidningen Aktiespararen har i en artikel118 behandlat
börsbolagens redovisning av detta problem. De bedömer också företagens
beskrivningar vara bristfälliga.
                                                          
118 Larsson, 1998
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”2000-problematiken tycks inte bekymra de svenska börsbolagen
alltför mycket, i alla fall om man skall gå efter deras
knapphändiga behandling av den i årsredovisningen.
Anpassningen till årtalet 2000 kommer att kosta bolagen flera
miljarder kronor och med den vetskapen framstår informationen
om problematiken som otillräcklig, i flera fall obefintlig”

Källa: Aktiespararen 9/98 (s. 44-46)

Astra, Electrolux och Scania är några av de företag som informerar relativt
utförligt angående problematiken. Ett genomgående drag är att problemen
inte nämns i den traditionella inledande avdelningen av typ ”VD-
kommentar” i årsredovisningarna vilket kan vara ett led i strategin att hellre
tona ned 2000-problematiken än att ge intryck av att det råder någon panik
kring den.

Jenkins-rapportens resultat visar att användarna är intresserade av
framtidsinriktad information angående möjligheter och risker samt planer
för företagets verksamhet. Vi anser att de undersökta företagen är ganska
tystlåtna om framtiden. Ofta nämns några rader i VD-kommentaren om hur
de har tänkt sig nästföljande år och vad förväntningarna är. Att företagen är
tystlåtna om framtiden kanske inte är så konstigt med tanke på att
årsredovisningarna är offentliga handlingar som vem som helst har tillgång
till. En fullständig öppenhet skulle ge konkurrenter för mycket information,
företagen verkar därför hellre vara lite blygsamma vad det gäller
information om framtiden.

Det finns ingen lagstiftning för något av delområdena inom organisation,
utan det som redovisas sker av egen fri vilja. Det kan bland annat bero på
att företagen influerar varandra och att det varje år utses en bästa
årsredovisning vilket sporrar företagen att redovisa mer frivillig
information.
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4.2.2 Omvärld

Total poäng för omvärld summerades till 11 poäng. Verkstad ligger i täten
(4,4) följda av detaljhandel (3,9) och läkemedel (3,4). Då högsta poäng är
11 och endast fem företag får mer än hälften av detta anser vi att det finns
mycket kvar att göra på detta område. Då ingen tillfrågad analytiker
specifikt efterfrågat information om kunder och leverantörer ifrågasätter vi
dock om det är relevant att redovisa mer inom dessa delområden än
företagen redan gör idag.

Alla branscher håller ett förhållandevis högt snitt vad det gäller deras
beskrivning av marknaderna. Det är också om dessa, som vi senare
kommer att se, analytikerna efterfrågar mer och utförligare information.
Läkemedel redovisar mest och det är bara Pharmacia & Upjohn som enbart
nämner vilka marknader de verkar på medan de övriga beskriver betydligt
utförligare. På varje enskild marknad som verkstadsföretaget Svedala
verkar på redogör de för dessa i egna kapitel. Flera företag beskriver även
etableringar av nya butiker och nya marknader. Systembolaget är ett av de
företag som beskriver hur många och var deras nya butiker har etablerats.
Volvo redogör också för sina satsningar på tillväxtmarknader även om det
inte är lika utförligt.

De företag som presenterar marknadsrelaterade nyckeltal gör det i form av
marknadsandel samt att några verkstadsföretag också kommenterar
förändringen av nyckeltalet och därmed bidrar till att höja snittet för
verkstad jämfört med detaljhandel och läkemedel.

Ingen bransch är speciellt utförlig när det gäller att beskriva sina
leverantörer, den årsredovisning som skiljer sig här är detaljhandels-

Diagram 4-3: Omvärldsbeskrivning 1997
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företaget H & M som mycket utförligt beskriver vilka krav de ställer på
sina leverantörer vad det gäller arbetsförhållanden, säkerhet, miljö och
barnarbete. Dessutom talar de om var produktionen sker. Kunderna redogör
företagen inte heller för på ett utförligt sätt. Svedala och Autoliv är de
företag som på ett positivt sätt skiljer sig i det fallet. De tar bl a upp vilka
kunder de har samt vem som är störst och/eller viktigast. De enda
presentationer vi har sett av kundrelaterade nyckeltal är att Kooperativa
Förbundet och Apoteket har genomfört en enkätundersökning för att kunna
beräkna ett nöjd-kund-index. Apoteket presenterar också ett nyckeltal på
nöjda kunder vilket inte KF gör, de skriver endast att de har genomfört en
undersökning men inte vad resultatet blev. Kundrelaterade nyckeltal är ett
av de minst redovisade delområdena.

Även inom detta område saknas lagstiftning om vad som skall redovisas
och hur det skall göras. Den redovisning som finns sker på frivillig väg och
kan bero på påtryckningar från externa intressenter som t ex analytiker. Det
framkom även i Jenkins-rapportens modell att relationer mellan kunder och
leverantörer bör kommenteras. Sådana kommentarer saknas dock i de flesta
årsredovisningar vi studerat.

4.2.3 Forskning och utveckling

Information om forskning och utveckling redovisas i flera årsredovisningar
i egna kapitel alternativt under specifika rubriker som ”Forskning och
utveckling” och ”Produkter under utveckling”. 12 poäng kan respektive
företag totalt samla ihop på detta område. Redovisad information om
forskning och utveckling skiljer sig väldigt mycket mellan dessa branscher.
Läkemedel har ett snitt på 7,6 medan snittet för detaljhandel ligger på 0. Att
resultatet för detaljhandel är så lågt är ej förvånande då det ej förekommer
någon satsning på forskning i denna bransch. Därmed inte sagt att det ej

Diagram 4-4: FoU-beskrivning 1997
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förekommer någon utveckling i dessa företag. Den utveckling som sker är
av annan karaktär, exempelvis personalutveckling, och hamnar ej under
definitionen av FoU-kostnader. Bland läkemedelsföretagen är det bara
Getinge (4) som redovisar mindre än de övriga och därmed drar ned
branschens snitt något. Verkstad håller ett genomsnitt på 6,1. Svedala (3),
Electrolux (2) och SAAB Automobile (4) är de företag som redovisar
forskning och utveckling sämre än snittet för verkstadsbranschen. SKF (10)
redovisar mycket utförligt om FoU i sin årsredovisning. Det de tappar
poäng på är att de inte specificerar var de lägger sina kostnader.
Beräkningen av snittet för läkemedel visar att de redovisar mest vad det
gäller alla delområden utom forskning och utvecklingsrelaterade nyckeltal
där verkstad har samma genomsnittspoäng.

Företagen inom läkemedel redogör tydligt för deras syn på forskning och
utveckling.

”…huvudkriteriet för framgång är i grunden enkelt. De vinnande
företagen kommer att vara de som lyckas komma först till
marknaden med nya innovativa läkemedel som kan erbjuda
medicinska fördelar och leda till bättre och effektivare
hälsovård.”

Källa: Astras årsredovisning, 1997 (s. 40)

Dessutom presenterar läkemedelsföretagen någon form av strategi för att
kunna genomföra sina planer. Incentive påpekar i årsredovisningen att FoU
är värdeskapande och deras forskning sker därför i nära anknytning till
marknadens behov genom satsningar på forskare och deras utbildning.
Även några av verkstadsföretagen har någon form av strategi för forskning
och utveckling, Volvo skriver att teknikutvecklingen inom Volvo har
högsta prioritet och att koncernen arbetar med att utnyttja alla synergier
mellan bolagen.

Läkemedelsföretagen beskriver även sina pågående och slutförda projekt.
Incentive tar upp vilka nya produkter som har lanserats under året. Astra är
ännu utförligare när de beskriver sina pågående projekt där de även nämner
i vilken utvecklingsfas produkterna befinner sig i samt vad de skall
användas mot. Vid redovisning av nedlagda kostnader för forsknings- och
utvecklingsprojekt nämns ofta de totala kostnaderna för hela koncernen och
inte hur de är uppdelade på produkt- eller affärsområden. De nedlagda
kostnaderna i förhållande till omsättningen representerar forskning och
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utvecklingsrelaterade nyckeltal. SKF är ett exempel på företag som även
har andra nyckeltal med i sin årsredovisning som antal inlämnade
patentansökningar per år. Pharmacia & Upjohn är det läkemedelsföretag
som inte alls tar upp några nyckeltal.

Enligt lag skall företagen redovisa för sin verksamhet inom forskning och
utveckling vilket vi också anser att de gör. Samtliga företag redovisar
storleken på de totala kostnaderna för FoU trots att detta ej finns med i
Årsredovisningslagen utan endast i Bokföringsnämndens rekommendation.
Att läkemedelsföretagen redovisar mycket information om forskning och
utveckling kan bero på att de är beroende av sin forskning och att det
därmed krävs en utförlig beskrivning av vad resurserna används till.

4.2.4 Personal

Redovisning om personalen sker på samma sätt som FoU i egna kapitel
eller under egna rubriker. Verkstad (9,7) och läkemedel (9,2) är vad det
gäller redovisad information om personal jämförelsevis ganska jämna
medan detaljhandel ligger något lägre (7,3). Verkstad håller högst snitt och
har högsta poäng för delområdena syn på personal, personalrekrytering och
utbildning. Då maximal poäng är 18 för personal finns det för flera företag
utrymme att utöka sina årsredovisningar. Av de analytiker vi tillfrågat har
dock ingen efterfrågat utförligare information än vad som redovisas idag.

Verkstadsföretagen ser sin personal som en viktig resurs och dessutom
redogör flera företag också för varför de tycker att den är så viktig. Kunnig
och motiverad personal är ett företags främsta resurs anser Svedala, därför
är detta en angelägenhet med hög prioritet. De har bl a ett internationellt
träningsprogram för alla medarbetare. Företagen inom läkemedel redogör
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även de för sin syn på personalen och varför den utgör en viktig resurs,
Getinge drar ned snittet genom att inte omnämna personalen med mer än
antalet anställda i sin årsredovisning. Sandvik å andra sidan har en
tydligare beskrivning av sin syn på personalen.

”Den samlade kompetensen hos dessa är av strategisk betydelse
för företagets utveckling. Detta mänskliga kapital återfinns inte
bland våra tillgångsposter i balansräkningen. Det är också
svårare att beskriva och värdera samt att förvalta och utveckla
jämfört med det övriga kapital som arbetar i företaget, eftersom
det helt och hållet tillhör de anställda.”

Källa: Sandviks årsredovisning, 1997 (s. 36)

De företag som redovisar sin syn på personal redogör också för någon form
av strategi för hur arbetet skall gå till.

”…kontinuerlig utbildning av medarbetarna samt regelbundet
återkommande chefsutbildning för att garantera den framtida
ledarförsörjningen.”

Källa: Scanias årsredovisning, 1997 (s. 65)

I samband med personalrekrytering tar flera företag upp hur denna sker,
flera gånger nämns företagens samarbeten med högskolor och universitet.
Företag inom verkstadsbranschen håller det högsta snittet för omnämnande
av utbildning och i flera fall med en beskrivning av denna. Electrolux har
exempelvis en egen utbildningsorganisation, Electrolux University, och
redovisar vilka utbildningar som givits under året. Kolumnen för
redovisning av nedlagda kostnader på personalen visar noll för alla
branscher. Detta anser vi anmärkningsvärt då kompetent och välutbildad
personal är minst lika viktigt för framtiden som nya och bra produkter,
vilket företagen redovisar kostnaderna för. För FoU-kostnader finns
rekommendationer att de skall tas upp till belopp men något liknande
saknas för personalkostnader.

Alla företag utom Pharmacia & Upjohn tar åtminstone upp antal anställda
och fördelning mellan män och kvinnor, vilket är en form av
personalrelaterade nyckeltal. Då detta regleras i lag var detta resultat
väntat. Anledningen till att Pharmacia & Upjohn ej redovisar anställda och
dess fördelning beror antagligen på att de följer amerikansk lagstiftning.
Utöver detta nyckeltal är det några företag, framför allt inom detaljhandel,



Årsredovisningar

55

som även tar upp andra nyckeltal. Apoteket tar bl a upp fördelningen
mellan män och kvinnor både på yrkeskategorier och åldersgrupper,
Systembolaget redovisar personalomsättning och KF presenterar
åldersfördelning och sjukfrånvaro. De två senare har alltså på frivillig väg
valt att presentera delar av sin personalekonomiska redovisning även för de
externa användarna.

Jenkins-kommittén rekommenderar att företagen skall lämna information
om företagsledningens bakgrund och identitet. Företagsledningen
omnämns i varje årsredovisning och det finns minst en angivelse av namn
och befattning till att i flera fall även omfatta ålder, innehav av aktier samt
hur länge befattningen har innehafts. Dessutom är det flera företag som
gärna presenterar foton på respektive person i ledningen.

4.2.5 Miljö

Miljö är ett område som företagen gärna redovisar i ett eget kapitel eller
som i några fall, en separat miljöredovisning. Verkstad och detaljhandel
visar det högsta genomsnittet (5,9) och läkemedel har 4,6. Samtliga snitt får
dock anses som relativt låga då maximal poäng är 13. Scania, SKF och
Astra får nästan full pott med sina 12 poäng samtidigt som
Pharmacia & Upjohn, Nobel Biocare, IKEA, Svedala och Autoliv får 0
poäng.

Verkstads syn på miljö får högst betyg tack vare att Scania, Volvo, ABB,
SKF och Electrolux bifogar en separat miljöredovisning. Det är inte många
företag som redogör för arbetsmiljön för sina anställda, men de som skriver
om det tar ofta upp vilka åtgärder de planerar eller har genomfört för att
förbättra arbetsmiljön. SKF presenterar t ex skadefrekvensen vid fabrikerna
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Diagram 4-6: Miljöbeskrivning 1997
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under de senaste fyra åren. KF utbildar chefer i arbetsmiljökunskap och har
infört en certifiering för att säkerställa att chefer i organisationen har
relevant arbetsmiljökompetens.

De företag som ser miljön som viktigt i årsredovisningen presenterar också
en strategi för miljöarbetet, t ex en uttalad miljöpolicy. Scania har en
miljöpolicy i fyra punkter:

”...skall uppnå och bibehålla en ledande ställning för en
förbättrad miljö…ständigt skall minska sin miljöpåverkan…verka
för internationellt harmoniserande och miljöeffektiva lagar…öka
förtroendet för det egna miljöarbetet genom öppenhet och
regelbunden miljöredovisning.”

Källa: Scanias årsredovisning, 1997 (s. 62)

Flera företag strävar efter att bli certifierade för att på så sätt erhålla ett
bevis på hur långt de har kommit i sitt miljöarbete. Av de företag vi har
studerat får verkstad högre poäng då det är flera företag som inte bara
nämner att de strävar efter certifiering utan också beskriver i vilken grad de
har uppnått hela eller delar av certifieringsprocessen. Detaljhandel är den
bransch som utförligast redogör för sina investeringar i miljöarbete, även
om ingen bransch kan sägas vara riktigt bra på dessa beskrivningar. Det är
inte heller många företag som presenterar någon form av miljörelaterade
nyckeltal. SKF och Scania redovisar bl a förbrukning av el och fossila
bränslen samt hur stor andel av viktiga restprodukter som återvinns. ICA
presenterar utsläpp från transporter, utveckling av miljömärkta produkter
samt hur stor andel av butikerna som källsorterar olika material.

Av de årsredovisningar vi studerat har inget företag valt att försöka nå en
registrering enligt EMAS och har således inga krav på sig att tillhandahålla
någon miljöredovisning. Då det annars inte finns någon tvingande
lagstiftning på detta område innebär det att den information som
förekommer sker på frivillig basis.
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4.3 10-årsöversikt

För att få en bild av hur utvecklingen av icke-finansiell
informationsgivning har sett ut under den senaste 10-årsperioden jämförde
vi företagens senaste årsredovisning med ungefär fem respektive tio år
gamla årsredovisningar. Ett genomsnittligt värde för varje område har
beräknats för respektive bransch och år.

4.3.1 Detaljhandel

Beskrivningen av företagens organisation har under perioden generellt sett
blivit något mer utförlig. Vad det gäller de olika delområdena är det
framför allt beskrivningar av affärsområden samt åtgärder inom IT-området
som förbättrats. Det senare beror antagligen inte på att företagen blivit
bättre på att redovisa det utan att användningen har ökat. H & M har under
hela perioden haft knapphändig information om sin organisation och är
därmed det företag som drar ned branschens snitt. Störst förändring har
skett i Systembolagets och IKEA:s årsredovisningar som blivit bättre på
både beskrivning av affärsområden och sina framtidsplaner. Även Apoteket
har ökat sin informationsgivning, främst vad det gäller affärsidé och
beskrivning av produkter. I övrigt är inget företag speciellt utförligt när det
gäller att beskriva sin affärsidé. Detta har till och med blivit sämre över
åren, vilket kan bero på en hårdnande konkurrens och ökad rädsla för att
avslöja för mycket information.
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Diagram 4-7: 10-årsöversikt för detaljhandel
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Omvärldsbeskrivningarna i årsredovisningarna har ökat under den
undersökta perioden. Den noterade ökningen ligger framför allt i att flera
företag börjat redogöra för kontakter och samarbeten med leverantörer samt
att beskrivningar av marknader och dess framtidsutsikter blivit utförligare.
När marknaden nämns är det vid flera tillfällen som deras konkurrenter tas
upp i samband med att marknadsandelen presenteras. Två företag, KF och
Apoteket, nämner att de har ett nöjd-kund-index för 1997 men endast
Apoteket redovisar indexet. Detta har ej förekommit i något företag under
tidigare år. IKEA nämner inte några omvärldsvariabler i sina
årsredovisningar och ligger på en betydligt lägre nivå än branschen i
genomsnitt. Den största förändringen har skett i H & M som för tio år
sedan knappt redovisade någonting till att 1997 ha en utförlig beskrivning
av marknaden och dess framtidsutsikter samt etableringar på nya
marknader.

Då ingen forskning förekommer inom de enskilda detaljhandelsföretagen
har följaktligen heller inte några beskrivningar eller kommentarer om FoU
förekommit i några av dessa årsredovisningar.

Under den sista delen av perioden har det skett en betydlig ökning av
företagens redovisning av information om dess personal. De delområden
som framför allt har förändrats är att företagen tydligare redovisar en syn
på att personalen är en viktig tillgång samt strategier för personalarbete,
utbildning och nyrekrytering. En viss ökning har skett vad gäller
personalrelaterade nyckeltal utöver de lagstadgade medelantal anställda och
fördelning mellan män och kvinnor. Inget företag har under något år
redovisat hur stora kostnader som lagts ned på utbildning av personal.
IKEA har under perioden legat kvar på en konstant låg nivå medan de
andra företagen blivit bättre i sin personalredovisning.

Inom detaljhandel är miljöredovisning det område där det har skett störst
förändring under de senaste tio åren. En ökad medvetenhet om hur
företagens verksamhet påverkar miljön samt uttalade mål och strategier för
att minska denna påverkan går att utläsa. I 1997 års årsredovisningar
nämner även flera av företagen att de är miljöcertifierade eller arbetar mot
att bli det. Miljöredovisningen har från att för tio år sedan varit i stort sett
obefintlig ökat i samtliga företag bortsett från IKEA som inte något år
nämnt vare sig arbetsmiljö eller övrig miljöpåverkan.
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En summering av detaljhandelsföretagen ger att det företag som redovisar
minst icke-finansiell information är IKEA och det som redovisar mest är
KF. Framför allt har KF redogjort tydligare för omvärld samt personal på
senare år. IKEA redovisar inte mer än nödvändigt i årsredovisningen från
89/90, utseendemässigt består den av några hopnitade A4-ark. Någon större
förändring har inte skett till 94/95, dock har en viss utökning skett till 1997
vad det gäller beskrivning av organisationen. Axel Johnson AB har lättat
upp sin årsredovisning med att variera företagsinformationen med några väl
valda recept.

4.3.2 Verkstad

De beskrivningar verkstadsföretagen gjort om respektive organisation har
framför allt under den senare halvan av perioden blivit utförligare.
Förändringen ligger främst i att antalet företag som tydligt redovisar sin
affärsidé och målsättning med verksamheten har ökat. En markant ökning
ses även vad gäller redovisning av användning och behov av
informationsteknologi. Affärsområdena beskrivs varje år betydligt
utförligare än företagens produkter. SAAB Automobile har under samtliga
år redovisat lite information om sin organisation medan Volvo har varit
betydligt utförligare. Scania är det företag som visat på störst förändring
och är med sin senaste årsredovisning informationsrikast. Sandvik har
också förändrat sin årsredovisning, bl a redogör de tydligare för sin
affärsidé och satsning på IT.

Diagram 4-8: 10-årsöversikt för verkstad
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Omvärldsbeskrivningar har förändrats framför allt under sista perioden,
vilket i första hand beror på ett ökat omnämnande av kunder och
marknader. Vi har sett en tendens till att företagen beskriver sina
konkurrenter utförligare än de har gjort tidigare år. Företagen skiljer sig
inte lika mycket åt vad det gäller omvärldsbeskrivning som beskrivning av
organisation, men även inom detta område har Scania den innehållsrikaste
årsredovisningen medan SAAB Automobile redovisar minst information.

När det gäller beskrivning av forskning och utveckling har företagen
överlag blivit utförligare. Det förekommer fler och tydligare strategier för
hur forskning och utveckling skall bedrivas samt mer ingående
beskrivningar av de projekt som företagen bedriver. Electrolux, Svedala
och SAAB Automobile har under hela perioden haft det lägsta innehållet
om FoU i sina årsredovisningar. I den senaste årsredovisningen nämner
dock SAAB Automobile pågående projekt och strategier för FoU medan
Electrolux endast redovisar de kostnader som lagts ned. En ökning har skett
av redovisningen av nedlagda kostnader och FoU-relaterade nyckeltal,
vilket framför allt kan bero på att rekommendationer har utarbetats för detta
område. Utförligaste redovisningen återfinns hos Autoliv både vad gäller
nedlagda kostnader, pågående projekt och beskrivning av strategier.

Personalredovisning har under perioden ökat och då framför allt under den
senare delen. De största förändringarna består av att företagen har börjat
betona vikten av att ha kompetent och välutbildad personal samt vad som
görs för att utveckla och utbilda sina anställda. Företagen tar även i allt
större utsträckning upp behov av nyrekrytering och samarbeten med
högskolor för att erhålla kompetent personal. De företag som presenterar
den utförligaste personalredovisningen är Sandvik, Scania, Volvo och
Electrolux samtidigt som SAAB Automobiles personalredovisning är i stort
sett obefintlig. Personalrelaterade nyckeltal har funnits i alla företag under
hela perioden och de består främst av de lagstadgade medelantal anställda
samt fördelningen av män och kvinnor.

Den största förändringen i verkstadsföretagens årsredovisningar återfinns
på miljöområdet. Från att i många företag ha varit helt obefintlig har
miljöinformationen ökat till att det i vissa företag idag finns en separat
miljöredovisning som komplement till den vanliga årsredovisningen. De
företag som 1997 hade en miljöredovisning var Scania, Volvo, ABB, SKF
och Electrolux. Två företag saknar fortfarande 1997 någon
miljöinformation i sina årsredovisningar, Svedala och Autoliv. Många av
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företagen nämner att de strävar mot att bli miljöcertifierade eller att delar
av verksamheten redan har blivit det.

Bland verkstadsföretagen har Scania och Volvo under perioden totalt sett
redovisat störst mängd icke-finansiell information. SKF har från att varit
bland de sämre av verkstadsföretagen blivit ett av de bättre. Det enda svaga
område som företaget har är deras presentation av forskning och
utveckling. Det företag som sammantaget redovisar minst mängd icke-
finansiell information är SAAB Automobile.

4.3.3 Läkemedel

Företagens beskrivningar av sina organisationer har under den undersökta
perioden förändrats något. Denna förändring består främst i att bolagen i
1997 års årsredovisningar nämner medvetenhet och behov av
informationsteknologi i verksamheten. I den senaste årsredovisningen
presenterar samtliga bolag såväl sina affärsområden som de största
produkterna under egna kapitel eller avsnitt. En ökning ses här framför allt
hos Incentive och Getinge. Totalt sett är Pharmacia & Upjohn och Nobel
Biocare de företag som på utförligaste sätt beskriver sin organisation.

Läkemedelsföretagens omvärldsbeskrivningar har inte genomgått någon
påtaglig förändring. Det som hänt är att beskrivningar av marknader ökat
något, framför allt nyetableringar beskrivs utförligare. Företagen redovisar
sina framtidsutsikter och redogör för andra aktörer på marknaden. Astra

Diagram 4-9: 10-årsöversikt för läkemedel
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och Nobel Biocare har de utförligaste beskrivningarna och Pharmacia den
lägsta redovisningen.

Verksamhet inom forskning och utveckling redovisas idag något utförligare
än vad det tidigare gjorts. Anledningen till att snittet 1993 är lägre än 1988
beror på att Getinge och Nobel Biocare ej fanns 1988. Båda dessa bolag har
1 respektive 3 poäng 1993 och ligger under snittet för branschen. Då dessa
ej finns med i 1988 års branschsnitt blir snittet högre än för 1993.

Företagen redogör utförligare för varför forskning och utveckling sker, vad
forskningen inriktas mot, vilka projekt de håller på med, hur långt de
kommit samt eventuella lanseringar. Pharmacia och Astra är de som på ett
grundligt sätt beskriver denna verksamhet medan Getinge har det lägsta
informationsinnehållet.

Personalredovisningen i läkemedelsbolagen har blivit utförligare även om
förändringen under den andra halvan av perioden ej var lika stor som under
den första. Största skillnaderna består av att företagen för tio år sedan ej
redogjorde för hur de såg på personalen och vikt av kompetens och
utbildning. I 1997 års årsredovisningar har dock samtliga företag utom
Getinge någon form av presentation av sin personal. Pharmacia har dock en
knapphändig redovisning och på grund av den sparsamma beskrivningen av
företagsledningen blir deras årsredovisning totalt sett den minst utförliga
De tre övriga företagen, Nobel Biocare, Incentive och Astra har en
betydligt mer omfattande och ingående presentation av sin personal.

I de årsredovisningar som är tio år gamla behandlas inte några
miljöaspekter alls vilket dock har förändrats under den behandlade
perioden. Under den andra halvan av perioden tycks ingen egentlig skillnad
ha skett. Det går dock att se att såväl Astra som Getinge har utökat sin
miljöredovisning. Astra är det enda av läkemedelsbolagen som kommit så
långt att de har en separat miljöredovisning. Då Pharmacia har reducerat
sin information blir dock genomsnittet för branschen i stort sett oförändrat.
1997 redovisar varken Nobel Biocare eller Pharmacia någon
miljöinformation. I 1997 års årsredovisningar tar fler av företagen upp att
de strävar mot certifiering eller att de redan är miljöcertifierade.

Totalt sett har Astras årsredovisningar varit mest omfattande vad gäller
icke-finansiell information varje år. Nobel Biocare har utökat sin
redovisning jämfört med för fem år sedan. 1997 redovisar Getinge
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fortfarande minst information. Intressant att notera är att då alla företag
totalt sett har blivit utförligare vad det gäller att redovisa icke-finansiell
information har Pharmacia blivit sämre. Detta skulle kunna vara ett resultat
av samgåendet med amerikanska Upjohn. Undersökningar visar på att
amerikanska företag är dåliga på att redovisa icke-finansiell information
och Pharmacias utveckling kan bero på att de influerats av Upjohns sätt att
redovisa. Pharmacia var fram till 1993 ett av de bolag som redovisade mest
icke-finansiell information.

4.4 Total summa – alla områden

Ovanstående diagram visar det totala snittet för samtliga delområden inom
varje bransch samt förändringen under de undersökta åren. Det visade sig,
för 1997, att läkemedel fick ett genomsnitt på 33,2, verkstad 32,7 samt
detaljhandel 21,9. Detta visar att läkemedel och verkstad ligger relativt
jämnt medan detaljhandel placerar sig betydligt lägre. Verkstadsbranschen
har dock under perioden närmat sig läkemedelsbranschen. Scania placerar
sig allra bäst (48 poäng) utav de utvalda företagen, följt av SKF (46 poäng)
samt Astra (45 poäng). De sämsta företagen enligt vår klassificering blev
IKEA (8 poäng) samt SAAB Automobile(15 poäng).

Den trend som vi kan se över åren är en utförligare redovisning av icke-
finansiell information i alla tre branscherna. Läkemedel har haft högst snitt
under samtliga år, för att sedan följas av verkstad och detaljhandel. År 1997
har avståndet minskat mellan läkemedel och de två övriga branscherna.
Samtliga undersökta branscher har utökat sin icke-finansiella information i
årsredovisningarna. Denna ökning beror bland annat på att nya krav har
tillkommit enligt lagstiftningen, men också på att företag influerar varandra

Diagram 4-10: Totalt inklusive FoU

Totalt inklusive FoU

0

10

20

30

40

1988 1993 1997

Detaljhandel
Verkstad
Läkemedel



Icke-finansiell information i årsredovisningar

64

samt användarnas efterfrågan av mer information. Tävlingen ”Bästa
årsredovisningen” anses också vara en sporre enligt flera företag119.
Dessutom kan vi tänka oss att information om t ex personal och miljö är
sådana områden som företagen ser som ”måsten” i en årsredovisning.

Beräkningen total summa inklusive forskning och utveckling visade att
detaljhandel var mycket sämre på att redovisa icke-finansiell information.
Då detaljhandel ej bedriver någon forskning och utveckling blir inte denna
jämförelse korrekt. Vi beräknade därför ett totalt branschsnitt utan
forskning och utveckling. I detta diagram framgår att avståndet mellan
detaljhandel och de två övriga branscherna är mindre men att detaljhandel
fortfarande är sämre än dessa. När forskning och utveckling exkluderas får
verkstad ett högre värde än läkemedel. Läkemedelsbranschen satsar mest
på FoU och har en utförlig redovisning om detta och när detta ej räknas
med tappar de sitt försprång mot de andra.

Under andra halvan av perioden har informationsgivningen angående
framför allt personal och miljö ökat från verkstadsföretagen och på grund
av detta har de totalt sett blivit informationsrikast. Detaljhandelsföretagen
redovisar minst icke-finansiell information och har gjort så under hela
perioden. Att verkstad och läkemedel redovisar mer information än
detaljhandel kan bero på att dessa branscher enbart består av börsnoterade
bolag. Börsbolag har ett högre krav på sig från marknaden att ha en
omfattande redovisning, såväl icke-finansiellt som finansiellt. Intressant att
notera är att H & M som är det enda börsnoterade detaljhandelsföretaget i
vår studie, bortsett från IKEA, redovisar minst information.

                                                          
119 Larsson, 1998
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Företag 1997 1993 1988
Ej FoU Med FoU Ej FoU Med FoU Ej FoU Med FoU

Scania 42 (1) 48 (1) 24 (4) 26 (5) - -
Astra 36 (2) 45 (3) 29 (1) 36(1) 15 (4) 23 (2)
SKF 36 (2) 46 (2) 19 (9) 22 (10) 12 (9) 15 (8)
Volvo 34 (4) 40 (4) 26 (2) 28(2) 25(1) 27 (1)

Pharmacia & Upjohn 15 (21) 24 (18) 19 (9) 28 (2) 15 (4) 20 (4)
SAAB Automobile 11 (22) 15 (22) 6 (22) 7 (22) 8 (19) 8 (19)
IKEA 8 (23) 8 (23) 5 (23) 5 (23) 4 (20) 4 (20)

Tabell 4-1: Rangordningslista Källa: Egen

Oavsett om forskning och utveckling räknas in eller ej blir det fortfarande
samma företag som ligger kvar i toppen och botten enligt vår
rangordningslista. Undantaget är Pharmacia som för 10 år sedan var ett av
de företag som redovisade mest icke-finansiell information medan de 1997
redovisade betydligt mindre än de övriga företagen.

Av de fyra i toppen är tre verkstadsföretag trots att läkemedel är bästa
bransch. Detta tyder på att det finns en stor variation bland
verkstadsföretagen vad det gäller att redovisa icke-finansiell information i
årsredovisningarna.
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5 Analytiker

ör att undersöka hur användarna, i detta fall aktieanalytiker, ser på
årsredovisningen som informationskälla samt innehållet av icke-

finansiell information skickades en enkät ut till dessa. Enkäterna (bilaga 1)
skickades ut via e-mail till 12, i förväg tillfrågade, analytiker verksamma på
Enskilda, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Matteus, och Nordbanken.
Av dessa var det 9 analytiker som svarade. Respondenterna, d v s de valda
analytikerna, representerar de tre branscherna läkemedel (3 st), verkstad
(4 st) och detaljhandel (2 st). Trots att analytikerna vid första kontakten
accepterat att svara på våra frågor har bortfallet efter två påminnelser blivit
3 av 12 tillfrågade. Två upptäckte efter hand att de ej hade tid och en har
helt uteblivit med svar. Detta kapitel innehåller en sammanställning och
analys av de svar vi erhöll från vårt enkätutskick.

5.1 Årsredovisningen som informationskälla

För att analytikerna skall kunna värdera aktier/företag krävs att de får den
information de behöver. De huvudsakliga informationskällorna utgörs av
företagens egna och konkurrenternas årsredovisningar/rapporter, kontakter
med bolaget, kunder och konkurrenter samt genom branschtidningar och
index (Habit, Vision, SCB, HUI m fl). Några analytiker nämnde dessutom
makroprognoser och marknadsinformation.

Det går inte att utifrån analytikernas svar uttyda en enda informationskälla
som tillhandahåller mest relevant information. Flera analytiker ser
årsredovisningen som en relevant informationskälla, dock i kombination
med oberoende konsultrapporter (när det finns sådana), miljöredovisning,
kapitalmarknadsdagar, Internet och kontakter direkt med bolaget.

”Årsredovisningen är naturligtvis allenarådande vad det gäller
att presentera historisk finansiell information, men inte annars”

Källa: Verkstadsanalytiker.

F
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Läkemedels- och detaljhandelsanalytikerna samt en verkstadsanalytiker
anser att årsredovisningen är den informationskälla som innehåller mest
tillförlitlig information. Någon nämner även årsredovisningen i
kombination med statistik och kontakt med någon högt uppsatt person i
bolaget. Verkstadsanalytikerna anser att oberoende konsultrapporter och
marknadsbedömares analyser, i de fall sådana finns, är det mest
tillförlitliga.

Detta verkar stämma väl överens med resultatet från Olberts undersökning
från 1991 där analytiker värderade olika informationskällor. Där hamnade
såväl årsredovisningar och delårsrapporter som offentlig statistik och
kontakter med bolaget högt upp på listan.

Majoriteten av de tillfrågade analytikerna anser att årsredovisningen är ett
bra media att presentera icke-finansiell information på. Det bör dessutom
kombineras med kapitalmarknadsdagar, analytiker/medieträffar.

”Årsredovisningarna skulle i många fall kunna utnyttjas mycket
effektivare än idag. Skall man behandla alla aktörer lika så är
det bra att utnyttja årsredovisningen.”

Källa: Verkstadsanalytiker

En läkemedelsanalytiker påpekar att årsredovisningen är ett bra media för
icke-analytiker, medan analytiker har större möjligheter än ”vanliga”
privatpersoner att få tag på icke-finansiell information på annat sätt.

Årsredovisningen är ett sätt att nå alla intresserade användare samtidigt och
med samma information till samtliga. Företagen redovisar inte all
information i årsredovisningen. Då mer information går att få direkt från
företagen har inte alla aktörer tillgång till lika mycket information.

5.2 Lagstiftning och rekommendationer

Enligt Årsredovisningslagen måste företag redovisa viss
tilläggsinformation vad det gäller forskning och utveckling, medelantal
anställda, fördelning av män och kvinnor m m. Majoriteten av analytikerna
använder de flesta av dessa variabler inför den framtida bedömningen av
företaget. En detaljhandelsanalytiker menar dock att de inte används
speciellt ofta eller mycket.
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Den amerikanska undersökningen som genomfördes av Eccles & Mavrinac
1995 visade på att analytiker anser att information av icke-finansiell
karaktär, som forskning och utveckling, personal samt miljö är relevant. Vi
har ej genomfört någon form av rangordning av dessa parametrar, men det
framgår dock att majoriteten av de tillfrågade analytikerna anser att dessa
är viktiga.

Åsikter angående om det borde ställas ytterligare krav på tilläggs-
information genom rekommendationer och lagar varierar. En verkstads-
analytiker menar att inga krav behövs och en annan menar att det ligger i
bolagens intresse. De företag som är tydligast premieras i värderingen då
riskpremien kan minska.

En verkstads- och en läkemedelsanalytiker anser att ytterligare krav borde
ställas genom rekommendationer medan några tvivlar på att det går att
reglera fram så mycket bättre information.

”Informationsbehoven är oftast mycket specifika för ett enskilt
bolag vilket gör allmänna lagar mindre verksamma.”

Källa: Läkemedelsanalytiker

En detaljhandelsanalytiker svarar att det beror på årsredovisningens syfte,
vilket denne inte bedömer enbart vara till grund för analytiker. Generellt är
det dock alltid bättre med mer än mindre information. En annan
detaljhandelsanalytiker vill inte se ökade krav på tilläggsinformation.

De flesta analytikerna verkar vara emot ytterligare lagstiftning vad gäller
tilläggsinformation. Ökad reglering av den här typen av information får inte
heller något stöd bland de amerikanska användarna av externa rapporter
enligt Eccles & Mavrinacs undersökning. De menar istället att ökad
informationsspridning bör ske på frivillig väg. En fördel med reglering är
att jämförbarheten ökar mellan företagen.

Analytikerna är av olika åsikter även när det gäller om det borde finnas
normer och rekommendationer för hur icke-finansiell information bör
redovisas. Två verkstadsanalytiker anser att det inte borde finnas, medan
två andra tror att det skulle underlätta men att det är mycket svårt att
genomföra.
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”Jag tror inte att det går att reglera fram. Om ett bolag inte vill
redovisa kan man inte tvinga fram det. Det är svårt att göra icke-
finansiell information trovärdig och relevant. Det enda man
riktigt kan lita på är redovisning av historiska data. En del
regleringar är mer av politiskt korrekt art än av ekonomisk
relevans. Miljöredovisningarna är ett exempel på i stor del
ointressant eller irrelevant information.”

Källa: Verkstadsanalytiker

Som beslutsunderlag verkar miljöinformation vara av mindre betydelse.
Det är dock det område vars beskrivningar i årsredovisningarna har ökat
mest i samtliga branscher under de senaste 10 åren.

En detaljhandelsanalytiker anser att det ej behövs normer eller
rekommendationer. En läkemedels- och en verkstadsanalytiker tycker att
normer eller rekommendationer skulle underlätta redovisningen av icke-
finansiell information. Viss tveksamhet råder dock om det är möjligt.

”Det skulle underlätta. Dock tror jag att det är svårt att
genomföra.”

Källa: Verkstadsanalytiker

Risken finns dock att normer och rekommendationer skulle få företagen att
känna sig tvingade att redovisa viss information bara för sakens skull.

”Rekommendationer är inte fel, de behöver dock vara flexibla så
att de inte får samma form som de amerikanska ”Management´s
discussion and analysis” vilket oftast endast blir ett långt
exercerande med procentsiffror.”

Källa: Läkemedelsanalytiker

Analytikerna är av den åsikten att icke-finansiell information ej bör
regleras i lagstiftning och på så sätt tvingas på företagen. De tillfrågade
analytikerna ser hellre att det utformas rekommendationer för hur denna
typ av information skall redovisas än lagar om vad som skall redovisas. En
sådan rekommendation skull göra att jämförbarheten mellan de företag som
väljer att redovisa icke-finansiell information på frivillig väg ökar.
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En svensk rekommendation skulle i så fall skilja sig mot de internationella
regleringarna, MD&A och OFR, genom att vara frivillig respektive att
innefatta hur redovisning bör ske.

5.3 Årsredovisningen som beslutsunderlag

Det råder delade meningar om årsredovisningar innehåller tillräckligt med
information eller ej för att kunna göra relevanta framtidsprognoser över
företag. En verkstadsanalytiker menar att årsredovisningarna oftast ger
tillräckligt med information, medan en annan menar att man aldrig skall
vara riktigt nöjd och att det alltid går att tränga in djupare på bl a de olika
affärsområdena.

”Företagen har blivit försiktigare i sina bedömningar av
framtiden – vilket är tråkigt. Vi måste således leta efter våra
egna indikatorer.”

Källa: Verkstadsanalytiker.

Ytterligare en verkstadsanalytiker menar att informationen inte alls är
tillräcklig och att bolagen är dåliga på att bedöma utvecklingen på sina
egna marknader. Detaljhandelsanalytikerna håller med om att
informationen är otillräcklig men anser inte heller att syftet med
årsredovisningarna är att innehålla all information som behövs.

”Man behöver alltid tala med bolagen för att få en bättre
uppfattning om framtidsutsikterna.”

Källa: Detaljhandelsanalytiker

Läkemedelsanalytikerna är av liknande åsikt, en årsredovisning får aldrig
bli det huvudsakliga underlaget för bedömning av ett bolags framtid. En
läkemedelsanalytiker menar även att det behövs oftast mer
marknadsinformation och framåtblickande information för att kunna göra
en relativt säker prognos över utvecklingen.

Många av analytikerna anser att årsredovisningen inte tillhandahåller
tillräckligt med relevant information för att kunna göra värderingar och
framtidsprognoser. De vill gärna ha kompletterande och mer detaljerad
information om marknaden och framtidsutsikterna.
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Utöver den lagstadgade icke-finansiella informationen använder sig en
verkstadsanalytiker av patent eller annan information om teknologiskt
kunnande. En annan verkstadsanalytiker menar att det kan skilja sig åt
mellan bolag, men att något som är viktigt är hur produkterna står sig
jämfört med konkurrenterna. Annat som nämns som viktiga variabler är
bolagens trovärdighet, prognosförmåga, tillväxtstrategi, tydlighet och
flexibilitet.

”…det viktigaste är ju att göra en bedömning av hur
lönsamheten kommer att utvecklas framåt och där finns inget
redovisat. Mycket av prognoserna bygger på hur man tror att
olika produkter kommer att växa beroende på t ex allmän
inkomstutveckling, konsumenternas preferenser, prisutveckling,
teknisk utveckling o s v. Allt är i slutändan finansiell information,
men i prognosfasen är det inte så.”

Källa: Verkstadsanalytiker

Beskrivningar av verksamheten, VD-kommentar och drivande trender i
branschen är sådant detaljhandelsanalytiker anser är viktigt och studerar
utöver det som är lagstadgat, medan läkemedelsanalytiker är intresserade
av vad som händer i framtiden och studerar bl a FoU-kostnader i
förhållande till börsvärdet. En läkemedelsanalytiker menar att intervjuer
med kunder och konkurrenter är viktigast, samt att denne i övrigt inte
studerar några specifika icke-finansiella nyckeltal.

Det påpekas ofta i redovisningssammanhang att information skall gå att
jämföra. Av de tillfrågade analytikerna är dock de flesta av den åsikten att
det är svårt att jämföra icke-finansiell information. Två läkemedels-
analytiker anser att den icke-finansiella informationen som företagen
redovisar inte går att jämföra mellan företag eller inom enskilda företag
från år till år.

”Det är svårt att jämföra finansiell info och än svårare att
jämföra icke-finansiell.”

Källa: Verkstadsanalytiker

För att informationen som företagen lämnar skall vara användbar för
analytikerna krävs att informationen är både relevant och tillförlitlig. Vi har
sett att analytikerna anser att information om marknader, konkurrenter och
framtiden är relevant inför deras värderingar. För icke-finansiell
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information som lämnas på frivillig väg, och ej står under någon oberoende
granskning, är det svårt att bedöma tillförlitligheten av.

”Det finns en risk för att urvalet är vinklat av
informationsgivaren, alltså företagen, i och med att det är lättare
att vinkla icke-finansiell information än finansiell.”

Källa: Läkemedelsanalytiker

Detta framgick även av Eccles & Mavrinacs undersökning som visade på
att analytiker och investerare ofta misstänker att företag utnyttjar
information som inte har granskats av en revisor för att ge en så positiv bild
som möjligt av företaget.

En verkstadsanalytiker menar att det går att jämföra den icke-finansiella
informationen i många fall, om inte företagen gör större struktur-
förändringar. Övriga menar att det oftast inte går att jämföra. En
detaljhandelsanalytiker påpekar att det är svårt att jämföra mellan företag,
men att det alltid går att jämföra inom samma företag från år till år. Även
en läkemedelsanalytiker är av liknande åsikt:

”… för företag inom samma bransch samt för samma företag
över tiden. Som analytiker märker man på en gång om bolagen
slutar publicera viktig information samt om bolagen kommer
med ny, tidigare ej avslöjad information.”

Källa: Läkemedelsanalytiker

5.4 Utökad redovisning på frivillig väg

Vad det gäller ytterligare icke-finansiell information är det framför allt
sådant som rör marknaden, konkurrenterna och framtiden som analytikerna
efterfrågar i årsredovisningarna.

”…generellt skulle det inte skada med lite mer information om
marknaden och dess struktur som företaget är verksamt på.”

Källa: Verkstadsanalytiker

” Bolagen är överlag dåliga på att ge ”framtidsplaner” med
substans.”

Källa: Läkemedelsanalytiker
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En verkstadsanalytiker påpekar att känslighetsanalyser i alla dess former
alltid är bra. Ett annat område som inte heller är tillräckligt belyst i
årsredovisningarna enligt en läkemedelsanalytiker är immateriella
rättigheter samt konkurrentanalyser. Detaljhandelsanalytikerna menar att
det är svårt att svara generellt eftersom det är så olika mellan bolag, men
oftast behövs det mer information.

”Titta på H & M:s årsredovisning t ex som är lika innehållsrik
som en postorderkatalog. Å andra sidan finns t ex Securitas som
har en utmärkt presentation av sina verksamheter och länder.”

Källa: Detaljhandelsanalytiker

En årsredovisning som är så innehållsfattig som H & M:s försvårar
möjligheterna att göra en relevant framtidsprognos. Även Aktiespararen
anmärker på liknande sätt på H & M:s torftiga innehåll i årsredovisningen.

5.5 Utveckling och påverkan

Analytikerna anser att redovisningen av icke-finansiell information under
den senaste 10-årsprioden har förbättrats. Framför allt nämns bättre
beskrivning av marknaden och dess aktörer, ökad fokusering på makro-
utveckling och ökad medvetenhet. Även framtidsplanerna beskrivs idag
något bättre.

”…mer detaljerande framåtblickande information även om det
fortfarande finns mycket kvar att önska.”

Källa: Läkemedelsanalytiker

Vi håller med om att årsredovisningarna i de tre branscher vi valt har blivit
betydligt utförligare de senaste åren vad det gäller icke-finansiell
information. Både marknadsbeskrivningar och framtidsplaner har blivit
utförligare under den undersökta perioden.

Alla tillfrågade analytiker anser att de har möjlighet att påverka vilken
information som skall redovisas, kanske inte som enskilda individer men
däremot som grupp. En analytiker säger att han har givit vissa förslag och
att företagen då lyssnar och ibland har denne även sett resultat av detta.
Flera nämner att de ofta får frågor från företagen om vilken information
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som önskas. I och med att bolagen tjänar på att analytikerna blir duktigare
så ligger det i bolagens intresse att redovisa mer.

”Fler och fler företag använder numera konsulter som hjälp för
att skriva årsredovisningen. Således händer det att dessa kon-
taktar oss för att höra vilken mer information som vi önskar. Sär-
skilt nya bolag som kommer till börsen är mer formbara eftersom
de vet om hur viktigt det är att profilera sig som nytt bolag.”

Källa: Detaljhandelsanalytiker

Några analytiker anser att informationsbehovet skiljer sig åt mellan olika
branscher. En bransch som är homogen och välstrukturerad är det lättare att
samla information om medan en heterogen fragmenterad bransch gör det
mer komplext att analysera.

”De bolag som står och faller med sin personal, som t ex IT-
konsulter har rimligen ett större intresse av att påvisa förmågan
att behålla personalen. För tunga cykliska bolag är det viktigare
att uppvisa en flexibilitet och anpassningsförmåga inför snabba
kast i konjunkturen.”

Källa: Verkstadsanalytiker

”Skillnaderna är stora. T ex så måste man i IT-sektorn veta om
bolagen kan rekrytera personal, medan man i verkstadsindustrin
måste veta hur många man kan friställa.”

Källa: Verkstadsanalytiker

Informationsbehovet är stort oavsett bransch, vissa branscher är dock mer
komplexa än andra och fordrar därför en mer allsidig belysning menar en
läkemedelsanalytiker. En detaljhandelsanalytiker håller med och menar att
man alltid vill ha så mycket information som det går att få.

”…Det beror till största delen på vilka krafter det är som driver
marknaden för de olika företagen samt hur pass snabb
teknikutvecklingen är. Hur lätt är det att göra en
kassaflödesanalys över ett bolag (prognosperiod på 10 år i
vanligaste fallet) när man som analytiker vet att under perioden
kommer tekniken att utvecklas så pass mycket att tre till fyra nya
produktgenerationer kommer att lanseras?”

Källa: Läkemedelsanalytiker
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Utifrån de svar vi fått från analytikerna har vi inte kunnat uttyda någon klar
efterfrågeprofil för analytikerna i en viss bransch. Det går att se både
variationer och likheter mellan analytiker från såväl olika branscher som
mellan analytiker inom samma bransch. Då det är svårt att uttyda
gemensamma önskemål och behov för de respektive branscherna torde det
bli än svårare att utfärda gemensamma normer och rekommendationer.
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6 Slutsatser och reflektioner

yftet med denna uppsats var att undersöka vilken icke-finansiell
information stora svenska företag redovisar, hur utförligt detta sker

samt vad analytiker efterfrågar. I detta kapitel görs en återkoppling till de
inledande problemställningarna med sammanfattning av de reslutat som
framkommit. Vidare tar vi upp den kritik som kan riktas mot vår
forskningsmetod samt egna reflektioner kring redovisandet av icke-
finansiell information.

6.1 Sammanfattande slutsatser

Hur ser det ut i Sverige, redovisar företagen den information som
efterfrågas av analytikerna?

Analytikerna anser att årsredovisningen är en bra och relevant
informationskälla vad det gäller icke-finansiell information, men dock i
kombination med oberoende konsultrapporter. Majoriteten av de tillfrågade
svarar att årsredovisningen är den informationskälla som redovisar mest
tillförlitlig information. Det är dock svårt att bedöma tillförlitligheten då
icke-finansiell information framför allt lämnas på frivillig väg och än så
länge ej står under någon ”oberoende” granskning.

Amerikanska undersökningar har visat att intresset för icke-finansiell
information har ökat bland externa användare och vi har sett en liknande
tendens bland analytikerna även i Sverige. Analytikerna efterfrågar mer
icke-finansiell information inom vissa områden; som marknad,
konkurrenter och framtidsutsikter för att kunna genomföra relevanta
framtidsprognoser. Vi har dock inte vad det gäller informationsbehovet i de
olika branscherna kunnat uttyda att några skillnader skulle föreligga mellan
analytiker från de representerade branscherna.

Analytikerna vill dock inte att denna utökade informationsgivning skall
regleras i lag. Ökad reglering av den här typen av information får inte
heller något stöd bland de amerikanska användarna av externa rapporter.

S
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Analytikerna anser istället att rekommendationer bör utformas för hur
redovisningen bör se ut. Eftersom det är svårt att jämföra denna
information skulle en sådan rekommendation göra att jämförbarheten ökar
för de företag som väljer att redovisa icke-finansiell information på frivillig
väg.

Hur utförlig är dagens redovisning av icke-finansiell information i de
svenska företagen?

Efter att ha studerat årsredovisningar från detaljhandels-, verkstads- och
läkemedelsbranschen har vi sett att information om deras affärsområden
och marknader är de delområden som presenteras utförligast. Produkter och
FoU-projekt presenteras utförligare i läkemedelsbranschen jämfört med
övriga. Beskrivning av företagsledning är mycket utförlig i både
läkemedels- och verkstadsbranschen. Syn på miljö redovisas utförligare i
detaljhandels- och verkstadsbranschen i och med att flera företag erbjuder
en separat miljöredovisning.

Enligt Årsredovisningslagen måste företag redovisa viss tilläggs-
information om forskning och utveckling, medelantal anställda, fördelning
mellan män och kvinnor etc. Vår genomgång av årsredovisningar visar att
områden som forskning och utveckling, personal och miljö är de som
redovisas utförligast. Vi har sett att dessa områden ofta presenteras under
egna delar eller kapitel i årsredovisningarna. Den icke-finansiella
informationen som presenteras redovisas ofta på frivillig väg i och med att
det inte finns någon omfattande lagstiftning på detta område. Viss
information, t ex framtidsutsikter, redovisar företagen inte utförligt och
öppet om, vilket kan bero på att de anser att denna kan komma att skada
företaget. För att informationen skall komma att presenteras bör nyttan
alltså överstiga kostnaden för denna. Med nytta menar vi att intressenterna
anser att informationen är användbar. Det är givetvis svårt att tillfredsställa
alla intressenter, men som vi har sett använder analytiker även andra
informationskällor utöver årsredovisningarna.

Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren vad det gäller icke-finansiell
information?

Den utveckling vi har sett är att redovisning av icke-finansiell information
har ökat under de senaste 10 åren och blivit allt utförligare i samtliga
branscher och inom samtliga områden. Läkemedelsbranschen redovisar
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mest icke-finansiell information och har även gjort så under de senaste 10
åren. Den största förändringen i läkemedelsbranschen kan vi se inom
miljöområdet. I början av tioårsperioden presenterades ingen miljö-
information alls i deras årsredovisningar vilket alltså har förändrats även
om de inte redovisar lika omfattande som de övriga branscherna. Miljö är
det område som ökat mest i samtliga branscher under denna period. Totalt
sett är det verkstadsbranschen som utökat sin icke-finansiella informations-
givning mest under samma period.

De tillfrågade analytikerna anser också att redovisningen av icke-finansiell
information har förbättrats. Framför allt beskrivs framtiden, marknaden och
dess aktörer bättre än tidigare. Ändå verkar det vara just marknaden och
framtiden som analytikerna efterfrågar mer information om. De anser också
att de har en möjlighet att påverka vilken information som företagen skall
redovisa.

6.2 Kritik mot vald forskningsmetod

Den kritik som skulle kunna riktas mot vår undersökning av analytiker och
deras inställning är att vi valde att skicka enkäter via e-mail i stället för att
göra personliga intervjuer. Med intervjuer kunde vi ha fått djupare och mer
ingående svar på våra frågor men å andra sidan kunde vi nå fler analytiker
med hjälp av att skicka enkäter. Då vår huvudsakliga undersökning var att
studera vad och hur utförligt företagen redovisar icke-finansiell information
i årsredovisningarna ansåg vi det befogat att av tids- och kostnadsskäl avstå
från att göra intervjuer.

För att kunna dra generella slutsatser vid en kvantitativ undersökning måste
mycket data samlas in. Då vår undersökning omfattar 12 analytiker kan
kritik riktas mot att vi ej tillfrågat tillräckligt många för att kunna säga
något specifikt om vad analytiker i de olika branscherna efterfrågar. Vi
anser dock att vi kan uttala oss om hur analytiker generellt ställer sig till
icke-finansiell information.

En svaghet vi ser med de valda branscherna är att inom läkemedel och
verkstad är samtliga företag stora och börsnoterade medan de inom
detaljhandel är stora men endast H & M är börsnoterat. Det går därmed inte
att utesluta att de skillnader vi sett mellan detaljhandelsföretagen och de
övriga branscherna delvis kan bero på om företagen är börsnoterade eller
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ej. Börsnoterade företag har högre krav på sig att redovisa mer information
och detta kan vara ett skäl till att läkemedel och verkstad har utförligare
redovisningar än detaljhandelsföretagen.

Om detta vore fallet borde H & M, som är det enda börsnoterade
detaljhandelsföretaget, rimligen redovisa mest information inom den
branschen. H & M är dock som vi visat, efter IKEA, det företag som
redovisar minst icke-finansiell information.

Inför studien utgick vi ifrån den klassificering som de svenska
affärstidningarna använder sig av. Under studiens gång har vi noterat att
vad det gäller indelningen av läkemedelsbolag är denna något tveksam. I
denna klassificeras Getinge som ett läkemedelsbolag vilket vi inte anser
vara helt korrekt. De övriga företagen tillverkar läkemedel medan Getinge
tillverkar utrustning för sjukvårdsändamål. Vi har dock valt att följa den
branschindelning som vi ursprungligen använt.

Vi blev inför denna studie avrådda att genomföra en enkätstudie för att
beskriva vilken icke-finansiell information företag redovisar. Vi blev
rekommenderade att istället studera företagens årsredovisningar. I vår
undersökning anser vi att detta har varit en bra metod. Vi skulle dock inför
en liknande studie rekommendera att efter att ha studerat årsredovisningar
följa upp detta med enkäter alternativt intervjuer av redovisningsansvariga
på företagen. Detta för att även undersöka varför de redovisar viss
information och vad de tror att analytiker och övriga intressenter vill ha för
information.
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6.3 Personliga reflektioner

Under arbetet med uppsatsen har vi fått en allt större insikt i vilken
information som årsredovisningar innehåller samt hur denna presenteras.
Vi har även trängt in djupare i redovisningsteorierna och i kombination
med studier av årsredovisningar har arbetet bidragit till att ge oss en ökad
förståelse av redovisningsbegreppens innebörd.

Vi har i vår undersökning sett att de olika branscherna skiljer sig åt vad det
gäller hur utförligt de redovisar icke-finansiell information samt den visade
öppenheten. Följande resonemang om orsak och verkan av ett företags
agerande samt hur klara målen är skulle kunna vara en möjlig förklaring till
dessa skillnader. Resonemanget grundar sig på Perrows orsak och verkan
matris.

Detaljhandel har som vi kommit fram till redovisat minst icke-finansiell
information och läkemedel är den bransch som varit mest utförlig i sin
beskrivning. Då verkstads- och läkemedelsbranscherna satsar forskning och
utvecklingsresurser på längre och mer tekniskt avancerade projekt innebär
det att detta agerande inte omedelbart får verkan på marknaden. I
detaljhandelsbranschen investeras satsade resurser i exempelvis nya butiker
vilket snabbare påverkar deras omgivning. I termer av Perrow skulle detta
innebära att detaljhandelsbranschen har ett fullständigare orsak och verkan
samband än de övriga två branscherna.

Mål

Orsak
och
verkan

Klara Oklara

Fullständig

Ofullständig

Detalj-
handels-
branschen

Verkstads-
branschen

Läkemedels-
branschen

Figur 6-1: Orsak och verkan matris Källa: Egen bearbetning av Perrows
modell ur Macintosh s. 199
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Företagen inom läkemedelsbranschen satsar stora resurser på forskning
samtidigt som det föreligger en osäkerhet om vad detta kommer att
resultera i. Exempelvis pågår ett tiotal forskningsprojekt parallellt med
förhoppning om att åtminstone ett skall nå det mål man satt upp. Detta
skulle innebära att de mål och resultat man kommer att uppnå kan anses
som oklara under större delen av projektets tid. I de två övriga branscherna
bedrivs betydligt färre projekt men som istället oftare når de mål som ställts
upp. Är exempelvis målet att utveckla en ny bilmodell påbörjas ett projekt
för att sedan korrigeras tills målet är nått.

Som vi ser det skulle dessa faktorer kunna vara en anledning till att
läkemedelsbranschen redovisar mest utförligt vad det gäller icke-finansiell
information medan detaljhandelsbranschen redovisar minst. Vad anser de
redovisningsansvariga på företagen om icke-finansiell informationsgivning
och vad tror de att användarna efterfrågar? Detta vore en intressant fråga att
studera men besvaras ej i denna uppsats.
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Linköpings Universitet 990323
Ekonomiska Institutionen

Hej!

Vi är två ekonomistudenter som skriver magisteruppsats på Linköpings Universitet.
Syftet med uppsatsen är att undersöka stora svenska företags årsredovisningar för att
studera vad och hur icke-finansiell information redovisas. Vi vill även undersöka om det
föreligger någon skillnad mellan vad företag redovisar och vad aktieanalytikerna
efterfrågar. Vad vi har funnit har ingen undersökt detta tidigare i Sverige vilket gjort att
vi anser det extra intressant att behandla.

Med icke-finansiell information avser vi information utöver vad som anges i resultat-
och balansräkning samt tillhörande noter enligt lag. Icke-finansiell information kan även
ha kvalitativ karaktär, exempelvis när en beskrivning lämnas om genomförda
utbildningar eller framtida planer. Informationen kan således vara både
tillbakablickande och framtidsinriktad. Med kvantitativ icke-finansiell information
menas nyckeltal eller mått såsom antal nya produktlanseringar och andel högutbildad
personal.

Vi vore tacksamma om Ni tog Er den korta tid det tar att besvara de frågor som vi
bifogat och returnerar dem till oss.

Svaren på frågorna kommer att behandlas med full anonymitet och ingen annan än
uppsatsskrivarna kommer att ha tillgång till svaren. Vi vore dock tacksamma om Ni
skriver Ert namn så vi vet vilka som svarat. Skriv gärna också om det går bra att vi
eventuellt återkommer med någon kompletterande fråga längre fram.

Svaren skickas till: Mats Axelsson

Konsistoriegatan 11a

582 34 Linköping

Vid frågor och funderingar kontakta oss på: tel: 0705-740510

e-mail: matax650@student.liu.se

Tack på förhand för Er medverkan!

Med vänliga hälsningar

Mats Axelsson & Veronica Vidlund
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1. Vilken bransch är Ert huvudsakliga verksamhetsområde?

2. Vad är Er arbetsuppgift/befattning?

3. Vilken är Er huvudsakliga informationskälla för värdering av aktier/företag?

4. Vilken informationskälla anser Ni tillhandahåller mest relevant information?

5. Vilken informationskälla anser Ni tillhandahåller mest tillförlitlig information?

6. Är årsredovisningen rätt media att presentera icke-finansiell information eller finns
andra informationskällor?

7. Enligt Årsredovisningslagen måste företag redovisa viss tilläggsinformation. Det
gäller forskning och utveckling, medelantal anställda, fördelning av män och
kvinnor m.m. Använder Ni någon av dessa variabler vid värdering av aktier/företag?

8. Borde ytterligare krav ställas på tilläggsinformation genom rekommendationer eller
lagar?

9. Anser Ni att det vore bättre med lagstiftning än med rekommendationer?

10. Anser Ni att det borde finnas normer och rekommendationer för hur icke-finansiell
information bör redovisas?

11. Anser Ni att dagens årsredovisningar innehåller tillräcklig information för att göra
relevanta framtidsprognoser över företag?

12. Använder Ni, utöver ovanstående variabler, icke-finansiell information/ nyckeltal
vid värdering av aktier/företag? I så fall vilken typ av information anser Ni vara
viktigast?

13. Anser Ni att den icke-finansiella information som företagen redovisar går att
jämföra mellan företag och inom enskilda företag från år till år?

14. Finns det någon typ av icke-finansiell information som Ni anser saknas i
årsredovisningarna?

15. Vilken utveckling och förändring av presentationen av icke-finansiell information
har Ni sett under den senaste 10-årsperioden och i så fall på vilket sätt?

16. Anser Ni att Ni som analytiker har möjlighet att påverka vilken information som
företagen skall redovisa?

17. Tror Ni att informationsbehovet skiljer sig åt mellan olika branscher och i så fall på
vilket sätt?
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UTVÄRDERINGSMALL

Organisation

Affärsidé / Mål
0 Inget omnämnande.
1 Uttalad affärsidé / mål.
2 D:o samt beskrivning av strategier för att genomföra sin affärsidé / mål.

Affärsområden
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande av vilka affärsområden man har.
2 D:o samt beskrivning av affärsområdena.
3 D:o samt utförligare beskrivning av affärsområdena, t ex diagram,
    tabeller, personalinformation.

Produkter
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande av vilka produkter man har.
2 D:o samt beskrivning av produkterna.
3 D:o samt utförligare beskrivning av produkterna, t ex diagram, tabeller,
    personalinformation, marknadsandelar.

Produktivitet
0 Inget omämnande.
1 Omnämnande att produktiviteten har förändrats.
2 D:o samt beskrivning av varför förändring har skett.

IT
0 Inget omnämnande
1 Omnämnande av att IT-investeringar gjorts.
2 D:o samt beskrivning varför IT-investeringar gjorts, t ex ökat
    informationsbehov, år 2000-problematik.

Framtidsplaner
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande av företagets framtidsplaner.
2 D:o samt utförligare beskrivning av framtidsplanerna.
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Omvärld

Marknad
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande av vilka företagets marknader är.
2 D:o samt beskrivning av företagets respektive marknader, t ex
    viktigaste marknad, nyetableringar, andra aktörer.
3 D:o samt utförligare beskrivning av respektive marknad, t ex framtids-
    utsikter för redan existerande marknader.

Kunder
0 Inget omnämnande
1 Omnämnande av kunder.
2 D:o samt beskrivning av dessa, t ex största och viktigaste kunderna.

Leverantörer
0 Inget omnämnande
1 Omnämnande av leverantörer.
2 D:o samt beskrivning av dessa, t ex tecknade samarbetsavtal.

Marknadsrelaterade nyckeltal
0 Inget omnämnande
1 Omnämnande av marknadsrelaterade nyckeltal för aktuellt år, t ex
    marknadsandel.
2 D:o samt beskrivning och kommentarer till förändringar mellan årets och
    föregående års nyckeltal.

Kundrelaterade nyckeltal
0 Inget omnämnande
1 Omnämnande av kundrelaterade nyckeltal för aktuellt år, t ex nöjd-kund-
    index.
2 D:o samt beskrivning och kommentarer till förändringar mellan årets och
    föregående års nyckeltal.
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Forskning och Utveckling

Syn
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande av typen att ”satsning på FoU är viktigt”
2 D:o samt beskrivning av varför FoU är viktigt, ”vi kommer fortsätta att
    satsa på FoU”.

Strategi
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande att någon slags strategi eller plan finns för FoU
2 D:o samt beskrivning av områden som företaget inriktar sin FoU mot.

Projekt
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande att forsknings- och utvecklingsprojekt pågår/har pågått.
2 D:o samt beskrivning av olika produkter och processer som är klara/
    under utveckling, ”nya produkter lanserades för…”.
3 D:o samt utförligare beskrivning, t ex tabeller, diagram, bedömda
    lanseringstillfällen.

Nedlagda kostnader
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande av årets totalkostnad för FoU på koncernnivå.
2 D:o samt uppdelad på olika affärs- eller produktområden.
3 D:o samt orsaker till förändringar i kostnader för FoU

Forsknings- och utvecklingsrelaterade nyckeltal
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande av FoU-relaterade nyckeltal för aktuellt år, t ex FoU i
    procent av omsättningen, antal patent.
2 D:o samt beskrivning och kommentarer angående förändring mellan årets
    och tidigare års nyckeltal.
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Personal

Syn
0 Inget omnämnande
1 Omnämnande av typen att ”personalen är vår viktigaste resurs”, ”det är
    viktigt att öka och bibehålla kompetens”
2 D:o samt beskrivning av varför personal och utbildning är viktigt, t ex
    ”för att kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden”.

Strategi
0 Inget omnämnande
1 Omnämnande att det finns en övergripande strategi eller plan för
    personalarbetet.
2 D:o samt vad som ingår i den övergripande strategin, t ex vilka områden
    som personalarbetet fokuseras mot.
3 D:o samt utförligare beskrivning av den övergripande planen, t ex
    uttalade mål med personalarbetet.

Personalrekrytering
0 Inget omnämnande
1 Omnämnande att nyrekrytering sker.
2 D:o samt beskrivning av hu nyrekrytering sker, t ex samarbete med hög-
    skolor och universitet, traineeutbildningar.

Utbildning
0 Inget omnämnande
1 Omnämnande att utbildning av personalen har skett/sker, t ex ….
2 D:o samt beskrivning av typer av utbildning samt vilka som innefattats,
”Att vara trainee på Incentive…”.
3 D:o fast utförligare beskrivning, t ex genom diagram, tabeller eller
    separat personalredovisning.

Nedlagda kostnader
0 Inget omnämnande
1 Omnämnande av årets totalkostnad för utbildning.
2 D:o samt beskrivning av kostnadernas fördelning, t ex IT-utbildningar,
    ledarskapsutbildningar.
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Personalrelaterade nyckeltal
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande av personalrelaterade nyckeltal för aktuellt år, t ex
    medelantal anställda, fördelning mellan män och kvinnor, fördelning
    mellan länder.
2 D:o samt ytterligare beskrivning av t ex personalomsättning, utbildnings-
    nivå, åldersfördelning, sjukfrånvaro.

Företagsledning
0 Inget omnämnande
1 Angivelse av namn och befattning
2 D:o samt angivelse av ålder
3 D:o samt angivelse av innehav av aktier, eget eller inom familjen.
4 D:o samt angivelse av hur länge befattningen innehafts
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Miljö

Syn
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande att "miljö och miljöarbete är viktigt”.
2 D:o samt varför det är viktigt och hur det påverkar företaget.
3 D:o samt att separat miljöredovisning finns.

Arbetsmiljö
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande att arbetsmiljön är viktig.
2 D:o samt beskrivning av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

Strategi
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande att övergripande plan eller strategi för miljöarbetet finns.
2 D:o samt beskrivning av miljöarbetet, t ex en uttalad miljöpolicy.

Certifiering
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande av typen att man ”strävar mot certifiering”.
2 D:o samt utförligare beskrivning av hur långt man kommit med
    certifieringen, t ex ”andel certifierade anläggningar”, uppfyllande av
    EU-krav.

Investeringar
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande av typen att ”miljörelaterade investeringar har gjorts”.
2 D:o samt beskrivning av vilka investeringar som gjorts.

Miljörelaterade nyckeltal
0 Inget omnämnande.
1 Omnämnande av miljörelaterade nyckeltal för aktuellt år, t ex utsläpp,
    energiförbrukning.
2 D:o samt beskrivning och kommentarer angående förändring mellan årets
    och tidigare års nyckeltal



Bilaga 3  

Företag 1997 Organisation Omvärld Markn.rel. Kundre.
Affärsidé/mål Aff.omr. Produkter Produktivitet IT Framtid S:a Marknad Kunder Leverantör nyvkeltal nyckeltal S:a

Läkemedel
Astra 0 3 2 0 2 1 8 3 0 0 1 0 4
Gambro/Incentive 0 2 2 0 2 0 6 2 0 0 1 0 3
Getinge 0 2 3 0 0 1 6 3 0 0 1 0 4
Nobel Biocare 2 3 3 0 2 2 12 3 1 0 0 0 4
Pharm.Upj 2 2 3 0 2 1 10 1 1 0 0 0 2
Summa 4 12 13 0 8 5 42 12 2 0 3 0 17
Genomsnitt 0,8 2,4 2,6 0 1,6 1 8,4 2,4 0,4 0 0,6 0 3,4

Detaljhandel
Apoteket 1 0 1 1 2 1 6 2 0 0 0 1 3
Axel-Johnson AB 0 2 0 0 1 1 4 2 1 1 1 0 5
H&M 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 1 0 6
ICA 0 2 0 0 2 1 5 2 1 0 0 0 3
IKEA 1 2 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 1
KF 0 2 0 0 2 1 5 3 0 1 1 1 6
Systembolaget 0 2 1 2 1 1 7 2 1 0 0 0 3
Summa 2 10 2 3 9 8 34 15 3 4 3 2 27
Genomsnitt 0,3 1,4 0,3 0,4 1,3 1,1 4,9 2,1 0,4 0,6 0,4 0,3 3,9

Verkstad
ABB 1 2 0 0 0 1 4 2 1 0 2 0 5
Atlas Copco 2 2 0 0 0 1 5 2 0 0 1 0 3
Autoliv 2 0 3 0 2 0 7 2 2 0 2 0 6
Celsius 2 2 0 0 0 1 5 2 0 0 1 0 3
Electrolux 0 2 1 0 2 1 6 2 0 0 1 0 3
SAAB 0 0 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 2
Sandvik 2 2 1 1 2 1 9 2 1 0 1 0 4
Scania 2 3 0 2 2 1 10 3 1 1 2 0 7
SKF 2 2 0 1 2 1 8 2 1 0 1 0 4
Svedala 2 2 0 0 2 1 7 3 2 0 1 0 6
Volvo 2 2 0 2 2 1 9 2 0 1 2 0 5
Summa 17 19 7 6 14 10 73 24 8 2 14 0 48
Genomsnitt 1,5 1,7 0,6 0,5 1,3 0,9 6,6 2,2 0,7 0,2 1,3 0 4,4



Bilaga 3  

Företag 1997

Läkemedel
Astra
Gambro/Incentive
Getinge
Nobel Biocare
Pharm.Upj
Summa
Genomsnitt

Detaljhandel
Apoteket
Axel-Johnson AB
H&M
ICA
IKEA
KF
Systembolaget
Summa
Genomsnitt

Verkstad
ABB
Atlas Copco
Autoliv
Celsius
Electrolux
SAAB
Sandvik
Scania
SKF
Svedala
Volvo
Summa
Genomsnitt

FoU  Nedlagda FoU-rel. Personal Nedlagda Pers.rel. Företags
Syn Strategi Projekt kostnader nyckeltal S:a Syn Strategi Pers.rek. Utbildn. kostnader nyckeltal ledning S:a

2 2 3 1 1 9 2 2 0 2 0 2 4 12
2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 0 1 4 13
1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5
2 2 2 1 1 8 2 3 0 2 0 2 4 13
2 2 2 3 0 9 1 1 0 0 0 0 1 3
9 8 10 7 4 38 7 8 2 6 0 6 17 46

1,8 1,6 2 1,4 0,8 7,6 1,4 1,6 0,4 1,2 0 1,2 3,4 9,2

0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 2 10
0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 2 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 1 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 2 1 9
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 7
0 0 0 0 0 0 7 9 5 7 0 11 12 51
0 0 0 0 0 0 1,0 1,3 0,7 1,0 0 1,6 1,7 7,3

2 1 2 1 1 7 1 0 0 0 0 1 2 4
2 0 2 1 1 6 1 1 0 2 0 1 4 9
2 1 2 1 1 7 0 0 0 0 0 1 4 5
2 2 2 1 0 7 2 2 2 1 0 1 4 12
0 0 0 1 1 2 2 3 2 2 0 1 3 13
1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1
2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 0 2 4 14
1 1 1 2 1 6 2 2 2 2 0 1 4 13
2 2 3 1 2 10 2 2 1 2 0 1 4 12
0 0 1 2 0 3 2 2 0 2 0 1 4 11
2 0 2 1 1 6 2 2 2 2 0 1 4 13
16 10 18 14 9 67 16 16 11 15 0 12 37 107
1,5 0,9 1,6 1,3 0,8 6,1 1,5 1,5 1,0 1,4 0,0 1,1 3,4 9,7



Bilaga 3  

Företag 1997

Läkemedel
Astra
Gambro/Incentive
Getinge
Nobel Biocare
Pharm.Upj
Summa
Genomsnitt

Detaljhandel
Apoteket
Axel-Johnson AB
H&M
ICA
IKEA
KF
Systembolaget
Summa
Genomsnitt

Verkstad
ABB
Atlas Copco
Autoliv
Celsius
Electrolux
SAAB
Sandvik
Scania
SKF
Svedala
Volvo
Summa
Genomsnitt

Miljö  
Syn Arb.miljö Strategi Certifiering Invest. Miljörel. ny.tal Summa Totalt Utan FoU

3 2 2 1 2 2 12 45 36
2 0 1 1 0 1 5 35 27
2 0 2 1 1 0 6 25 21
0 0 0 0 0 0 0 37 29
0 0 0 0 0 0 0 24 15
7 2 5 3 3 3 23 166 128

1,4 0,4 1 0,6 0,6 0,6 4,6 33,2 25,6
 
 

2 0 2 0 1 0 5 24 24
2 0 2 1 0 0 5 24 24
2 2 2 0 0 0 6 19 19
3 0 2 2 1 2 10 26 26
0 0 0 0 0 0 0 8 8
2 2 2 1 2 0 9 29 29
2 2 1 0 1 0 6 23 23
13 6 11 4 5 2 41 153 153
1,9 0,9 1,6 0,6 0,7 0,3 5,9 21,9 21,9

 0
3 0 1 2 0 2 8 28 21
2 0 1 1 0 0 4 27 21
0 0 0 0 0 0 0 25 18
2 0 2 1 0 0 5 32 25
3 0 2 2 1 0 8 32 30
2 1 1 1 0 0 5 15 11
2 1 1 0 0 0 4 40 31
3 1 2 2 2 2 12 48 42
3 2 2 2 1 2 12 46 36
0 0 0 0 0 0 0 27 24
3 0 2 0 0 2 7 40 34
23 5 14 11 4 8 65 360 293
2,1 0,5 1,3 1,0 0,4 0,7 5,9 32,7 26,6



Bilaga 3  

Företag 1993 Organisation Omvärld Markn.rel. Kundre.
Affärsidé/mål Aff.omr. Produkter Produktivitet IT Framtid S:a Marknad Kunder Leverantör nyvkeltal nyckeltal S:a

Läkemedel
Astra 0 3 2 0 0 1 6 2 1 0 0 0 3
Gambro/Incentive 1 2 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 2
Getinge 1 2 0 0 0 1 4 2 1 0 1 0 4
Nobel Biocare 2 2 2 0 0 1 7 3 1 0 1 0 5
Pharmacia 2 2 3 0 0 1 8 2 0 0 1 0 3
Summa 6 11 8 0 0 5 30 11 3 0 3 0 17
Genomsnitt 1,2 2,2 1,6 0 0 1,0 6,0 2,2 0,6 0 0,6 0 3,4

Detaljhandel
Apoteket 0 0 0 1 0 2 3 3 1 0 1 0 5
Axel-Johnson AB 1 2 0 0 2 0 5 1 0 0 1 0 2
H&M 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2
ICA 0 2 0 0 2 1 5 2 0 0 0 0 2
IKEA 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
KF 1 2 0 0 2 1 6 2 0 0 0 0 2
Systembolaget 0 1 0 1 1 0 3 2 2 0 0 0 4
Summa 3 8 0 2 7 6 26 13 3 0 2 0 18
Genomsnitt 0,4 1,1 0 0,3 1,0 0,9 3,7 1,9 0,4 0 0,3 0 2,6

Verkstad
ABB 0 2 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3
Atlas Copco 2 2 2 0 0 1 7 2 0 0 0 0 2
Autoliv 2 0 2 0 0 1 5 2 2 0 1 0 5
Celsius 2 2 1 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1
Electrolux 0 2 1 1 1 1 6 2 0 0 1 0 3
SAAB 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 3
Sandvik 0 2 0 1 0 1 4 1 0 0 1 0 2
Scania 2 2 0 1 0 0 5 2 0 0 2 0 4
SKF 0 2 0 1 0 1 4 2 0 0 1 0 3
Svedala 0 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 2
Volvo 2 2 1 0 0 1 6 2 0 0 1 0 3
Summa 10 18 9 5 1 9 52 20 2 0 9 0 31
Genomsnitt 0,9 1,6 0,8 0,5 0,1 0,8 4,7 1,8 0,2 0 0,8 0 2,8



Bilaga 3  

Företag 1993

Läkemedel
Astra
Gambro/Incentive
Getinge
Nobel Biocare
Pharmacia
Summa
Genomsnitt

Detaljhandel
Apoteket
Axel-Johnson AB
H&M
ICA
IKEA
KF
Systembolaget
Summa
Genomsnitt

Verkstad
ABB
Atlas Copco
Autoliv
Celsius
Electrolux
SAAB
Sandvik
Scania
SKF
Svedala
Volvo
Summa
Genomsnitt

FoU  Nedlagda FoU-rel. Personal Nedlagda Pers.rel. Företags
Syn Strategi Projekt kostnader nyckeltal S:a Syn Strategi Pers.rek. Utbildn. kostnader nyckeltal ledning S:a

2 2 2 1 0 7 2 2 0 1 0 2 4 11
0 1 2 1 1 5 1 1 2 2 0 1 4 11
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5
1 1 1 0 0 3 2 1 0 2 0 1 4 10
2 2 3 1 1 9 0 0 0 0 0 1 4 5
6 6 8 3 2 25 5 4 2 5 0 6 20 42

1,2 1,2 1,6 0,6 0,4 5,0 1,0 0,8 0,4 1,0 0 1,2 4,0 8,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 6
0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 5
0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 9 13 29
0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,6 0 1,3 1,9 4,1

2 1 1 1 1 6 2 1 2 2 0 1 1 9
2 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 1 4 5
2 2 1 1 1 7 0 0 0 0 0 1 4 5
2 1 0 1 1 5 1 2 2 1 0 1 4 11
0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 0 1 4 11
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2 0 2 1 1 6 0 0 0 0 0 1 4 5
1 0 1 0 0 2 2 2 2 1 0 1 2 10
0 0 2 1 0 3 1 0 0 1 0 1 4 7
1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 5
0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 4 9
12 5 11 8 5 41 9 8 6 9 0 11 35 78
1,1 0,5 1,0 0,7 0,5 3,7 0,8 0,7 0,5 0,8 0 1,0 3,2 7,1



Bilaga 3  

Företag 1993

Läkemedel
Astra
Gambro/Incentive
Getinge
Nobel Biocare
Pharmacia
Summa
Genomsnitt

Detaljhandel
Apoteket
Axel-Johnson AB
H&M
ICA
IKEA
KF
Systembolaget
Summa
Genomsnitt

Verkstad
ABB
Atlas Copco
Autoliv
Celsius
Electrolux
SAAB
Sandvik
Scania
SKF
Svedala
Volvo
Summa
Genomsnitt

Miljö  
Syn Arb.miljö Strategi Certifiering Invest. Miljörel. ny.tal Summa Totalt Utan FoU

2 2 2 0 2 1 9 36 29
2 0 2 0 1 0 5 28 23
2 0 2 0 0 0 4 18 17
0 0 0 0 0 0 0 25 22
2 0 1 0 0 0 3 28 19
8 2 7 0 3 1 21 135 110

1,6 0,4 1,4 0 0,6 0,2 4,2 27,0 22,0

0 0 0 0 0 0 0 11 11
1 0 2 0 0 0 3 15 15
0 0 0 0 0 0 0 9 9
2 0 2 0 1 1 6 16 16
0 0 0 0 0 0 0 5 5
3 2 1 0 1 0 7 21 21
0 2 0 0 0 0 2 14 14
6 4 5 0 2 1 18 91 91

0,9 0,6 0,7 0 0,3 0,1 2,6 13,0 13,0

2 0 2 0 1 0 5 26 20
0 0 0 0 0 0 0 20 14
0 0 0 0 0 0 0 22 15
0 0 0 0 0 0 0 23 18
3 0 2 0 1 0 6 27 26
0 0 0 0 0 0 0 7 6
1 0 0 0 0 0 1 18 12
2 0 2 1 0 0 5 26 24
2 1 2 0 0 0 5 22 19
0 0 0 0 0 0 0 13 11
3 1 2 0 0 2 8 28 26
13 2 10 1 2 2 30 232 191
1,2 0,2 0,9 0,1 0,2 0,2 2,7 21,1 17,4



Bilaga 3  

Företag 1988 Organisation Omvärld Markn.rel. Kundre.
Affärsidé/mål Aff.omr. Produkter Produktivitet IT Framtid S:a Marknad Kunder Leverantör nyvkeltal nyckeltal S:a

Läkemedel
Astra 0 3 2 0 0 1 6 2 0 0 1 0 3
Gambro/Incentive 2 2 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 2
Getinge Del av E-lux 0 0
Nobel Biocare Del av Nob Ind 0 0
Pharmacia 0 2 2 0 0 1 5 2 0 0 1 0 3
Summa 2 7 4 0 0 3 16 6 0 0 2 0 8
Genomsnitt 0,7 2,3 1,3 0 0 1,0 5,3 2,0 0 0 0,7 0 2,7

Detaljhandel
Apoteket 0 0 0 1 2 2 5 3 1 1 0 0 5
Axel-Johnson AB 0 2 0 0 0 1 3 3 0 0 1 0 4
H&M 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1
ICA 1 2 0 0 0 1 4 2 0 0 1 0 3
IKEA 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
KF 1 2 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 2
Systembolaget 1 1 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1
Summa 4 8 0 3 3 7 25 12 1 1 2 0 16
Genomsnitt 0,6 1,1 0 0,4 0,4 1,0 3,6 1,7 0,1 0,1 0,3 0 2,3

Verkstad
ABB 0 2 1 0 0 2 5 3 0 0 0 0 3
Atlas Copco 2 1 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 2
Autoliv Del av E-lux 0 0
Celsius 1 2 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1
Electrolux 0 2 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 3
SAAB 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 3
Sandvik 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1
Scania Del av SAAB-Scania 0 0
SKF 0 2 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 3
Svedala 0 2 1 0 0 1 4 2 1 0 1 0 4
Volvo 2 2 1 1 0 1 7 2 0 0 1 0 3
Summa 5 15 5 2 1 9 37 16 1 0 6 0 23
Genomsnitt 0,6 1,7 0,6 0,2 0,1 1,0 4,1 1,8 0,1 0 0,7 0 2,6



Bilaga 3  

Företag 1988

Läkemedel
Astra
Gambro/Incentive
Getinge
Nobel Biocare
Pharmacia
Summa
Genomsnitt

Detaljhandel
Apoteket
Axel-Johnson AB
H&M
ICA
IKEA
KF
Systembolaget
Summa
Genomsnitt

Verkstad
ABB
Atlas Copco
Autoliv
Celsius
Electrolux
SAAB
Sandvik
Scania
SKF
Svedala
Volvo
Summa
Genomsnitt

FoU  Nedlagda FoU-rel. Personal Nedlagda Pers.rel. Företags
Syn Strategi Projekt kostnader nyckeltal S:a Syn Strategi Pers.rek. Utbildn. kostnader nyckeltal ledning S:a

2 2 2 1 1 8 0 0 0 0 0 2 4 6
2 2 2 1 0 7 0 0 0 0 0 1 4 5

0 0
0 0

0 0 3 1 1 5 0 0 0 1 0 2 4 7
4 4 7 3 2 20 0 0 0 1 0 5 12 18

1,3 1,3 2,3 1,0 0,7 6,7 0 0 0 0,3 0 1,7 4,0 6,0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 7
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 7
0 0 0 0 0 0 4 3 1 5 0 9 7 29
0 0 0 0 0 0 0,6 0,4 0,1 0,7 0 1,3 1,0 4,1

2 0 2 1 1 6 1 1 0 0 0 1 1 4
2 1 2 0 0 5 1 1 0 2 0 1 4 9

0 0
0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5

0 0
0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 1 4 6
1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 5
0 0 1 0 1 2 1 2 0 1 0 1 4 9
5 2 12 3 3 25 3 4 0 4 0 9 29 49

0,6 0,2 1,3 0,3 0,3 2,8 0,3 0,4 0 0,4 0 1,0 3,2 5,4



Bilaga 3  

Företag 1988

Läkemedel
Astra
Gambro/Incentive
Getinge
Nobel Biocare
Pharmacia
Summa
Genomsnitt

Detaljhandel
Apoteket
Axel-Johnson AB
H&M
ICA
IKEA
KF
Systembolaget
Summa
Genomsnitt

Verkstad
ABB
Atlas Copco
Autoliv
Celsius
Electrolux
SAAB
Sandvik
Scania
SKF
Svedala
Volvo
Summa
Genomsnitt

Miljö  
Syn Arb.miljö Strategi Certifiering Invest. Miljörel. ny.tal Summa Totalt Utan FoU

0 0 0 0 0 0 0 23 15
0 0 0 0 0 0 0 19 12

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 20 15
0 0 0 0 0 0 0 62 42
0 0 0 0 0 0 0 20,7 14,0

0 0 0 0 0 0 0 17 17
0 0 0 0 0 0 0 10 10
0 0 0 0 0 0 0 6 6
0 0 0 0 0 0 0 13 13
0 0 0 0 0 0 0 4 4
2 0 2 0 0 0 4 12 12
0 2 0 0 0 0 2 14 14
2 2 2 0 0 0 6 76 76

0,3 0,3 0,3 0 0 0 0,9 10,9 10,9

2 0 0 0 0 0 2 20 14
0 0 0 0 0 0 0 21 16

0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 11 8
0 0 0 0 0 0 0 12 12
0 0 0 0 0 0 0 8 8
0 0 0 0 0 0 0 13 9

0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 15 12
0 0 0 0 0 0 0 15 13
2 2 1 0 1 0 6 27 25
4 2 1 0 1 0 8 142 117

0,4 0,2 0,1 0 0,1 0 0,9 15,8 13,0


