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Sammanfattning 

 

Titel: Redovisning av intellektuellt kapital  

- En kvantitativ studie av företag noterade på First North Stockholm 

 

Författare: Victoria Moberg och Malin Haglöf 

 

Bakgrund: Intellektuellt kapital är tillgångar som många gånger inte kan tas upp i 

balansräkningen, då de oftast inte uppfyller kraven för en immateriell tillgång enligt standarden 

IAS 38. Denna studie undersöker i vilken utsträckning företag på en mindre reglerad 

marknadsplats redovisar intellektuellt kapital i den frivilliga delen av årsredovisningen.  

 

Syfte: Syftet är att presentera en översikt av hur mycket intellektuellt kapital som redovisas i 

varje kategori (strukturkapital, humankapital och relationskapital), samt hur det skiljer sig 

beroende på bransch och storlek. 

 

Metod: Innehållsanalys används för att mäta i vilken utsträckning intellektuellt kapital 

redovisas genom att räkna antal förekommande begrepp kopplat till intellektuellt kapital i 

företags årsredovisningar.  

 

Slutsats: Relationskapital är den kategori som redovisas i störst utsträckning, vilket 

överensstämmer med majoriteten av tidigare forskning samt legitimitetsteorin. Det finns 

däremot ingen positiv korrelation mellan företags storlek och redovisning av intellektuellt 

kapital. Inte heller visas någon signifikant skillnad beroende på branschtillhörighet. Studiens 

resultat skiljer sig från tidigare forskning samt intressent- och legitimitetsteorin. Teorierna 

räcker inte som förklaring i vilken utsträckning börsnoterade företag på en mindre reglerad 

marknadsplats redovisar intellektuellt kapital.  

 

Nyckelord: Intellektuellt kapital, frivillig redovisning, innehållsanalys  

  



 

Summary 

 

Title: Intellectual capital disclosure  

- A quantitative study of companies listed on First North Stockholm 

 

Author: Victoria Moberg och Malin Haglöf 

 

Background: Intellectual capital is assets that often isn’t allowed to be included in the balance 

sheet as they usually do not meet the requirements for an intangible asset in accordance with 

IAS 38. This study investigates to what extent companies in a less regulated marketplace 

disclose intellectual capital in the voluntary part of the annual report. 

 

Purpose: The purpose is to present an overview of how much intellectual capital is disclosed 

in each category (structural capital, human capital and relational capital) and how it differs 

depending on industry and size. 

 

Method: Content analysis is used to measure to what extent intellectual capital is disclosed, by 

counting the existing terms associated with intellectual capital in annual reports. 

 

Conclusion: Relational capital is the most widely disclosed category, consistent with the 

majority of previous research and the Legitimacy theory. There is, however, no positive 

correlation between the size of the company and the disclosure of intellectual capital. Nor is 

there any significant difference depending on industry affiliation. The results of the study differ 

from previous research, as well as the Stakeholder and the Legitimacy theory. Hence, these 

theories does not explain well enough, to what extend listed companies in a less regulated 

marketplace disclose intellectual capital.  

 

Keywords: Intellectual capital, voluntary disclosure, content analysis 
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1. Inledning  

 

Kapitlet beskriver ämnesval och problemdiskussion som därefter mynnar ut i 

frågeställningar. Syftet presenteras och förklaring ges för vilken kunskapslucka studien avser 

att fylla.  

 

1.1 Ämnesval  

 

Ämnesvalet är redovisning av intellektuellt kapital (IK). Enligt Singh och Kansal (2011) 

kännetecknas IK som den viktigaste värdeskaparen för ett företag. IK är kunskapsbaserat 

kapital i form av erfarenhet, organisationsstruktur, kundrelationer och yrkesskicklighet, och 

är enligt Abdolmohammadi (2005) avgörande för företags framgång. Vidare framhäver 

Singh och Kansal (2011) att IK ger företag stora konkurrensfördelar på marknaden där de 

verkar. En uppdelning av IK görs oftast i ett tredelat ramverk, exempelvis inre struktur, yttre 

struktur och personalkompetens. Den vanligaste uppdelningen i tidigare studier om 

redovisning av IK är humankapital, strukturkapital och relationskapital. Humankapital utgörs 

av kunskap och kompetens hos kvalificerad personal. Strukturkapital finns inom företag och 

innefattar verksamhetens informationssystem och övriga tekniska resurser som företag 

förvaltar (Abdolmohammadi, 2005). Relationskapital är resurser som är knutna till externa 

relationer, exempelvis kundlojalitet och leverantörsrelationer (Yu & Zhang, 2008).  

 

IK är tillgångar som många gånger inte kan tas upp i balansräkningen, då de oftast inte 

uppfyller kraven för en immateriell tillgång enligt standarden IAS 38, vilket beskrivs i ett 

senare avsnitt. För att företag ska kunna informera sina intressenter om detta IK redovisas 

det därför i textform i den frivilliga delen av årsredovisningen (Olsson 2001). Denna studie 

ämnar undersöka redovisat IK i den frivilliga delen av årsredovisningar. 
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1.2 Problemdiskussion  

 

Det är svårt att identifiera vad det IK som tas upp i den frivilliga delen av årsredovisningen 

har för betydelse för företags värde. Kostnader för det göms i resultaträkningen och därför 

omnämns och/eller uppskattas värdet av IK istället i den frivilliga delen. Många företag 

(exempelvis bemanningsföretag) är till stor del uppbyggda på tillgångar i form av IK (Roos, 

Fernström & Pike, 2006). När företag inte kan redovisa sina viktigaste tillgångar (exempelvis 

personalkompetens) i balansräkningen innebär det att redovisningen inte ger en rättvisande 

bild av företaget, och riskerar att bli undervärderat (Guthrie, Petty & Ricceri, 2006). Genom 

att informera sina intressenter om IK i den frivilliga delen av årsredovisningen kan företag 

ge en bild över hur de förvaltar IK, samt att ledningens arbete kan utvärderas 

(Abdolmohammadi, 2005; Mouritsen, Bukh & Marr, 2004). Informationsasymmetrin mellan 

ledning och aktieägare minskar, vilket leder till lägre kapitalkostnad och ett mer korrekt 

marknadsvärde (Branco, Delgado, Sá & Sousa, 2010; Mouritsen et al., 2004). 

 

Problemet med att företag riskerar att inte värderas korrekt på grund av otillräcklig 

redovisning av IK, är uppsatsens grundsten. Det finns många studier om redovisning av IK 

som utförts på börsnoterade företag runt om i världen. Studierna har undersökt de största 

börsnoterade företagen på de större och mer reglerade marknadsplatserna. Det har dock inte 

identifierats att liknande studier har utförts på mindre börsnoterade företag på en mindre 

reglerad marknad. För dessa mindre och ofta entreprenörsdrivna företag är det svårare att få 

bankkrediter, om deras tillgångar till övervägande del består av IK som inte kan tas upp i 

balansräkningen, eftersom det innebär en större risk för bankerna (Catasús & Gröjer, 2003). 

Det är därför extra viktigt för dessa små bolag att börsnoteras för att få in kapital från 

investerare, så att de kan utföra nyemissioner och växa ytterligare.  

 

Denna studie ämnar fylla kunskapsluckan för mindre börsnoterade företag genom att 

undersöka svenska företag på marknadsplatsen First North, och på så vis bidra med ny 

kunskap inom IK-området. Forskare från andra länder har nytta av studien för att applicera 

liknande forskning på mindre börsnoterade företag i deras länder. Många företag som 

börsintroduceras för första gången börjar på First North, och de är ofta mindre och 

snabbväxande.  
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Företagen är mindre reglerade på denna marknadsplats och det ställs inte samma juridiska 

krav som på de större börsnoterade företagen. Företagen på First North är inte lika granskade 

av intressenter och investerare, och den enklare redovisningsregleringen innebär i sin tur en 

högre risk för investering (Nasdaq a, u.å.). För att växa snabbt och konkurrera med andra på 

marknaden krävs det stora resurser för redovisning och utformandet av årsredovisningen. I 

vilken utsträckning de redovisar IK kan bero på hur mycket resurser de har för detta. De bör 

dock redovisa sitt IK för att marknadsföra sina tillgångar (sitt värde), som ej kan tas upp i 

balansräkningen, för att fler ska våga investera och i sin tur få upp marknadsvärdet för att 

växa snabbare. 

 

Tidigare forskning har framförallt undersökt hur mycket redovisning av IK som produceras, 

exempelvis vilken kategori av IK (struktur, relations och humankapital) som redovisas mest, 

och vilka faktorer (exempelvis bransch och storlek) som påverkar frekvensen av 

redovisningen av IK. Dessa undersökningar är av intresse för forskare inom IK-området samt 

företag och dess intressenter. Majoriteten av tidigare studier har resulterat i att 

relationskapital är den mest redovisade kategorin. Det visade sig även att ju större företagen 

är desto större mängd IK redovisas, och att företag från branscher som till största del är 

uppbyggda på tillgångar i form av IK redovisar det i större utsträckning. För att denna studien 

ska bli jämförbar med andra studier undersöks ovannämnda aspekter.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att presentera en översikt av hur mycket intellektuellt kapital som redovisas i varje 

kategori (strukturkapital, humankapital och relationskapital), samt hur det skiljer sig 

beroende på bransch och storlek. 

  

Följande frågeställningar formuleras till hjälp för att uppnå syftet: 

 

● Vilken kategori av IK redovisas i störst utsträckning? 

● Finns det något samband (korrelation) mellan företags storlek och redovisning av IK? 

● Finns det en signifikant skillnad över hur mycket IK företag redovisar beroende på 

branschtillhörighet?   
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1.4 Begreppsförklaring 

 

1.4.1 Regelverket IAS 38  

 

IK är immateriella tillgångar, men som tidigare nämnts uppfyller IK många gånger inte de 

kriterier som krävs för att få tas upp som en immateriell tillgång i balansräkningen. IAS 38 

är den standard som förklarar vilka immateriella tillgångar som får tas upp. International 

Accounting Standard Board som har publicerat IAS 38 är ett internationellt regelverk. I 

standarden beskrivs hur immateriella tillgångar skall identifieras, värderas och redovisas. Vid 

redovisning av immateriella tillgångar är företag skyldiga att redovisa dem som tillgångar 

om de uppnår följande villkor; 

  

1. De immateriella tillgångarna kontrolleras av företaget.  

2. De ska förväntas generera intäkter i framtiden. 

3. Om det är sannolikt att framtida förmåner specifikt kopplade till tillgången tillfaller 

företaget.  

4. Om värdet kan utvärderas på ett säkert sätt (International Financial Reporting 

Standards, u.å.). 

 

Mycket av det som brukar betraktas som IK kan därför många gånger inte redovisas som en 

tillgång i balansräkningen. Det är exempelvis svårt att utvärdera värdet av 

personalkompetens på ett säkert sätt.  

 

1.4.2 First North 

 

First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad. Företag som är noterade på 

marknadsplatsen First North kännetecknas ofta av att de är mindre och snabbväxande. På 

First North finns svenska, danska, finska och isländska företag. Kostnaderna för att notera 

företag på First North är lägre och regelverket är inte lika omfattande som på de större 

marknadsplatserna, som exempelvis Stockholmsbörsen. På First North ges en god möjlighet 

att växa och många välkända bolag har börjat sin börsnotering där (Nasdaq b, u.å.). 
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2. Utgångspunkter 

 

I detta kapitel förklaras förförståelsen, angreppssätt och litteraturinsamling. 

 

2.1 Förförståelse 

 

Under studietiden fördjupade vi oss inom redovisningsområdet. Bland annat har 

redovisningsteorier och kapitalmarknadsforskning studerats. Vi har läst en del om frivillig 

redovisning, men ytterst lite om det valda ämnet IK. En djupare uppfattning uppnåddes först 

under litteraturgenomgången. Inför uppsatsen var det känt att immateriella tillgångar skapar 

värde i företag, även de immateriella tillgångar som inte ingår i den traditionella 

balansräkningen. På grund av mindre förkunskaper om IK påverkar det oss inte nämnvärt i 

hur vi tar oss an problemet. 

  

2.2 Angreppssätt 

 

Ett produktionsperspektiv antas eftersom studien undersöker i vilken utsträckning företag 

producerar sin redovisning av IK. Perspektivet är en given utgångspunkt då studien ämnar ge 

ett bidrag som är till nytta för de som producerar årsredovisningar.  

 

En deduktiv ansats tillämpas där målet är att formulera användbara hypoteser utifrån teorier 

och tidigare forskning. Deduktion används utifrån en abstrakt teori som genom en logisk 

härledning tar fram en testbar hypotes (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Teorin ger 

information om vilka frågor som kommer att kunna ställas. Objektivitet i forskningen antas 

stärkas när ett deduktivt angreppssätt används eftersom utgångspunkten tas från befintliga 

teorier (Patel & Davidson, 2011). Studien utgår från ett positivistiskt förhållningssätt 

eftersom den ämnar redogöra för ett resultat som förklarar och beskriver ett problem snarare 

än söker efter en helhetsförståelse som hermeneutiken strävar efter.  
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2.3 Litteratursamling 

 

Sekundärdata i form av årsredovisningar används i studien. Till litteraturgenomgången 

samlades vetenskapliga artiklar in som handlar om redovisning av IK. Artiklar söktes fram från 

Google Scholar. Sökord var bland annat; “voluntary disclosure”, “intellectual capital”, 

“intellectual capital disclosure”, “intellectual capital determinants”, “content analysis”. 

Information har även hämtats från kurslitteratur, elektroniska källor och webbsidor.  

  



 

7 
 

3. Teori  

 

Avsnittet innehåller de teorier och tidigare forskning som leder fram till studiens hypoteser. 

 

3.1 Intellektuellt kapital 

 

Roos et al. (2006) förklarar hur IK är annorlunda jämfört med fysiskt kapital. När företag 

köper materiella tillgångar som exempelvis maskiner minskar värdet desto mer de används. 

Samtidigt görs avskrivningar på värdet. Tillgångarna genererar därmed avtagande 

avkastning. När företag istället investerar i immateriella tillgångar, exempelvis att utbilda 

personal, ökar kompetensen och resurserna ökar därför i värde. Det uppstår en tilltagande 

avkastning. 

 

Det finns ett flertal olika klassificeringar av det intellektuella kapitalet. Majoriteten av 

tidigare studier delar in IK i ett tredelat ramverk. Enligt Singh och Kansal (2011) har en del 

forskare delat upp IK i kategorierna; inre struktur, yttre struktur och personalkompetens. 

Andra studier delar upp IK som systemkapital, konsumentkapital och kunskapskapital. En 

enda klassificering av IK kan inte generaliseras till alla företag eftersom det påverkas av det 

specifika företaget samt vilken bransch det tillhör (Abdolmohammadi, 2005).  

 

En stor mängd litteratur delar in IK i underkategorierna: strukturkapital, relationskapital och 

humankapital (Singh & Kansal 2011). Eftersom en standarddefinition av IK saknas delas det 

i denna studie in i de sistnämnda underkategorierna. För att tydliggöra uppdelningen 

presenteras en bild med inspiration från Roos et al. (2006): 
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Figur 1. Intellektuellt kapital, uppdelning. (Roos et al., 2006). 

 

3.1.1 Strukturkapital 

 

Strukturkapital är den kunskap som finns inom verksamheten. Kapitalet omfattas av två 

underkategorier, immateriella rättigheter och infrastrukturtillgångar. Immateriella rättigheter 

är de som skyddas av lagar som exempelvis patent, upphovsrätter och varumärken. 

Infrastrukturtillgångar är de element som skapas inom företag som exempelvis 

informationsteknik, ledningsprocesser, datasystem, organisationsstruktur och företagskultur 

(Singh & Kansal, 2011; Vandemaele, Vergauwen & Smits 2005).  

 

3.1.2 Relationskapital 

 

Relationskapital avser de relationer företag har med externa intressenter. Det innefattar 

leverantörsrelationer, kundlojalitet och kundnöjdhet (Yu & Zhang, 2008). Det handlar 

exempelvis om att etablera starka band mellan verksamheten och dess kunder. För att ett 

företag skall lyckas är det enligt Singh och Kansal (2011) viktigt att skapa nya kundrelationer 

och att uppehålla goda befintliga relationer.  
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3.1.3 Humankapital 

 

Humankapital innefattar tillgångarna hos de anställda, exempelvis intelligens, motivation, 

utbildning, arbetsrelaterad kunskap och arbetsrelaterad kompetens (Vandemaele et al., 2005; 

Abdolmohammadi, 2005). Detta kapital kan inte ägas av företaget eftersom personalen tar 

med sig sin individuella kunskap när de lämnar företaget (Alcaniz, Gomez-Bezares & 

Roslender, 2011).  

 

3.2 Redovisning av intellektuellt kapital 

 

Tillgångar som IK är ofta svåra att värdera och redovisa i finansiella termer. Enligt Mouritsen 

et al. (2004) har det traditionella rapporteringssystemet svårt att förklara resurser som 

relationer, internt genererade medel och kunskap. Branco et al. (2010) beskriver att den 

främsta fördelen med att redovisa frivillig information, som exempelvis IK, är att den 

minskar informationsasymmetrin mellan ledning och aktieägare. När intressenterna är bättre 

informerade kan de göra bättre bedömningar om företags kapacitet för att skapa värde i 

framtiden, vilket underlättar att göra en mer exakt värdering av företag. Kapitalkostnaden 

blir därmed lägre (Branco et al., 2010; Mouritsen et al., 2004). Det kan också leda till att 

efterfrågan på företags aktier ökar (Mouritsen et al., 2004). 

 

Företag tenderar att redovisa mer frivillig information när fördelarna av det väger tyngre än 

de tillhörande kostnaderna som uppstår vid förberedning och produktion (Branco et al., 

2010). Det kan dock vara ett problem med hur mycket frivillig information företag är villig 

att dela med sig av (Alcaniz et al., 2011). Den frivilliga redovisningen kan innehålla känslig 

information som kan påverka företags konkurrenskraft, exempelvis information om 

innovationer i tekniska processer inom verksamheten som bidrar till en effektivare 

produktion eller högre kvalité. Företag kan således avstå från att ge ut sådan information till 

andra företag eftersom de kan dra nytta av den, vilket i sin tur kan leda till sämre framtida 

kassaflöden, menar Branco et al. (2010).  
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3.3 Redovisningsteorier 

 

Studiens hypoteser formuleras av två centrala teorier inom forskningen av redovisning av IK; 

intressentteorin och legitimitetsteorin. Enligt Guthrie et al. (2006) och Alcaniz et al. (2011) 

är det teorier som har testats på olika sätt när användning av innehållsanalys genomförts på 

företags årsredovisningar. Likt tidigare forskning testas dessa teorier med hjälp av en 

innehållsanalys. Innehållsanalysens tillvägagångssätt redogörs för i metodavsnittet. 

 

3.3.1 Intressentteorin 

 

En bakomliggande teori till varför företag redovisar IK är intressentteorin. Enligt teorin 

kommer företag att driva verksamheten så som det förväntas av intressenter, samt rapportera 

om dessa händelser. Det innebär att företag redovisar sitt IK efter intressenternas efterfrågan. 

Alla intressenter ska få samma information om hur verksamheten påverkar dem (exempelvis 

föroreningar och sponsring). Guthrie et al. (2006) påpekar att enligt intressentteorin väljer 

företag att redovisa frivillig information som exempelvis IK för att minska 

informationsasymmetrin vilket i sin tur leder till minskad osäkerhet hos intressenter. Genom 

att analysera IK-begrepp i årsredovisningar, ger det svar på i vilken utsträckning som IK 

redovisas till intressenter.  

 

3.3.2 Legitimitetsteorin 

 

Legitimitetsteorin anses nära kopplad till intressentteorin (Guthrie et al., 2006; Deegan & 

Unerman, 2011). I likhet med intressentteorin redovisar företag även enligt legitimitetsteorin 

frivillig information, som exempelvis IK, för att bemöta förväntningar och efterfrågan. I 

denna teori är det fokus på samhällets förväntningar, vilket innebär att organisationer strävar 

efter att verka inom de gränser och normer som finns i samhället. Samhällets krav förändras 

kontinuerligt, vilket gör att företag behöver anpassa sig efter miljön där de verkar. Om företag 

uppfyller samhällets krav uppnås legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Om företag inte 

uppnår legitimitet sjunker deras trovärdighet och därmed företagets värde. Att exempelvis 

redovisa om sitt IK är ett tillvägagångssätt för att uppnå legitimitet. 
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3.4 Tidigare forskning 

 

3.4.1 Ramverk för IK-kategorier 

 

Ienciu (2014) har undersökt och tolkat tidigare studier på IK-området genom en 

litteraturstudie. Studien förklarar hur stor vikt IK kan ha för ett företag. Ienciu (2014) 

sammanställer ett ramverk över litteraturen för att kunna informera framtida forskare inom 

området och för att hjälpa företagsledare att förstå effekten och nyttan av redovisning av IK. 

Författaren beskriver vidare att de flesta studier använder sig av det tredelade ramverket 

(humankapital, strukturkapital och relationskapital) som utgångspunkt för att analysera 

informationen som finns i årsredovisningar.  

 

3.4.2 Vilken kategori av IK som redovisas mest  

 

Resultaten från Ienciu’s (2014) litteraturstudie visar att den mest redovisade kategorin är 

relationskapital följt av strukturkapital. Vad gäller humankapital skiljer sig resultaten något 

åt då vissa studier visar att det antingen rapporteras i samma utsträckning, alternativt högre 

eller lägre utsträckning, än strukturkapital (Ienciu, 2014). Singh och Kansal (2011) 

undersökte redovisning av IK hos de 20 största noterade läkemedelsföretag i Indien. Även 

denna undersökningen resulterade i att relationskapital var den mest redovisade kategorin.  

 

Branco et al. (2010) analyserade redovisning av IK i portugisiska börsnoterade företags 

årsredovisningar. 72 årsredovisningar valdes ut från åren 2004, 2005 och 2008. Studien 

indikerar att humankapital var den kategori av IK som redovisades mest och därefter 

relationskapital och strukturkapital. Dessa resultaten skiljer sig från majoriteten av tidigare 

studier från andra länder, där relationskapital var den mest redovisade kategorin (Branco et 

al., 2010). 

 

Att företag redovisar relationskapital i större utsträckning kan förklaras av legitimitetsteorin. 

Teorin antar att företag redovisar det som förväntas och efterfrågas av samhället. 

Relationskapital innefattar relationen med externa intressenter. Att exempelvis ha relationer 

med bra leverantörer kan vara av stor vikt för att uppnå legitimitet, för att påvisa en 

miljövänlig tillverkningsprocess med goda arbetsförhållanden.  
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I enlighet med majoriteten av tidigare studier och legitimitetsteorin formuleras studiens första 

hypotes: 

 

● H1: Relationskapital är den mest redovisade kategorin av IK i årsredovisningarna. 

 

3.4.3 Påverkande faktorer för redovisning av IK 

 

I studien av Branco et al. (2010) gjordes också en utvärdering på effekten av bland annat 

faktorerna storlek och bransch. Resultatet visade att storlek på företag signifikant kunde 

förklara redovisning av IK. Ju större företag desto mer IK redovisades, vilket innebär att det 

finns en positiv korrelation mellan variablerna. Branco et al. (2010) tror att förklaringar till 

detta är att större företag har mer resurser och därmed stor andel IK att redovisa. Slutligen 

anser Branco et al. (2010) att större företag troligen har mer granskande ögon på sig från 

intressenter och därmed behöver kommunicera en större mängd information.  

 

Striukova, Unerman och Guthrie, (2008) har också undersökt faktorer som påverkar 

redovisning av IK. Studien granskar redovisning av IK bland brittiska företag. Företag inom 

fyra olika branscher har analyserats. Resultatet visar att företag inom detaljhandeln i störst 

utsträckning redovisar IK. Därefter kom företag inom läkemedel- och bioteknikbraschen, IT- 

och programvarubranschen och slutligen företag verksamma inom fastighetsbranschen.  

Studien visar också i likhet med Branco et al. (2010) att företags storlek är av betydelse och 

att större bolag i högre utsträckning redovisar IK. Studien finner även att det finns en rad 

olika typer av företagsrapporter, förutom årsredovisningen, som används för att 

kommunicera IK (Striukova et al., 2008).   

 

Det har konstaterats att tidigare forskning har resulterat i att ju större företag desto mer IK 

redovisas. Intressentteorin och legitimitetsteorin kan förklara detta. Som Branco et al. (2010) 

påpekar kan en bakomliggande förklaring till att större företag redovisar mer IK vara att de 

har mer granskande ögon på sig från intressenter. Utifrån dessa teorier formuleras hypotesen: 

 

● H2: Det finns en positiv korrelation mellan storlek på företag och redovisning av IK.   
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Bruggen, Vergauwen, och Dao (2009) har också studerat vilka faktorer som påverkar 

redovisning av IK. De undersökte 125 noterade företag i Australien. Denna forskningsstudie 

visade också att redovisning av IK skiljer sig beroende på företags storlek och 

branschtillhörighet. Företag som till större del är uppbyggda på tillgångar i form av IK väljer 

att redovisa mer IK. Bruggen et al., (2009) påpekar att detta är en tydlig signal till intressenter 

och investerare, vilket visar på hur stor vikt IK har för dessa branscher. 

  

Sonnier (2008) undersökte i sin studie om branschtillhörighet påverkar redovisning av IK 

genom en uppdelning i högteknologiska- och traditionella företag. En innehållsanalys 

genomfördes på årsredovisningar från 143 högteknologiska företag och 141 traditionella 

företag i USA. Studien visade att högteknologiska företag hade en betydlig högre nivå 

redovisning av IK än traditionella.  

 

I enlighet med intressentteorin tenderar högteknologiska företag att redovisa mer IK än 

traditionella. Många företag är till stor del uppbyggda på tillgångar i form av IK som enligt 

IAS:s 38 kriterier inte kan tas upp som en tillgång i balansräkningen. Eftersom 

högteknologiska företag många gånger har mindre materiella tillgångar i balansräkningen, 

men stort värde i IK, bör det ligga i företags intresse att informera om IK. Detta för att bemöta 

intressenternas efterfrågan, enligt intressentteorin. Som exempelvis kompetens är svårt att 

mäta i monetära termer men för att få ett mer korrekt marknadsvärde bör det omnämnas i den 

frivilliga redovisningen. Med utgångspunkt i tidigare forskning som har fokuserat på 

branschtillhörighet som påverkande faktor för redovisning av IK samt intressentteorin, 

utformas följande hypotes: 

 

● H3: Det finns en skillnad i redovisning av IK där högteknologiska företag redovisar 

signifikant mer än traditionella.   
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4. Metod  

 

I avsnittet redogörs för studiens urval, metodval, undersökningens genomförande och 

metoddiskussion. 

 

4.1 Urval  

 

Studien har undersökt företag på First North Stockholm där det finns 246 noterade företag 

(2017-04-03). Avanzas hemsida har använts för att få en tydlig överblick över dessa företag, 

bland annat börsvärde, hur länge de har varit noterade samt vilken bransch de verkar inom. 

På grund av begränsad tidsram studerades årsredovisningar från ett år. De senast tillgängliga 

årsredovisningarna samlades in, vilka var från räkenskapsåret 2015, för att få en så aktuell 

bild som möjligt. Företagen som valdes har varit börsnoterade på First North minst hela 2015, 

för att kunna jämföra resultaten mellan företagen på ett relevant och rättvisande sätt. Efter 

dessa urvalskriterier återstod 128 företag, vilka blev studiens population. Enbart 

årsredovisningar på svenska och de som fanns tillgängliga på företagens hemsidor 

undersöktes. Efter dessa kriterier återstod 120 årsredovisningar. Företagen som återstod var 

från åtta olika branscher. Dock var det för få företag i varje bransch för att kunna göra 

statistiska analyser över skillnader mellan respektive grupp. Företagen delades därför in i två 

större branschindelningar, vilket enligt Körner och Wahlgren (2015) benämns som 

stratifiering av populationen. Företag från högteknologi blev ett stratum och traditionella ett 

annat. Branschindelningen gjordes i likhet med studien av Sonnier (2008). Indelningen 

resulterade i att hälsovård och informationsteknik räknas till högteknologiska företag. 

Traditionella företag innefattar dagligvaror, energi, finans & fastighet, industrivaror & 

tjänster, material och sällanköpsvaror & tjänster.  

 

 

Figur 2. Branschindelning i högteknologiska- och traditionella företag. 
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48 högteknologiska företag och 72 traditionella erhölls. Utifrån indelningen utfördes ett 

slumpmässigt urval, med hjälp av Excel, om 40 företag från varje stratum (Körner & 

Wahlgren 2015). Med hjälp av detta stickprov kunde det sedan dras slutsatser om hela 

populationen. Körner och Wahlgren (2015) förklarar att stickprovsundersökningar både 

sparar tid och ger tillräckligt säkra resultat, därför var detta ett givet tillvägagångssätt för att 

hantera studiens insamlade data.  

 

När innehållsanalysen påbörjades upptäcktes att sex årsredovisningar från de 

högteknologiska företagen och tre årsredovisningar från de traditionella var inskannade som 

bild och inte som text, därför fungerade inte analyseringen av dessa pdf:er. Slutligen återstod 

71 årsredovisningar, 34 st högteknologiska företag och 37 st traditionella, som kunde 

analyseras fullständigt. 

 

4.2 Datainsamling 

 

Företagen i urvalet och dess uppgifter samlades i en tabell i Excel, som möjliggjorde enkel 

hantering av datan. Lika som Guthrie et al. (2006) baserades företagens storlek på börsvärdet. 

Uppgifterna om börsvärde (i MSEK) hämtades från Avanzas hemsida (2017-04-12). Inför 

genomförandet av innehållsanalysen skapades en begreppsram. Begreppen har beskrivits och 

använts i flera tidigare studier, bland annat av Branco et al. (2010) och Bruggen et al. (2009). 

Begreppsramen modifierades för att passa ett svenskt sammanhang och alla begrepp testades 

först på flera årsredovisningar. Efter testomgången ändrades en del ord till en annan böjning, 

en del begrepp tillkom och något togs bort i sin helhet. I bilden nedan presenteras vår 

slutgiltiga begreppsram:  
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Figur 3. Begreppsram för innehållsanalysen. 

 

Begreppsramen användes sedan för att räkna alla förekommande begrepp i 

årsredovisningarna med hjälp av PDF-viewer, vilket även Branco et al. (2010) använde. För 

att söka på totalt antal gånger begreppen förekom i årsredovisningarna nyttjades 

sökfunktionen i PDF-viewer. Sökning görs genom att tangenterna “ctrl” och “f” hålls in 

samtidigt. Begreppen räknades ihop under respektive kategori (strukturkapital, 

relationskapital och humankapital) vilka fördes in i Excel-tabellen för varje företag. Branco 

et al. (2010) förklarar att datoriserad innehållsanalys är en hjälp till att uppnå en högre grad 

av tillförlitlighet och objektivitet, till skillnad från manuell kodning. 

 

4.3 Innehållsanalys  

 

Eftersom denna studie ämnade att analysera skriven text i företags årsredovisningar var 

innehållsanalys ett lämpligt tillvägagångssätt. Metoden syftar till att fastställa skriftligt 

innehåll med hjälp av en systematisk, objektiv och tillförlitlig analys (Guthrie et al., 2006). 

Det innebär att forskaren klassificerar ord som fångar aspekterna av IK. I denna studie 

omvandlades kvalitativ information (begrepp kopplade till IK) till kvantitativ data i form av 

siffror. Branco et al. (2010) beskriver att mätningar av ord, hela meningar eller stycken av 

sidor fångar omfattningen av redovisning av IK. Vidare anger Dumay och Cai (2015) att de 

har kunnat identifiera 110 vetenskapliga artiklar som använt sig av innehållsanalys, vilket 

tyder på att det är en traditionell forskningsmetod inom IK-området.  
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4.4 Kvantitativt angreppssätt 

 

Studien har ett kvantitativt angreppssätt och sekundärdata från årsredovisningar samlades in. 

Den insamlade datan, begrepp kopplade till IK, uttrycktes i siffror och bearbetades med 

statistiska hjälpmedel. Excel följt av Minitab 17 användes för att genomföra bearbetningen. 

Eftersom studien skulle besvara frågor som rör “frekvenser”, lämpade sig kvantitativt 

angreppssätt bäst för att uppnå syftet. Bjereld et al. (2009) skriver att kvantitativ ansats 

innebär att forskaren kvantifierar materialet för att hitta mönster eller samband mellan olika 

huvudkategorier av företeelser. Metoden besvarar frågor som “hur många”, “hur mycket” 

och resultaten uttrycks i siffror och bearbetas med statistiska tekniker, varför angreppssättet 

passade studiens fråga om i vilken utsträckning företag redovisar sitt IK.  

 

Studien utgick från intressentteorin och legitimitetsteorin, samt från tidigare forskning om 

redovisning av IK, som testades på studiens insamlade empiri. Det innebär att studien hade 

en deduktiv forskningsansats, för att få syftet generaliserbart (Bjereld et al., 2009). Genom 

hypotestestning kan en teoretisk (deduktiv) generalisering genomföras. Deduktion används 

utifrån en abstrakt teori som genom en logisk härledning skapar en testbar hypotes (Bjereld 

et al., 2009). 

 

4.5 Metoddiskussion 

 

4.5.1 Metodkritik 

    

Syftet för studien är att presentera en översikt av hur mycket intellektuellt kapital som 

redovisas i varje kategori (strukturkapital, humankapital och relationskapital), samt hur det 

skiljer sig beroende på bransch och storlek. Denna studien utförde statistiska analyser över 

IK i årsredovisningar. Kvantitativ ansats med innehållsanalys var därför tillämpbart för att 

uppnå syftet. 

 

Innehållsanalys har dock kritiserats under åren. Guthrie, Petty, Yongvanich, och Ricceri 

(2004) förklarar i deras artikel att innehållsanalys behöver ytterligare förfining och 

utveckling. De anser att det behövs en mer enhetlig tillämpning och tydligare ramar för hur 

innehållsanalys ska genomföras.  

http://www.emeraldinsight.com/author/Guthrie%2C+J
http://www.emeraldinsight.com/author/Petty%2C+R
http://www.emeraldinsight.com/author/Yongvanich%2C+K
http://www.emeraldinsight.com/author/Ricceri%2C+F
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Även Dumay och Cai (2015) kritiserar valet av innehållsanalys som forskningsmetod. De 

undersökte hur forskare använder innehållsanalys och beskriver varför den kan ha 

motstridiga resultat. Det kan exempelvis begränsa kunskapsbidraget för redovisning av IK. 

Lika som Guthrie et al. (2004) menar Dumay och Cai (2015) att forskarna bör gå tillbaka till 

logiken av innehållsanalysforskning för en mer enhetlig tillämpning. Ändock valdes metoden 

för denna studie eftersom den var bäst lämpad för att uppnå syftet. Studien blir dessutom 

jämförbar med övriga studier inom ämnet. Innehållsanalys är en välbeprövad metod och den 

besvarar studiens frågeställningar. Vidare fanns goda systemstöd för att genomföra 

innehållsanalysen, såsom PDF-viewer, Excel och Minitab 17. Studiens tidsram, samt våra 

egna erfarenheter, var begränsade, varför innehållsanalys var ett relativt enkelt och effektivt 

tillvägagångssätt för att få relevanta svar.  

 

Ytterligare kritik till metodvalet är att när begreppen räknades riskerade vi att missa 

innebörden av meningarna i sin helhet. Trots en omfattande begreppsram, riskerade vi att gå 

miste om begrepp som är kopplade till IK. Även begrepp som inte är kopplade till redovisning 

av IK kan ha räknats med. Hantering av synonymer till begreppen har diskuterats, men var 

inte något som ingick i räknandet eftersom studien utgick från tidigare studiers 

begreppsramar i största möjliga mån, för att öka jämförbarheten och höja kvalitén på studien. 

Om synonymer lagts till hade det inneburit att begreppsramen skulle avvika för mycket från 

tidigare forskning. Det hade dessutom blivit en stor mängd ord vilket kräver mer tidsåtgång.  

 

Enligt Abdolmohammadi (2005) är den mest tillförlitliga formen av innehållsanalys att söka 

i texten efter specifika termer och ord, så att kodaren inte behöver göra någon subjektiv 

bedömning om innebörden eller betydelsen av termen, vilket kan krävas i kodning av 

meningar och stycken. Vid utförandet av innehållsanalys söktes det därför på specifika 

begrepp för att uppnå högre objektivitet.  

 

Det ska vidare tydliggöras att företag kan redovisa IK på andra sätt, till exempel genom andra 

typer av företagsrapporter och på deras hemsidor (Striukova et al., 2008). Studien antar dock 

att årsredovisningar är det huvudsakliga dokumentet som intressenter tar del av för att få 

information om företag, varför enbart dessa har undersökts.  
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4.5.2 Generalisering     

 

Generaliserbarhet syftar på om resultatet i en studie är överförbart till andra populationer och 

grupper än den som studerats i undersökningen. För att uppnå generalisering är det viktigt att 

urvalet för undersökningen är representativ för populationen (Patel & Davidson, 2011). 

Populationen för denna studie blev 128 företag som har varit noterade på First North minst 

hela 2015. Indelningen av högteknologiska och traditionella företag kan ifrågasättas eftersom 

populationen delades in i två mer övergripande grupper, istället för att låta de vara kvar i de 

mer specificerade branscherna. Vidare blev branschindelningen ojämn fördelad med 48 

högteknologiska företag jämfört med 72 traditionella. Från dessa högteknologiska företag 

återstod slutligen 34 stycken och från traditionella 37 stycken, vilket blev studiens slutgiltiga 

stickprov. Stickprovet blev stort i relation till populationen, det antog mer än 50 procent från 

varje stratum vilket är ett argument till att urvalet är tillräckligt stort för att representera 

populationen. Att eventuellt utföra en totalundersökning på populationen diskuterades i 

efterhand. Stickprovsundersökningar sparar dock tid, och som det förklarats tidigare ger detta 

tillvägagångssätt ett tillräckligt säkert resultat (Körner & Wahlgren 2015).  

 

4.5.3 Reliabilitet 

     

Med reliabilitet menas att resultatet från en mätning ska bli densamma om en studie görs om 

på nytt av någon annan. Reliabiliteten i en kvantitativ studie handlar om hur reproducerbar 

studien är (Patel & Davidson, 2011). Ambitionen för studien är att den skall vara väl 

genomförd med utförliga och transparenta beskrivningar för att på så sätt säkerställa dess 

kvalitet. Det finns en tydlig genomgång för hur data samlades in och hur innehållsanalysen 

genomfördes, vilka begrepp som ingick och hur dessa räknades. Bifogat som bilaga 1 finns 

en lista på alla företag i urvalet, storlek och antal begrepp i varje kategori av IK. Om någon 

annan skulle utföra mätningen med samma tillvägagångssätt, skulle sannolikt likadant 

resultat erhållas.  

    

4.5.4 Validitet 

 

Med validitet menas giltighet. Hur väl ett mått mäter det som är avsett att mätas (Patel & 

Davidson, 2011).  
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Efter att den slutgiltiga begreppsramen var bestämd, söktes och räknades det på exakt samma 

sätt genom alla årsredovisningar i urvalet. På så vis hade alla företag samma förutsättningar.  

 

Eftersom studien baseras på tidigare forskning av IK kan resultatet jämföras med andra 

studier där liknande undersökning tillämpats. Vi har exempelvis skapat begreppsramen, 

använt innehållsanalys samt presenterat resultaten på liknande sätt. Studien har utförts i 

enlighet med forskningstraditioner inom IK-området vilket ger kvalité till denna studie. 

 

Vid innehållsanalysen uppstod problem med vissa begrepp från begreppsramen. En del 

begrepp förekom som delar av ord med en annan betydelse, vilket sänker trovärdigheten för 

studien, exempelvis begreppet “kund” som finns i orden “kunde”, “sekundär” och “sekund”. 

Problemet uppmärksammades, vi provade att söka på andra sätt och diskuterade 

möjligheterna för att ändra böjningarna. Vi insåg dock vid närmare kontroll av begreppen att 

de gånger som exempelvis “kund” förekom, övervägande gånger trots allt tillhörde företagets 

relationskapital. Därför beslutades att räkna med alla gånger ordet förekom. Ett alternativt 

tillvägagångssätt hade varit att söka efter ett begrepp och kontrollerat varje träff, för alla 

begrepp i begreppsramen, för att säkerhetsställa att det hör till IK. Det innebär dock att 

analysen skulle ta betydligt längre tid. 
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5. Empiri och analys 

 

I det här avsnittet presenteras och analyseras resultaten från studien. 

 

5.1 Redovisning av IK, kategorier  

 

För att få svar på studiens första frågeställning: “Vilken kategori av IK redovisas i störst 

utsträckning?”, sammanställdes totalt antal begrepp för varje kategori för de 71 företagen i 

stickprovet. Merparten av tidigare studier som undersökt vilken kategori av IK som redovisas 

i störst utsträckning har presenterat resultatet på liknande sätt som denna studie, vilket ökar 

jämförbarheten. Singh och Kansal (2011) utförde en innehållsanalys över IK-begrepp vilket 

presenterades i medelvärden för varje IK-kategori. Denna studies resultat presenteras i 

medelvärden för antal begrepp, och i ett tårtdiagram för att ge en överblick över den 

procentuella fördelningen: 

 Tabell 1. Medelvärden för antal IK-begrepp per kategori.  

 

Figur 4. Tårtdiagram. Redovisning av IK per kategori. 
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Resultatet visar att relationskapital är den kategori som redovisas i störst utsträckning, vilket 

styrker vår första hypotes: “Relationskapital är den mest redovisade kategorin av IK i 

årsredovisningarna.” 

 

Resultatet överensstämmer med legitimitetsteorin, som antar att företag redovisar det som 

efterfrågas av samhället för att uppnå legitimitet. Även majoriteten av tidigare studier visar 

att relationskapital redovisas i störst utsträckning, exempelvis litteraturstudien av Ienciu 

(2014). Studien av Singh och Kansal (2011) som utfördes på läkemedelsföretag i Indien 

resulterade också i att relationskapital är den mest redovisade kategori. Branco et al. (2010) 

som analyserade portugisiska företag fick däremot resultatet att humankapital var den mest 

redovisade kategorin, vilket skiljer sig från denna studie och majoriteten av tidigare 

forskning.  

 

5.2 Redovisning av IK beroende på storlek  

 

För att besvara studiens andra frågeställning: “Finns det något samband (korrelation) mellan 

företags storlek och redovisning av IK?”, utfördes en enkel linjär regressionsanalys. Det 

antogs innan att det skulle finnas en positiv korrelation mellan dessa två variabler, vilket visas 

som en förväntad rät linje (den röda linjen i diagrammet). En positiv korrelation innebär att 

om ena variabeln antar höga värden, kommer den andra variabeln också motsvaras av höga 

värden. Linjen beskriver genomsnittssambandet mellan variablerna, de förväntade värdena.  

De individuella värden som erhölls för varje företag (blå punkter) visas som en spridning 

kring denna linje. Om de individuella värdena redovisas nära den förväntade linjen visar det 

på att det finns ett linjärt positivt samband. Resultatet presenteras med hjälp av en 

förklaringsgrad vilket beskriver hur väl variationen i storlek förklarar variationen i total 

redovisning av IK (Körner & Wahlgren, 2015).  

 

Resultatet visar att det inte finns något linjärt samband. I spridningsdiagrammet syns det 

tydligt att de individuella värdena inte följer de förväntade. Förklaringsgraden är endast 4,5 

procent vilket betyder att variationen i storlek förklarar till 4,5 procent variationen i total 

redovisning av IK. Det är ett lågt resultat och det finns ingen korrelation.  
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Figur 5. Spridningsdiagram. Enkel linjär regressionsanalys för korrelationen mellan 

redovisning av IK och företags storlek, med extremvärden.  

 

Total = totalt antal IK-begrepp. 

Storlek = företags börsvärde (MSEK).  

Förklaringsgrad = 4,5 %.  

 

Fem av företagen i urvalet avviker sig markant i storlek från de andra vilket gör att i 

regressionsanalysen (Figur 5) samlas de mindre företagen i en klump längst till vänster. När 

vissa värden avviker kraftigt kan det bli missvisande för de övriga värdena (Körner & 

Wahlgren, 2015). Det är svårt att tyda hur spridningen ser ut på de företag som finns mellan 

0 och 1000 MSEK. Eftersom dessa företag utgör en stor andel av urvalet är det viktigt att se 

hur de sprider sig runt den förväntade linjen, därför utfördes en till regressionsanalys, där 

dessa fem extremvärden utlämnades. Det gav en tydligare bild över spridningen för en större 

del av urvalet. Förklaringsgraden blev 10,6 procent för dessa vilket fortfarande är ett lågt 

resultat. Det går därmed inte att styrka studiens andra hypotes: “Det finns en positiv 

korrelation mellan storlek på företag och redovisning av IK.” 
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 Figur 6. Spridningsdiagram. Enkel linjär regressionsanalys för korrelationen mellan 

redovisning av IK och företags storlek, utan extremvärden. 

 

Total = totalt antal IK-begrepp. 

Storlek = företags börsvärde (MSEK).  

Förklaringsgrad = 10,6 %.  

 

Majoriteten av tidigare forskning som undersökt börsnoterade företag från större 

marknadsplatser kom fram till att ju större företag desto mer IK redovisas. Studierna av 

Branco et al. (2010) och Striukova et al. (2008) resulterade båda i detta. Intressentteorin och 

legitimitetsteorin talar för att större företag redovisar mer IK eftersom de har mer granskande 

ögon på sig från intressenter och samhället. Detta är inget samband som identifieras på 

företag från First North Stockholm.  

 

5.3 Redovisning av IK beroende på bransch  

 

För att besvara studiens tredje frågeställning: “Finns det en signifikant skillnad över hur 

mycket IK företag redovisar beroende på branschtillhörighet?”, testades detta med hjälp av 

ett t-test. Ett t-test jämför skillnaderna i medelvärden, plus/minus dess standardavvikelser, 

mellan de två grupperna. Standardavvikelsen är ett mått på de enskilda observationernas 

spridning kring medelvärdet. T-testet ger ett p-värde vilket visar hur stor sannolikheten är att 

få minst en så stor skillnad som den som erhållits mellan stickprovets värde och värdet enligt 

nollhypotesen.  
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Nollhypotesen är utformad som att det inte finns någon skillnad mellan medelvärden. En 5-

procentig signifikansnivå inför t-testet antogs. Om p-värdet är större än 5 procent finns det 

ingen statistisk signifikans och därmed kan inte nollhypotesen förkastas (Körner & 

Wahlgren, 2015).  

 

Ett 2-tail t-test utfördes i Minitab 17 och p-värdet 0,605 erhölls. Det finns således ingen 

signifikant skillnad mellan högteknologiska och traditionella företag, därmed styrks inte 

studiens tredje hypotes: “Det finns en skillnad i redovisning av IK där högteknologiska 

företag redovisar signifikant mer än traditionella”.   

 Tabell 2. Signifikans vid t-test mellan högteknologiska företag och traditionella. 

  

Resultatet skiljer sig från tidigare forskning då majoriteten av studierna visar att det fanns 

signifikanta skillnader beroende på bransch. I studien av Sonnier (2008) som genomfördes 

på årsredovisningar i USA, visade det sig att högteknologiska företag redovisade betydligt 

mer IK än traditionella. Även studien av Bruggen et al. (2009) visade att företag som till 

större del är uppbyggda på tillgångar i form av IK väljer att redovisa mer IK. Detta för att ge 

intressenter en mer korrekt bild av företagets värde och således ett mer korrekt 

marknadsvärde, vilket i sin tur leder till minskad informationsasymmetri och lägre 

kapitalkostnad. Det kan förklaras utifrån intressentteorin. På First north kan detta samband 

dock inte påvisas.  
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6. Slutsats och diskussion 

 

I avsnittet görs en återkoppling till syftet och studiens frågeställningar besvaras. Resultat 

och slutsatser beskrivs och avslutningsvis ges förslag till framtida forskning.  

 

Studien har undersökt redovisning av IK på mindre börsnoterade företag på en mindre 

reglerad marknadsplats, First North Stockholm. Eftersom dessa företag är beroende av 

kapital från investerare på börsen är det av stor vikt att de redovisar IK för att få ett mer 

korrekt marknadsvärde. Statistiska analyser har därför utförts för vilken kategori av IK som 

redovisas i störst utsträckning, samt hur det skiljer sig beroende på bransch och storlek. En 

översikt över resultatet har slutligen presenteras. Studien har därmed fullföljts och syftet har 

uppnåtts: 

  

“Syftet är att presentera en översikt av hur mycket intellektuellt kapital som redovisas i varje 

kategori (strukturkapital, humankapital och relationskapital), samt hur det skiljer sig 

beroende på bransch och storlek.” 

 

För att uppnå syftet har nedanstående tre frågeställningar varit till hjälp. Under respektive 

fråga redogörs för vilka svar som erhölls:   

 

● Vilken kategori av IK redovisas i störst utsträckning? 

Relationskapital var den kategori som redovisades i störst utsträckning, vilket 

överensstämmer med majoriteten av tidigare forskning samt legitimitetsteorin. 

 

● Finns det något samband (korrelation) mellan företags storlek och redovisning av IK? 

Det finns inget samband mellan företags storlek och redovisning av IK. Studiens resultat 

skiljer sig från tidigare forskning samt intressent- och legitimitetsteorin.  

 

● Finns det en signifikant skillnad över hur mycket IK företag redovisar beroende på 

branschtillhörighet? 

Det finns ingen signifikant skillnad beroende på branschtillhörighet. Studiens resultat skiljer 

sig från majoriteten av tidigare studier och intressentteorin.  
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Denna studie bidrar med en översikt över i vilken utsträckning börsnoterade företag på en 

mindre reglerad marknadsplats redovisar sitt IK. Studien är gjord enligt forskningstraditioner 

inom ämnet för redovisning av IK, men populationen skiljer sig åt i den bemärkelsen att de 

är från en mindre marknadsplats än vad som undersökts tidigare. Det är intressant att se hur 

denna population på en mindre reglerad marknad både skiljer sig samt liknar företag på en 

större reglerad marknadsplats. I tidigare forskning av bland annat Guthrie et al. (2006) och 

Alcaniz et al. (2011) har de kommit fram till att intressent- och legitimitetsteorin kan förklara 

redovisning av IK. Till viss del kan teorierna förklara resultatet för denna studie. 

Legitimitetsteorin kan förklara att relationskapital är den kategori som redovisas i störst 

utsträckning, vilket går i linje med resultatet från studierna av bland annat Ienciu (2014) samt 

Singh och Kansal (2011).  

 

Resultatet för denna population avviker dock från teori och tidigare forskningsresultat vad 

gäller storlek och branschtillhörighet som avgörande faktorer, då inget samband kan ses. 

Studierna av Branco et al. (2010) och Striukova et al. (2008) resulterade båda i att ju större 

företag, desto mer IK redovisas. Resultaten kunde förklaras av intressent- och 

legitimitetsteorin som talar för att större företag redovisar mer IK eftersom de har mer 

granskande ögon på sig från intressenter och samhället. Resultaten från studierna av Sonnier 

(2008) och Bruggen et al. (2009), som visade att högteknologiska företag redovisade 

betydligt mer IK än traditionella, kunde också förklaras med intressentteorin. Företag som 

till större del är uppbyggda på tillgångar i form av IK väljer att redovisa IK i större 

utsträckning för att ge intressenter en mer korrekt bild av företagets värde och således ett mer 

korrekt marknadsvärde. 

 

En förklaring till det avvikande resultatet för denna studie är att företagen i studiens 

population ofta är mindre och mindre reglerade på denna marknadsplats. De är inte granskade 

av intressenter och investerare i samma utsträckning som på en större marknadsplats. De är 

därmed inte tvungna att redovisa IK utan det är mer frivilliga aspekter som avgör 

redovisningsbesluten. Eftersom många företag ofta kännetecknas som mindre och 

snabbväxande har de troligen inte avsatt lika mycket resurser ännu för utformning av 

årsredovisningen, och därför skiljer det sig mellan företagen. Många årsredovisningar i 

urvalet var enkla och kortfattade medan andra var mer välutvecklade och informativa. 
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Resultatet talar till stor del emot legitimitets- och intressentteorin, dessa teorier räcker inte 

till för att förklara i vilken utsträckning företag på en mindre reglerad marknadsplats 

redovisar IK. Resultatet från tidigare studier av bland annat Guthrie et al. (2006), Alcaniz et 

al. (2011), Sonnier (2008) och Bruggen et al. (2009) har förklarats med dessa teorier och 

forskarna har nöjt sig med det. I denna studie är teorierna inte tillräckliga, utan det behövs 

andra förklaringar till vilka mekanismer som avgör i vilken utsträckning företag väljer att 

redovisa sitt IK. Det bör undersökas ytterligare, nya hypoteser behöver utformas utifrån andra 

tänkbara teorier och därefter prövas, vilket är bidraget från denna studie till IK-forskningen. 

Utifrån studiens resultat ges under nästa rubrik förslag på fortsatt forskning.   

 

6.1 Framtida forskning 

 

Ett förslag till framtida studier är att undersöka vilka mekanismer som är avgörande för i 

vilken utsträckning företag på mindre reglerade marknadsplatser redovisar IK. Andra teorier 

och nya hypoteser bör prövas för att kunna förklara redovisning av IK ytterligare. Det vore 

även intressant att undersöka hur företag som varit noterade på mindre reglerade 

marknadsplatser har utvecklat och förändrat redovisningen av IK över tid. Ett förslag är att 

jämföra årsredovisningar vid notering på en mindre marknadsplats med årsredovisningarna 

från när företag blivit noterade på en större och mer reglerad marknadsplats. Slutligen ges ett 

förslag att studera övriga länder på First North; Danmark, Finland och Island, för att jämföra 

mellan länderna.  
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8. Bilagor 

 

8.1 Urval årsredovisningar och antal IK-begrepp per kategori 


