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1. Introduktion
I denna del presenteras ämnet med en inledande beskrivning följd av en problematisering av
ämnet. Detta leder sedan till studiens syfte.

1.1 Bakgrund
Det intellektuella kapitalet är en immateriell tillgång som inte är synlig i ett företags
balansräkning. Betydelsen av det intellektuella kapitalet har under de senaste decennierna ökat
(Guthrie & Petty, 2000a). Intellektuellt kapital anses vara en viktig del av den nya ekonomin
och är skapad för att utveckla och hantera kunskap. Vid sidan om utvecklingen och hanteringen
skapar det intellektuella kapitalet samtidigt värde för företag. I den nya ekonomin är företag
mer involverade i den teknologiska sektorn. Till skillnad ifrån den nya ekonomin deltog företag
i den gamla ekonomin inom industrisektorn (Chen Y.-R. , 2008). I en nyligen publicerad artikel
i The Hill nyhetshemsida, lyfts frågan kring intellektuellt kapital upp (Sachs, 2017). I följande
citat nämner Sachs (2017, s.1) hur stor ömsesidig betydelse teknologin och globaliseringen har
för det intellektuella kapitalet:
The difference today is that with the fusion of technology and globalization, countries
are much more dependent than ever on intellectual capital, while at the same time, this
same capital has become easily transferable, moveable.
Intellektuellt kapital kan delas in i två perspektiv. Ett perspektiv är hur kunskapen om
intellektuellt kapital skapar tillväxt i företaget. Ett annat perspektiv är hur företag ska rapportera
om intellektuellt kapital för att kunna mäta det på ett rättvisande sätt. En rapporteringsmetod
bör därför vidareutvecklas för att det ska bli enklare att mäta intellektuellt kapital. För att ge en
mer rättvis bild av företagets balansräkning krävs det att till exempel forskare kommer fram till
nya modeller och undersökningstekniker som ska kunna mäta intellektuellt kapital (Boedker,
Guthrie, & Cuganesan, 2005).
Numera måste företag tänka på att mäta utifrån aktiviteter som skapar, utgör och utvecklar
kunskapsresurserna (Guthrie, Ricceri, & Dumay, 2012). Anledningen till varför intellektuellt
kapital anses vara kunskapsbaserat är att kunskapen är en immateriell tillgång som personalen
får och sedan bär med sig överallt. Det blir allt svårare att visa hur företag hanterar, mäter och
8

Boklund & Nuhanovic

rapporterar om företagets kunskap, samtidigt som den ständigt ökar (Sveiby K.-E. , 2001).
Denna svårighet beror på att personalen ständigt delar med sig av sin kunskap till andra parter,
vilket gör det svårt att mäta hur mycket kunskap som finns inom företaget (Nonaka, Toyama,
& Nagata, 2000).
Intellektuellt kapital generar en stark konkurrensfördel (Chen Y.-S. , 2008). Varför intellektuellt
kapital genererar en konkurrensfördel beror på att informationsteknologin har utvecklats, den
kunskapsbaserade ekonomin ökar, nätverkssamhället förändras och att innovation ökar.
(Guthrie & Petty, 2000a). Samtidigt påpekar Pisani (2017, s.1) att det är svårt att värdera
faktorer som innovation, fastän att den skapar värde för företaget:
Because intellectual capital and intangible assets are critical to a company's growth
prospects, yet it turns out to be very difficult to reliably report on the value of
innovation.

1.2 Problematisering
Guthrie, Petty och Yongvanich (2004) menar att tillväxten i den nya ekonomin har bidragit till
att synen på vad som genererar värde i företag har förändrats. Utvecklingen av ett
kunskapsinriktat samhälle har resulterat i att den traditionella redovisningen har misslyckats
med att ge en rättvisande bild av företagets ställning (An, Davey, Eggleton, & Wang, 2015).
Om företag misslyckas med att rapportera värde som är väsentliga för deras prestation, kommer
det att uppstå en mer komplex informationsasymmetri mellan företaget och intressenterna
(Brännström & Giuliani, 2009). Den traditionella synen där företag är beroende av materiella
tillgångar, har ändrats till att fler företag är beroende av att kunna utnyttja sitt intellektuella
kapital (Guthrie & Petty, 2000a). Guthrie och Petty (2000a) menar att det har uppkommit en ny
revolution inom informationsteknologin, att kunskap är nyckeln i den nya ekonomin, att
innovation är avgörande för att kunna konkurrera och att människors intersociala aktiviteter har
förändrats. Förändringarna som Guthrie och Petty beskriver har bidragit till att det intellektuella
kapitalet blivit allt viktigare för företags framtida välfärd.
Intellektuellt kapital är en immateriell tillgång (Brännström & Giuliani, 2009). Enligt
International Accounting Standards (IAS) 38 är en immateriell tillgång enbart en tillgång om
den uppfyller olika kriterier för att en tillgång ska få klassificeras som en tillgång. Forskare
menar att standarder likt IAS är för bristfälliga eftersom de inte belyser ett tillräckligt stort
9
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spektrum om vad intellektuellt kapital är (Petty & Cugansean, 2005; Abeysekera, 2007;
Guthrie, Ricceri & Dummay, 2012; Beattie & Smith, 2013). Standarder (IAS 38, SSP 291)
förklarar inte hur företag arbetar med tillgångar som genererar värde utöver det som visas i de
finansiella rapporterna (Petty & Cugansean, 2005). Forskning visar att konceptet intellektuellt
kapital är bredare än vad som bestäms av standarder (Bontis, 2001). En del av forskningen
definierar därför intellektuellt kapital i tre olika kategorier (Guthrie, Petty & Yongvanich, 2004,
Petty & Cugansean, 2005; An, Davey & Eggleton, 2011):
•

Humankapital: Kompetens, erfarenhet och utbildning

•

Externt kapital: Externa relationer, varumärke och marknadsandel

•

Internt kapital: Företagskultur, bolagsstyrning och affärsmodell

Företag har utvecklat modeller som försöker mäta intellektuellt kapital. Technology Broker,
Skandia Navigator och Intangible Assets Monitor är några av dessa modeller. (Brüggen,
Vergauwen, & Dao, 2009). Dessa modeller är företagsspecifika och det finns ingen generell
applicerbar modell (Bontis, 2001).
Eftersom att det inte finns någon generell applicerbar modell är företag beroende av frivillig
upplysning om intellektuellt kapital (Petty & Cuganesan, 2005). Frivillig upplysning innebär
att företag frivilligt tillhandahåller upplysningar som inte är tvingande enligt lag eller regelverk
(Adrem, 1999). Varför företag applicerar frivillig upplysning finns det en rad olika
förklaringsmodeller till. Adrem (1999) grundar sitt resonemang på agentteori och menar att
företag med en högre grad av informationsasymmetri tenderar att presentera mer upplysningar
utöver lagar och regelverk. Den frivilliga upplysningen gör även att agentkostnader minskar
(Adrem, 1999). Friedman och Miles (2002) menar att intressenter är en stark maktfaktor, vilket
gör att företags kommunikationsstrategier varierar över tid. Friedman och Miles hävdar även
att företag ständigt måste uppdatera sina strategier för att vara aktuella. Watson, Shrives och
Marston (2002) utgår däremot ifrån legitimitetsteorin och menar att frivillig upplysning
utstrålar legitimitet.

1

Statutory Accounting Principles
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Lang och Lundholm (1996) menar att utomstående analytiker gör en bättre analys på företag
med en informativ upplysningspolicy. Fortsättningsvis menar Botosan (1997) att frivillig
upplysning bidrar till lägre kostnad för extern finansiering.
Som tidigare nämnts finns det en skillnad mellan regelverk och teori och vad intellektuellt
kapital faktiskt innebär (Petty & Cugansean, 2005; Abeysekera, 2007; Guthrie, Ricceri &
Dummay, 2012; Beattie & Smith, 2013). Denna skillnad gör att redovisningen blir mer komplex
och att det är svårt att avgöra vilken information som ska presenteras. Förklaringar till varför
företag väljer att frivilligt upplysa om sitt intellektuella kapital finns i agentteori (Li, Pike, &
Haniffa, 2008), PAT (Brüggen, Vergauwen, & Dao, 2009) legitimitetsteori (Guthrie, Petty, &
Ricceri, 2006), signaleringsteori (Whiting & Miller, 2008) och intressentteori (Guthrie,
Richard, & Yongvanich, 2004), institutionell teori (Petty & Cuganesan, 2005). För att få en
större förståelse kring varför viss information finns med eller inte finns med, är det väsentligt
att kombinera de teorier som frekvent används i forskningen (An, Davey, & Eggleton, 2011).
Denna kombination av teorier görs för att få fram en mer omfattande förklaringsmodell (An,
Davey, & Eggleton, 2011). I tidigare studier har forskare enbart utgått ifrån ett fåtal specifika
faktorer som förklarar frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Dessa faktorer har enbart
grundat sig i vissa specifika teorier. I denna studie kommer olika teorier att kombineras med
varandra för att inkludera fler uppfattningar om vilka faktorer som förklarar frivillig upplysning
om intellektuellt kapital. Det finns forskning som visar att det är viktigt att kombinera teorier
på detta sätt men ändå finns det få studier som faktiskt har gjort det (An, Davey, & Eggleton,
2011).

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att förklara företags frivilliga upplysningar om intellektuellt kapital.
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1.4 Disposition
Studien är strukturerad enligt följande. I studiens andra kapitel presenteras studiens ansats,
metod samt teorival. Det tredje kapitlet utgörs av regleringar som påverkar vilka upplysningar
som är tvingande. I det fjärde kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. I den
teoretiska referensram kombineras grundläggande redovisningsteorier för att utveckla
hypoteser som kan förklara frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Kapitel fyra avslutas
med en modell som förklarar frivillig upplysning om intellektuellt kapital. I kapitel fem
presenteras datainsamlingsmetod, operationalisering, urval samt analysmetoder. Det sjätte
kapitlet presenterar studiens analys, vilket utgörs av en multipel regression. Kapitel sex avslutas
med en sammanfattning om hypotesprövning. I det sjunde kapitlet presenteras studiens slutsats
följt av bidrag till forskning och förslag till framtida forskning.
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2. Vetenskaplig Metod
I denna del diskuteras studiens ansats, metod samt teorival.

2.1 Forskningsansats
Syftet med studien är att förklara företags frivilliga upplysningar om intellektuellt kapital.
Faktorer som förklarar företags frivilliga upplysningar om intellektuellt kapital är ett ämne som
har diskuterats flitigt i litteraturen de senast årtiondet (Guthrie & Petty, 2000a, 2000b; An et
al., 2011; Dumay & Guthrie 2017). Denna studie har en deduktiv ansats. Vi har utgått ifrån
tidigare forskning för att utveckla en egen förklaringsmodell om företags frivilliga upplysningar
om intellektuellt kapital. Risken med en deduktiv ansats är att studien kan bli väldigt likt
tidigare forskning (Patel & Davidson, 2011). En deduktiv ansats stärks dock av en hög
objektivitet (Patel & Davidson, 2011). En kvantitativ forskningsmetod har applicerats eftersom
syftet med studien är att göra en mer omfattande jämförelse mellan faktorer som förklarar
frivillig upplysning om intellektuellt kapital (Bryman & Bell, 2015).
Forskning inom frivillig upplysning om intellektuellt kapital har utvecklats i olika steg. Det
första steget fokuserar på att skapa uppmärksamhet kring området och framhäva betydelsen av
intellektuellt kapital (Guthrie & Petty, 2000a). Enligt Guthrie och Petty (2000a) fokuserar det
andra steget på att utforska hur intellektuellt kapital redovisas och vilket ekonomiskt värde det
genererar. Steg tre fokuserar på kritisk granskning om intellektuellt kapital i praktiken (Guthrie,
Ricceri, & Dumay, 2012). Det fjärde steget är relativt nytt inom forskningsområdet och
fokuserar på ofrivillig upplysning om intellektuellt kapital (Dumay & Guthrie, 2017). Dumay
och Guthrie (2017) anser att forskningen måste belysa hur företag agerar när media och andra
aktörer ”läcker” uppgifter om intellektuellt kapital. Denna studie är mer inriktat mot det andra
steget. Det andra steget är fortfarande aktuellt, för att kunna få större förståelse för steg tre och
steg fyra (Dumay & Guthrie, 2017).

2.2 Teorianvändning
Forskning visar att det är fruktbart att kombinera olika vetenskapliga teorier för att få fram en
bredare förklaringsmodell (An, Davey, & Eggleton, 2011). Teorier som applicerats i denna
studie är grundläggande teorier som agentteori, PAT, intressentteori, legitimitetsteori,
signaleringsteori samt institutionell teori. Ett eklektiskt förhållningsätt har varit den
grundläggande utgångspunkten. Olika grundläggande teorier har kombinerats med varandra för
att skapa en bredare förklaringsmodell. Teorierna som tillämpas i denna studie är alla
13
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grundläggande teorier som en stor del av redovisningsforskningen använder sig av (Deegan &
Unerman, 2011). Dessa teorier är därför även väsentliga för vårt syfte.
Den litteratur som har använts består framförallt av vetenskapliga artiklar som berör ämnet
frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Sökord som har använts är bland annat intellectual
capital disclosure och voluntary disclosure. Journalen som artiklarna har publicerats i är
framförallt Journal of Intellectual Capital, vilket är en journal specifikt inriktad mot forskning
om intellektuellt kapital. Guthrie, Ricceri och Dumay (2012) behandlar i sin studie vilka
journaler som publicerar artiklar om frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Guthrie et al.
(2012) menar fortsättningsvis att det är viktigt att forskare fortsätter att publicera i en
specialjournal. Det skapas även fler journaler vars syfte är att publicera artiklar om intellektuellt
kapital (Guthrie et al., 2012). Guthrie et al. (2012) menar även att de generella journalerna inte
ska uteslutas eftersom de skapar en positiv uppmärksamhet.
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3. Institutionalia
I denna del kommer lagar och regler som berör ämnet att presenteras.

3.1 Regleringar
I studien granskar vi företag som är börsnoterade på stockholmsbörsen. Börsnoterade företag
är tvingade och skyldiga att tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS), där
huvudsyftet är att utforma stabilitet inom den finansiella världen (IFRS, 2017). Intellektuellt
kapital är en immateriell tillgång och redovisas därför enligt IAS 38. Enligt IAS 38 identifieras
immateriella tillgångar enligt följande:
An asset is identifiable if it either: (a) is separable, i.e. is capable of being separated
or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either
individually or together with a related contract, identifiable asset or liability,
regardless of whether the entity intends to do so; or (b) arises from contractual or
other legal rights, regardless of whether those rights are transferable or separable
from the entity or from other rights and obligations.
An intangible asset shall be recognized if, and only if: (a) it is probable that the
expected future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the
entity; and (b) the cost of the asset can be measured reliably.
Enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) är förvaltningsberättelsen tvingande medan den
inte är tvingande enligt IFRS/IAS. Förvaltningsberättelsen ska visa en rättvis bild av företagets
verksamhet, ställning och resultat. Upplysningar som är tvingande i förvaltningsberättelsen
finns i Årsredovisningslagen 1§ (SFS 1995:1554).
Om företaget är noterade på en aktiemarknad ska man utgå ifrån 2 a § i Årsredovisningslagen
(SFS 1995:1554) .
Utifrån IFRS tillämpas IFRS Practice Statement för vägledning när det kommer till vilken
information som ska presenteras i förvaltningsberättelsen. IFRS Practice Statement är
uppbyggd på ett sådant sätt att om man väljer att tillämpa det måste man tillämpa hela, eller
väljer man att inte tillämpa den alls.
Enligt Kollegiet är svenska bolag skyldiga att följa bolagsstyrningskoden och tillämpa
bolagsstyrningsrapport (Kollegiet , 2017).
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I denna studie måste vi ta hänsyn till ovan nämnda regleringar för att kunna identifiera vad som
är frivilliga upplysningar.
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4. Teoretisk referensram
I denna del presenteras först definitioner av begrepp som är väsentliga för studien. Därefter
förklaras den grundläggande teorin följt av hypotesformulering. Kapitlet resulterar i åtta olika
faktorer som förklarar företags frivilliga upplysning av intellektuellt kapital.

4.1 Definition av Intellektuellt kapital
Intellektuellt kapital är en immateriell tillgång (Brännström & Giuliani, 2009). Den traditionella
synen på intellektuellt kapital har varit anknutet till de finansiella rapporterna (Bozzolan,
Favotto, & Ricceri, 2003). Forskning och utveckling, patent, mjukvara, marknadsföring och
utbildning har traditionellt använts för att förklara posterna i de finansiella rapporterna
(Bozzolan, Favotto, & Ricceri, 2003). Guthrie och Petty (2000a) menar att den traditionella
synen inte täcker ett tillräckligt stort spektrum. Intellektuellt kapital är ett företags expertis,
erfarenheter, kunskap samt ”mjuka” tillgångar och inte de ”hårda” tillgångarna som syns i de
finansiella rapporterna (Klein 1997). OECD2, delade in intellektuellt kapital i två kategorier;
strukturellt kapital och humankapital (Brüggen, Vergauwen, & Dao, 2009). Forskningen har
utvecklats och idag kategoriseras intellektuellt kapital i tre subkategorier, vilka först föreslogs
av Sveiby (1997) och Edvinsson (1997). Dessa tre kategorier är humankapital, externt kapital
och internt kapital (Petty & Cuganesan, 2005). Det ska noteras att dessa tre kategorier kan
betecknas olika. Guthrie och Petty (2000 b) betecknar dessa tre kategorier som humankapital,
strukturellt kapital och relationskapital. Innebörden är dock densamma, vilket gör att denna
studie utgår ifrån kategorierna humankapital, externt kapital och internt kapital.
Humankapital definieras som erfarenhet, kompentens, träning och utbildning, vilket kan ses
som värdegenerande egenskaper som ett företags arbetskraft har (Petty & Cuganesan, 2005).
Humankapital försvinner när arbetskraften lämnar eftersom humankapital är kompentens som
människor har (An, Davey, & Eggleton, 2011).
Externt kapital betonar vikten av goda relationer med omvärlden och består av kundrelationer,
leverantörsrelationer, varumärke och rykte (Petty & Cuganesan, 2005). Externt kapital är ett
kapital som uppstår på grund av goda relationer med övriga intressenter (An, Davey, &
Eggleton, 2011).

2
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Internt kapital definieras som kompentens inom den organisatoriska strukturen (Petty &
Cuganesan, 2005). Kompentensen består av patent, forskning och utveckling, teknologi och
olika interna system (Petty & Cuganesan, 2005). Begreppen är nära besläktat med komponenter
som IFRS 38 beskriver som immateriella tillgångar (se kapitel 3). Internt kapital består även
av processer som är utvecklade av medarbetarna i företaget. Rutiner, företagskultur och
organisatoriska processer ingår därför i det interna kapitalet (An, Davey, & Eggleton, 2011).
Dessa processer är inarbetade i företaget och till skillnad ifrån humankapital stannar
processerna inom organisationen när arbetskraften lämnar (An, Davey, & Eggleton, 2011).

Intellektuellt kapital
Humankapital

Externt kapital

Internt kapital

Kompentens, erfarenhet,
utbildning

Externa relationer, varumärke,
marknadsandel

Företagskultur, bolagsstyrning,
affärsmodell

Modell 4.1 Definition av intellektuellt kapital (Baserad på: Petty et al., 2005; An et al., 2011)

4.2 Teori
4.2.1 Agentteori
Agentteorin utvecklades av Jensen och Meckling i mitten av 1970-talet. Teorin fokuserar på
förhållandet mellan agenterna (företagsledningen) och principalerna (ägarna). Jensen och
Meckling beskriver förhållandet som (1976, p308):
..a contract under which one or more (principals) engage another person (the agent)
to perform some service on their behalf which involves delegating some decisionmaking authority to the agent
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Principalerna utgår ifrån att agenterna agerar i sitt eget intresse, vilket gör att det finns en
osäkerhet som grundar sig i informationsasymmetri (Jensen & Meckling, 1976).
Informationsasymmetri är ett fenomen som förklarar den obalans av information som kan
uppstå i ett agentförhållande, eftersom att agenten sitter på mer ingående information än
principalen (An, Davey, & Eggleton, 2011). Informationsasymmetrin genererar en högre grad
av vad Jensen och Meckling (1976) kallar för agentkostnader. Agentkostnader är kostnader som
uppstår då ledningen agerar i sitt eget intresse. Företag ses som ett nexus of contracts, vilket
innebär att det finns kontrakt som försäkrar att alla parter inte agerar i sitt eget intresse (Jensen
& Meckling, 1976). Dessa kontrakt används dessutom för att minska agentkostnader (Jensen &
Meckling, 1976).
4.2.2 PAT
Positiv redovisningsteori (Positive Accounting Theory, PAT) formulerades av Watts och
Zimmerman (1978) och förklarar redovisningen i praktiken samt hur redovisningsval förutspås.
Teorin bygger på att det finns en tydlig relation mellan ett företags val av redovisning samt
andra företagsvariabler. PAT utgår ifrån olika antaganden. Ett antagande förklaras genom
begreppet rational economic person, vilket innebär att ledningen agerar opportunistiskt och
utifrån eget intresse (Watts & Zimmerman, 1978). Opportunistiskt beteende bidrar till att det
finns en obalans i tillgången på information, vilket definieras som informationsasymmetri.
Teorin utgår även ifrån antagandet att marknader är effektiva, vilket innebär att marknaden
reagerar utifrån tillgången på information (Watts & Zimmerman, 1978). Kontrakt används för
att kontrollera att människor inte agerar i sitt eget intresse. Dessa kontrakt bygger på
agentteorins nexus of contracts (Jensen & Meckling, 1976). Teorins huvudintresse är, likt
agentteorin, att minska agentkostnader (Watts & Zimmerman, 1978).
I PAT förklaras även hur företag agerar under vissa specifika förhållande (Watts &
Zimmerman, 1978). Teorin har en förklaringsmodell i tre olika incitament eller hypoteser. De
följande hypoteserna är bonus-plan hypotesen, skuld hypotesen och politiska kostnader
hypotesen (Watts & Zimmerman, 1990). Bonus-plan hypotesen innebär att företag använder sig
av bonusbaserade lönesystem för att förhindra att ledningen agerar opportunistiskt (Watts &
Zimmerman, 1990). Skuld hypotesen menar att ledningen i företag med en hög
skuldsättningsgrad applicerar redovisningsmetoder för att öka lönsamheten (Watts &
Zimmerman, 1990). Watts och Zimmerman (1990) förklarar även en tredje hypotes som kallas
för politiska kostnader hypotesen. Politiska kostnader hypotesen innebär att större företag
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applicerar redovisningsmetoder som minskar intäkterna, eftersom det minskar risken att bli
utsatta för politiska kostnader.
4.2.3 Legitimitetsteorin
Legitimitetsteorin analyserar olika strategier som ledningen kan använda sig av för att utstråla
legitimitet (O'Donovan, 2002). Enligt legitimitetsteorin är företag en del av ett större socialt
system (Campbell, 2000). Legitimitetsteorin menar att legitimitet är dynamiskt, vilket innebär
att företag ständigt måste vara uppdaterade för att möta omvärldens krav (Campbell, 2000).
Kunskap om dessa krav gör att företag lättare kan anpassa sig (O´Donovan, 2002; Ashforth &
Gibbs, 1990). Anledningen till varför företag väljer att tillämpa dessa aspekter är bland annat
för att minska kostnaderna och för att därmed kunna överleva på lång sikt (O´Donovan, 2002;
Ashforth & Gibbs, 1990).
4.2.4 Signaleringsteorin
Signaleringsteorin utvecklades av Spence under 1970-talet och fokuserar på att minska
informationsasymmetrin mellan olika parter (Spence, 2002). I en marknad där det finns
kvalitetsskillnader, tenderar aktörer med en produkt av lägre kvalité att imitera de signaler som
en aktör med en produkt av högre kvalitet sänder ut (Spence, 2002). Signaleringsteorin menar
att företag ska signalera sina positiva värden för att få konkurrensfördelar (An, Davey, &
Eggleton, 2011). Enligt signaleringsteorin genererar frivillig upplysning en rad olika fördelar
för organisationen. Fördelarna är bland annat lägre kostnad för kapital och minskad
informationsasymmetri (An, Davey, & Eggleton, 2011).
4.2.5 Intressentteori
Intressentteorin är enligt Guthrie, Richard och Yongvanich (2004) relationen mellan
organisationen och intressenterna i samhället. Teorin menar att det finns ett ömsesidigt
beroende mellan intressenterna och organisationen. Detta ömsesidiga beroende gör att
intressenterna förväntar sig att företaget ska rapportera det som förväntas av dem (Guthrie,
Richard, & Yongvanich, 2004). Intressentteorin kan ses utifrån ett etiskt perspektiv och ett
positivt perspektiv (Deegan & Unerman, 2011). Det etiska perspektivet enligt Deegan (2011)
innebär att alla intressenter ska behandlas rättvist av företaget eftersom det anses vara deras
ansvar. Ledningen ska behandla företaget på ett bra sätt för att kunna överleva på längre sikt
(Deegan & Unerman, 2011). Utifrån det positiva perspektivet anser Watts och Zimmerman
(1978) att intressenterna påverkar ledningen genom att ha kontroll över resurser som företaget
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kräver att ha. I de företag där intressenterna har ett betydande inflytande över resurserna, stärks
intressenternas inflytande över företaget (Deegan & Unerman, 2011).
4.2.6 Institutionell teori
Institutionell teori har sina rötter i DiMaggio och Powells (1983) vetenskapliga artikel. Teorin
förklarar varför företag applicerar likartade metoder. DiMaggio och Powell (1983) använder
sig av begreppet isomorfism, vars syfte är att definiera varför metoder blir likartade. DiMaggio
och Powell (1983, s. 149) har följande definition:
isomorphism is a constraining process that forces one unit in a population to resemble
other units that face the same set of environmental conditions
DiMaggio och Powell (1983) argumenterar för att isomorfism kan delas in i tre olika
subkategorier:
Tvingande isomorfism: Politiska och legitima påtryckningar ifrån intressenter.
Mimetisk isomorfism: Osäkerhet som resulterar i att företag imiterar varandra.
Normativ isomorfism: Påtryckningar att applicera institutionella metoder.

4.3 Hypotesformulering
4.3.1 Storlek
Petty och Cuganesan (2005) menar att institutionell teori förklarar frivillig upplysning om
intellektuellt kapital. Petty och Cuganesan (2005) menar att storlek är en viktig komponent,
eftersom företag av en större karaktär tar på sig rollen som fanbärare. Stora företag har också
de resurser som krävs för att kunna genomföra nya redovisningsmetoder som frivillig
upplysning om intellektuellt kapital (Guthrie & Abhayawansa, 2016).
Vidare förklarar intressentteorin att större företag är granskade av en mer omfattande
intressentgrupp (White, Lee, & Tower, 2007). Denna granskning gör att intressenter dels kräver
att företaget ska presentera information men även att företaget frivilligt väljer att göra det
(White, Lee, & Tower, 2007). Företag av en större karaktär har därför högre krav ifrån olika
intressenter på grund av att de har en större påverkan på ekonomin och samhället (Guthrie &
Abhayawansa, 2016).
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Större företag består till en större grad av extern finansiering, vilket bidrar till att agentkostnader
stiger (Watts & Zimmerman, 1990). Dessa företag har därför en högre grad av frivilliga
upplysningar för att minska agentkostnader (Watts & Zimmerman, 1990). Större företag är även
exponerade för politiska kostnader (Watts & Zimmerman, 1990). Risken att bli exponerad för
politiska kostnader minskar genom frivillig upplysning (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995a).
Forskning av Brüggen, Vergauwen och Dao (2009) visar att storlek förklarar frivillig
upplysning om intellektuellt kapital.
H1: Det finns ett positivt samband mellan storlek och frivillig upplysning om
intellektuellt kapital.
4.3.2 Bransch
Mimetisk isomorfism förklarar varför företag liknar varandra under osäkerhet (DiMaggio &
Powell, 1983). Utgångspunkten för mimetisk isomorfism är att osäkerhet och ambition driver
ett företag till att omarbeta sin egen modell. Denna omarbetning görs för att likna ett företag
som är framgångsrikt (DiMaggio & Powell, 1983). Unerman och Bennet (2004) menar att det
finns en koppling mellan mimetisk isomorfism och tvingande isomorfism när det kommer till
frivillig rapportering om CSR3. De påtryckningar som tvingande isomorfism innebär bidrar till
att företag inom samma bransch imiterar varandra för att undvika osäkerhet (Unerman &
Bennett, 2004). Enligt Unerman och Bennet (2004) är mimetisk- och tvingande isomorfism
beroende av varandra. Påtryckningarna ifrån intressenterna som tvingande isomorfism innebär
kan vara likartade inom samma branscher. Frivillig upplysning om intellektuellt kapital samt
frivillig upplysning om CSR kan antas vara snarlika i detta sammanhang, vilket gör att bransch
är en faktor som kan förklara upplysningar om intellektuellt kapital. Fortsättningsvis kan
intressentteorin förklara varför bransch är en faktor som förklarar frivillig upplysning om
intellektuellt kapital. Vissa branscher är utsatta för större påtryckningar från intressenter
(Brüggen, Vergauwen, & Dao, 2009). Företag i dessa branscher väljer därför att upplysa om
sitt intellektuella kapital i en större utsträckning (Brüggen, Vergauwen, & Dao, 2009).
Intressentteorin och institutionell teori kan därför kombineras för att förklara varför vissa
branscher har en högre grad av frivillig upplysning om intellektuellt kapital.
En undersökning av Brüggen, Vergauwen och Dao (2009) visar att bransch är en avgörande
faktor som förklarar frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Undersökningen av Sonnier
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(2008) visar att företag som agerar inom högteknologiska branscher är mer benägna att upplysa
om sitt intellektuella kapital, än företag som arbetar i en mer traditionell industri.
H2: Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och frivillig upplysning
om intellektuellt kapital.
4.3.3 Upplysningar om CSR
Enligt intressentteorin är ett företag en del av ett samhällssystem och betonar vikten av goda
relationer med sina intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitetsteorin tar inte enbart
hänsyn till de intressenter som direkt står i relation till företaget, utan även andra intressenter i
ett större socialt system (An, Davey, & Eggleton, 2011). Det gäller även att företaget tänker på
de åtgärder som måste göras för att det ska synas att företaget når upp till samhällets
förväntningar (An, Davey, & Eggleton, 2011). Watson, Shrives och Martson (2002) anser att
företag frivilligt ska upplysa genom information som utstrålar legitimitet eftersom det ökar
trovärdigheten för resultatet.
Enligt An, Davey och Eggleton (2011) ska företag rapportera frivillig upplysning om
intellektuellt kapital på ett positivt sätt. Företag ska även kunna signalera ut att de följer och
tillämpar samhällets förväntningar samt normer (An, Davey, & Eggleton, 2011). Hög grad av
frivillig upplysning om intellektuellt kapital är också ett effektivt sätt för företag att signalera
ut informationskvalité. Signalering av informationskvalité bidrar till företags framtida välstånd
(Guthrie and Petty, 2000a; Whiting and Miller, 2008).
Enligt Guthrie et al. (2004) är företag med ett högt intellektuellt kapital mer villiga att
tillhandahålla upplysningar om sitt intellektuella kapital. Att företag tillhandahåller mer
upplysning om sitt intellektuella kapital kan bero på att de inte kan legitimera sin status utifrån
företagets framgång eller materiella tillgångar. Företaget måste därför istället kommunicera hur
de tillämpar intellektuellt kapital för att kunna skapa tillväxt (Mouritsen, Nikolaj & Marr, 2004;
van der Meer-Kooistra & Zijlstra, 2001).
Vidare har forskning enligt An, Davey och Eggleton (2011) visat att intressentteorin,
legitimitetsteorin och signalieringsteorin är drivande faktorer för frivillig upplysning om
intellektuellt kapital och är därmed också tillämpliga till upplysning om CSR. Vi kan således
anta ett samband mellan upplysningar om CSR och upplysningar om intellektuellt kapital.
H3: Det finns ett samband mellan upplysningar om CSR och frivillig upplysning
om intellektuellt kapital.
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4.3.4 Ägarstruktur
Agentteorin används som en modell för att koppla samman frivillig upplysning och ägarstruktur
(Li, Pike, & Haniffa, 2008). Företag med en mer central ägarstruktur förväntas ha en lägre grad
av informationsasymmetri, vilket beror på att ägarna arbetar närmare företaget (Cormier,
Magnan, & Van Vetlhoven, 2005). Eftersom att ägarna i ett företag med en central ägastruktur
har större insikt i företaget, undviks agentkostnader som kan uppstå då ledningen agerar i sitt
eget intresse (Cormier, Magnan, & Van Vetlhoven, 2005). I företag med en högre grad av
ägarspridning kommer informationsasymmetrin vara högre, vilket gör att agentkostnader
kommer att öka (Raffournier, 1995). I företag med en mer utbredd ägarstruktur är det mer troligt
att ägarna kräver en högre grad av frivillig upplysning eftersom det ökar insikten och
agentkostnader minskar (Raffournier, 1995).
Ovanstående argument kan kopplas samman med frivillig upplysning om intellektuellt kapital.
I företag med en stor ägarspridning vill ägarna ha tillgång till mer information som är väsentlig
för företagets prestation (Li, Pike, & Haniffa, 2008). Ägarspridning har därför ett starkt
inflytande på frivillig upplysning om intellektuellt kapital (Li, Pike, & Haniffa, 2008). En högre
grad av ägarspridning indikerar att det finns en högre grad av informationsasymmetri och därför
kommer den frivilliga upplysningen vara större (Li, Pike, & Haniffa, 2008).
Forskning visar att det finns ett samband mellan ägarstruktur och frivillig upplysning om
intellektuellt kapital. Forskning av Li, Pike och Haniffa (2008) visar ett negativt samband
mellan en central ägarstruktur och frivillig upplysning om intellektuellt kapital. White, Lee, &
Tower (2007) visar i sin studie ett positivt samband mellan ägarspridning och frivillig
upplysning om intellektuellt kapital.
H4: Det finns ett positivt samband mellan ägarspridning och frivillig
upplysning om intellektuellt kapital.
4.3.5 Styrelsekomposition
Styrelsen är en intern kontrollmekanism vars syfte är att försäkra ägarna om att ledningen agerar
i deras intresse (Li, Pike, & Haniffa, 2008). Styrelsekompositionen förklarar förmågan att
kommunicera och koordinera företaget. En styrelse med högre antal chefer bidrar till att
informationsasymmetrin mellan företaget och investerarna ökar (Jensen M. C., 1993, 1997).
Jensen (1993, 1997) menar att det enbart är VD:n i företaget som ska finnas med i styrelsen,
vilket görs för att minska agentkostnader. Styrelsens förmåga att koordinera företaget i en
riktning som överensstämmer med ägarnas krav är därför starkt relaterat till andelen
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självständiga styrelseledamöter (White, Lee, & Tower, 2007). Andelen självständiga
styrelseledamöter är en övervakningsmekanism vars syfte är att reducera agentproblem (Lim,
Matolscy, & Chow, 2007). Självständiga styrelseledamöter är anställda av ägarna för att
tillgodose deras intresse. Frivillig upplysning kan därför vara ett sätt för en styrelse med en hög
andel av självständiga styrelseledamöter att utstråla legitimitet gentemot ägarna (Lim,
Matolscy, & Chow, 2007). Intressentteorin menar att en styrelse med en hög andel av
självständiga styrelseledamöter visar trovärdighet om den frivilligt upplyser om information.
Det är en signal att styrelsen även beaktar intressenternas intressen (Lim, Matolscy, & Chow,
2007).
Syftet med frivillig upplysning är enligt signaleringsteorin att minska informationsasymmetrin
mellan olika intressenter och företag (An, Davey, & Eggleton, 2011). För att minska
informationsasymmetrin lämnar en styrelse med högre andel självständiga styrelseledamöter
mer frivilliga upplysningar (Lim, Matolscy, & Chow, 2007).
Argumenten som nämnts ovan kan utvidgas till frivillig upplysning av intellektuellt kapital (Li,
Pike, & Haniffa, 2008). Fler självständiga ledamöter som bidrar med extern kompetens
resulterar i att företag applicerar upplysningsmetoder om intellektuellt kapital. Syftet kring
applikationen av upplysningsmetoder är att minska informationsasymmetrin mellan ägarna och
ledningen (Li, Pike, & Haniffa, 2008). Forskning av Li et al. (2008) visar att andelen
självständiga styrelseledamöter är positivt associerade till frivillig upplysning om intellektuellt
kapital. Vidare forskning visar att det finns ett positivt samband mellan styrelsens
självständighet och frivillig upplysning om intellektuellt kapital (White, Lee, & Tower, 2007).
H5: Det finns ett positivt samband mellan andelen självständiga
styrelseledamöter och frivillig upplysning om intellektuellt kapital.
4.3.6 Revisionsutskott
Syftet med revisionsutskottet är att förbättra den interna kontrollen och rapporteringsmetoder
(Ho & Wong, 2001). Revisionsutskottet tillgodoser att viktig information presenteras för ägarna
(Taliyang & Jusop, 2011; Li et al., 2008). Tillförlitligheten i de finansiella rapporterna samt
förståelsen för ledningsbeslut och företagets prestation ökar när det finns ett revisionsutskott
(Cerbioni & Parbonetti, 2007). I företag med ett revisionsutskott är de frivilliga upplysningarna
mer omfattande, eftersom intellektuellt kapital är en värdegenerande faktor (Li, Pike, &
Haniffa, 2008).
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Forskning av Li, Pike och Haniffa (2008) visar att det finns ett positivt samband mellan
revisionsutskottets storlek och frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Cerbioni och
Parbonetti (2007) visar att revisionsutskottet som en självständig del av styrelsen förklarar
frivillig upplysning om intellektuellt kapital.
H6a: Det finns ett positivt samband mellan revisionsutskottets storlek och
frivillig upplysning om intellektuellt kapital.
H6b: Det finns ett samband mellan ett självständigt revisionsutskott och frivillig
upplysning om intellektuellt kapital.
4.3.7 Lönsamhet
Enligt A. Watson et al. (2002) presenterar lönsamma företag mer frivilliga upplysningar än icke
lönsamma företag. Vid hög lönsamhet presenterar ledningen mer information för att bevara den
höga lönsamheten men även för att kunna öka sin ersättning och ta del av personliga fördelar
(Singhvi & Desai, 1971). Företagsledningen som har goda nyheter upplyser därför mer
information än ledningen som har sämre nyheter (Abhayawansa & Abeysekera, 2009). Forskare
anser att det är enklare att få tillgång till information om det intellektuella kapitalet i lönsamma
företag. Företag som är lönsamma vill signalera ut vilka värdegenerade processer som de har
(García-Meca & Martínez, 2007).
H7: Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och frivillig upplysning om
intellektuellt kapital.
4.3.8 Skuldsättningsgrad
Frivillig upplysning om både finansiell och icke finansiell information är större hos företag som
har en hög skuldsättningsgrad (Abeysekera, 2011). Watts (1995) menar att företag som har en
hög skuldsättningsgrad applicerar redovisningsmetoder för att sänka skuldsättningsgraden.
Frivillig upplysning om intellektuellt kapital är en metod för att övertyga borgenärer att den
framtida lönsamhetsprognosen är god och därför minska kostnaderna för att ta in nytt kapital
(Abeysekera, 2011). Jensen och Meckling (1976) menar att agentkostnaderna är större i företag
som är högt belånade. Företag som har en hög skuldsättningsgrad kommer presentera mer
frivilliga upplysningar om intellektuellt kapital för att sänka agentkostnader och övervaka
agentrelationen mellan borgenär och gäldenär (Guthrie & Abhayawansa, 2016).
Forskning av White, Lee, & Tower (2007) visar att skuldsättningsgraden är en faktor som
förklarar frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Vidare forskning visar att börsanalytiker
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analyserar det intellektuella kapitalet mer i företag där skuldsättningsgraden är hög (Guthrie &
Abhayawansa, 2016).
H8: Det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och frivillig
upplysning om intellektuellt kapital

4.4 Modell
Nedanstående modell sammanfattar hypoteserna och de olika faktorer som förklarar företags
frivilliga upplysning om intellektuellt kapital.
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+ positivt samband

samband

Modell 4.2: Faktorer som förklarar företags frivilliga upplysningar om intellektuellt kapital
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5. Empirisk metod
I denna del kommer studiens forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, urval samt
bortfallsanalys att presenteras. Därefter följer studiens operationalisering, samt vilka
analysmetoder som använts. Till sist kommer studiens reliabilitet och validitet samt
generaliserbarhet att presenteras.

5.1 Forskningsstrategi
Studiens forskningsstrategi utgörs av en tvärsnittsstudie, vilket bland annat innebär att testa
samband i kvantifierbar data (Bryman & Bell, 2015). I en tvärsnittsstudie kan inga slutsatser
om det kausala sambandet göras eftersom materialet mer eller mindre samlas in samtidigt
(Bryman & Bell, 2015). Slutsatser kan enbart göras om det finns en relation mellan variablerna
(Bryman & Bell, 2015). Några slutsatser angående kausalitet kan därför inte genomföras i
denna studie utan enbart relationen mellan de olika variablerna.

5.2 Datainsamlingsmetod
Eftersom studien berör frivilliga upplysningar samt har en kvantitativ metod är innehållsanalys
lämpligt (Guthrie, Richard, & Yongvanich, 2004). Innehållsanalys är en metod vars syfte är att
finna mönster i rapportering och presentation av information (Guthrie, Richard, & Yongvanich,
2004). Metoden är dessutom väldigt flexibel och kan användas i en rad olika situationer
(Bryman & Bell, 2015).
Idealt ska all form av kommunikation från ett företag tas med i innehållsanalysen, men enligt
Gray, Kouhy och Lavers (1995b) är det dock svårt att avgöra med säkerhet om alla
kommunikationskanaler har identifierats. En innehållsanalys är enbart bra om materialet är bra
och därför har företagens årsredovisningar använts till datainsamlingen (Bryman & Bell, 2015;
Guthrie et al., 2004). Eftersom företagsledningen signalerar vad som är viktigt via sin
årsredovisning är det lämpligt att använda årsredovisningar för datainsamlingen (Guthrie,
Richard, & Yongvanich, 2004). Årsredovisningen antas också vara den primära
kommunikationskanalen mellan företaget och dess intressenter (Guthrie, Richard, &
Yongvanich, 2004). I denna studie har vi enbart tagit hänsyn till de årsredovisningar som är
presenterade på företagens respektive hemsida.
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5.3 Urval och bortfall
I denna studie har årsredovisningar från 2015 använts för att reducera bortfall då alla företag
inte har gjort årsredovisningen ifrån 2016 offentlig. Urvalet består av 221 företag som är
börsnoterade på Nasdaqbörsen i Stockholm. I tabell 5.1 presenteras urvalet och bortfallen.
Frivillig upplysning om intellektuellt kapital i företag i finans- och fastighetsbranschen, skiljer
sig inte ifrån andra branscher. I finans- och fastighetsbranschen har företagen dock regleringar
i sina finansiella rapporter. Regleringarna i företagens finansiella rapporter gör att oberoende
variabler som lönsamhet och skuldsättningsgrad blir svåra att jämföra med andra företag
(Adrem, 1999). Finans- och fastighetsbolag faller därför bort.
Under år 2015 var tre företag inte noterade vilket gjorde att de företagen också föll bort. Övriga
bortfall består dels av utländska företag vars årsredovisning inte gick att hitta samt företag vars
årsredovisning utgjordes av en hel web-sida. De företag vars årsredovisning utgjordes av en hel
web-sida föll bort på grund av att det finns svårigheter att jämföra med andra företag vars
årsredovisning offentliggjordes via PDF-form.

Tabell 5.1: Bortfall
Svenska börsnoterade företag

308

Finans- och fastighetsbolag
Ej noterade
Övrigt bortfall

61
3
47
221

5.4 Operationalisering
5.4.1 Beroende variabel
Intellektuellt kapital utgör den beroende variabeln i denna studie. Enligt Guthrie och Petty
(2000) definieras intellektuellt kapital som kunskapsbaserade resurser som vidare bidrar till ett
ökat värde hos företagen. Likt tidigare studie av Petty et al. (2006) har intellektuellt kapital
delats in i tre kategorier; humankapital, externt kapital och internt kapital.
För att mäta frivillig upplysning om intellektuellt kapital har en checklista utarbetats.
Checklistan är baserad på tidigare studiers checklistor (Guthrie et al., 2000; Bozzolan et al.,
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2003; Guthrie et al., 2006, Guthrie et al., 2016). I denna studie är checklistan uppdelad i de tre
kategorierna där begrepp tillhörande varje kategori presenteras (se tabell 5.2).
För att få en bättre jämförelse mellan de olika årsredovisningarna har ord använts som
mätenhet. (Brüggen, Vergauwen, & Dao, 2009). Eftersom materialet är omfattande är ord som
mätenhet en effektiv metod (Bryman & Bell, 2015). Begreppen ifrån respektive årsredovisning
har räknats och summerats. Denna datainsamlingsmetod har använts för att kunna mäta frivillig
upplysning om intellektuellt kapital kvantitativt. I forskning av Bozzolan et al. (2003) och
Guthrie et al. (2000) har ord kritiserats när det gäller frivillig upplysning om intellektuellt
kapital. Bozzolan och Guthrie anser att meningar är en mer optimal enhet. Ord som mätenhet
kan bidra till att information som inte är relevant tas med (Bozzolan, Favotto, & Ricceri, 2003).
Trots att meningar är mer optimalt har vi ändå valt att använda ord som mätenhet. Anledningen
till varför ord har tillämpats är för att det underlättar jämförelsen mellan årsredovisningarna
(Brüggen, Vergauwen, & Dao, 2009).
Guthrie et al. (2000) och Bozzolan et al. (2003) har i sin forskning använt meningar som
mätenhet och haft möjligheten att avgöra om informationen är kvantitativ eller kvalitativ. Ord
bidrar till att information som inte är relevant kommer med (Guthrie, Richard, & Yongvanich,
2004). För att undvika problematiken som beskrivs i föregående mening har en alternativ metod
utvecklats, inspirerad av pågående forskning av Linus Axén (2017). Metodens syfte är att
analysera huruvida kontexten som begreppen används i är företagsspecifika upplysningar eller
inte. Samtidigt som orden räknades gjordes därför en analys huruvida begreppsanvändningen
är företagsspecifik eller inte. Exempel på hur begreppsanvändningen tolkades presenteras i
bilaga 1. Varje begrepp som presenteras i tabell 5.2 kodades med en dummy variabel där 0 är
icke företagsspecifik och 1 är företagsspecifik upplysning. Dummy variabeln summerades
sedan för att skapa ett index. Indexet avgör därför huruvida upplysningarna är till en
övervägande del företagsspecifika eller inte.
I studien används således två olika sätt att mäta frivillig upplysning om intellektuellt kapital:
totalt antal ord respektive företagsspecifika upplysningar.
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Tabell 5.2: Intellektuellt kapital checklista.

Humankapital
1. Utbildning och kvalifikationer hos
medarbetarna (Education and
qualifications of the employees)
2. Attityder, tillfredställelse och
engagemang hos medarbetarna
(Attitudes, satisfaction and
commitment of the employees)
3. Entreprenörsanda hos medarbetarna
(Entrepreneurial of the employees)
4. Träning och utveckling hos
medarbetarna (Training and
development of the employees)
5. Ledningens kompetens
(Managements qualification)
b)
Utbildning (Education)
Erfarenhet (Experience)

b)

6. Kunskap och färdigheter hos
medarbetarna (Knowledge and skills of
the employees)
7. Arbetslivserfarenhet hos
medarbetarna (Professional experience
of the employees)

Externt kapital
1. Varumärke (Brand)

Internt kapital
1. Affärsmodell (Business model)

2. Affärssamarbete
(Business collaboration)
b)
Partner

2. Företagskultur
(Culture of the company)
c)

3. Bolagsstyrning
(Corporate governance)
c)
Intern kontroll (internal control)

3. Företagsimage och rykte
(Businessimage and rumour)
4. Kund (Customer)
Kundrelationer (Relationships with
b)
the customers)
Kundnöjdhet (Customer
b)
satisfaction)
Kundlojalitet (Customer loyalty)

b)

7. Distrubtionskanaler (Distribution
channels)
8. Relationer med leverantörer
(Relationships with the suppliers)
9. Gynsamma kontrakt
(Favorable contracts)
10. Finansiella relationer
(Financial relationships)
b)
Bank

8. Arbetsmiljö (Working environment)
11. Relation med regeringen
(Relationship with the government)
b)
Myndigheter (agencies)
12. Marknadsande (Market share)

4. Affärssystem (Business system)
5. Ledningsfilosofi
(Management philosophy)
6. Organisationens affärskompetens
(Business qualifications of the
organisation)
b)
Kunskap (Knowledge)
Affärsetik (business ethics)

Affärsmoral (business morale)

b)

7. Organisationens ledningsstruktur
(Management structure of the
organisation)
8. Kvalité (Quality)
a)

9. Forskning och utveckling
(Research and development)
b)
FoU
10. Strategi (Strategy)
11. Teknologi (Technology)

12. Patent
Baserad på:(Guithre et al., 2000; Bozzolan et al., 2003; Guithre et al., 2006, Guitrie et al., 2016)
a)
Tvingande enligt IFRS 38
b)

b)

a)

a)

Ytterligare sökord

c) Tvingande enligt bolagsstyrningskoden

Det ska noteras att komponenter som patent och forskning och utveckling kan finnas med i
balansräkningen enligt IFRS 38. I denna studie har därför information utöver det som nämns i
finansiella rapporterna beaktats. När det kommer till förvaltningsberättelsen har information
som finns utöver regelverket räknats med (se kapitel 3).
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5.4.2 Oberoende variabler
ü Storlek mäts genom antal anställda, balansomslutning (Cormier, Magnan, & Van
Vetlhoven, 2005; Jaggi & Low, 2000; Watson et al. 2002) samt omsättning (Adams,
Hill, & Roberts, 1998; Gray, Kouhy, & Lavers, 1995). Dessutom logaritmeras antal
anställda, balansomslutning och omsättningen (Jagg & Low, 2000).
ü För branschindelning används Global Industry Certification Standard (GICS) (MSCI,
2017), vilket är den indelning som finns på stockholmbörsen. Branscherna består av
Energi (Oil & Gas), Material (Material), Industri (Industry), Sällanköpsvaror – och
tjänster (Consumer service), Dagligvaror (Consumer Goods), Hälsovård (Health Care),
Informationsteknik (Technology), Teleoperatörer (Telecom) och Kraftförsörjning
(Utilities)
ü Upplysningar om CSR mäts med en dummy-variabel där de företag som har en
hållbarhetsredovisning kodas med 2, de som har det som en separat del av årsrapporten
med 1 och de som inte har 0. Variabeln är inte optimal (se 5.6). Anledningen till varför
en separat hållbarhetsredovisning har använts är för att mäta signaleringseffekten av att
upprätta en separat hållbarhetsredovisning.
ü Ägastruktur avseende ägarspridning beräknas som 100 procent minus de ackumulerade
procenten av de 10 största ägarnas röster (Adrem, 1999).
ü Styrelsekomposition avseende andelen självständiga styrelseledamöter mäts genom
antalet

självständiga

styrelseledamöter

dividerat

med

det

totala

antalet

styrelseledamöter (Li, Pike, & Haniffa, 2008).
ü Revisionsutskottets storlek mäts genom antalet medlemmar i revisionsutskottet (Li,
Pike, & Haniffa, 2008).
ü Självständigt revisionsutskott mäts med en dummy-variabel där de företag som har ett
självständigt revisionsutskott kodas med 1 och de som inte har kodas med 0 (Cerbioni
& Parbonetti, 2007). Självständigt revisionsutskott innebär att företaget har uträttat ett
separat utskott som träffas vid andra tidpunkter än styrelsen.
ü Lönsamhet beräknas som räntabilitet på totalt kapital samt räntabilitet på eget kapital.
De två beräkningarna görs på grund av att respektive nyckeltal mäter lönsamhet från
olika infallsvinklar (BAS, 2016). Räntabilitet på eget kapital mäts genom Resultat innan
skatt/ eget kapital. Totalt kapital mäts som Rörelseresultatet+ finansiella intäkter/ totalt
kapital (BAS, 2016).
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ü Skuldsättningsgrad beräknas som skulder/eget kapital (Adrem, 1999; Cormier et al.,
2005; Watson et al., 2002)
5.4.3 Kontrollvariabler
Företag med hög grad av frivillig upplysning har ett högre börsvärdet (Lang & Lundholm,
2000). Utöver börsvärdet kan man även mäta värdet av det intellektuella kapitalet utifrån det
bokförda värdet. Skillnaden mellan företagets börsvärde och företagets bokförda värde, vilket
också kallas för det ”gömda värdet” är värdet av det intellektuella kapitalet (Edvinsson, 1997).
Intellektuellt kapital nämns inte i bokslutet men ökar företagets tillväxt, vilket därmed är en
konkurrensfördel för företaget (Chen, Cheng och Hwang, 2005; Edvinsson, 1997). Brennan
(2002) förslår i sin studie att värdet av intellektuellt kapital kan mätas utifrån skillnaden mellan
börsvärdet och det bokförda värdet. Om marknaden är effektiv värderar investerarna högre för
de företag som har en hög frivillig upplysning om intellektuellt kapital (Riahi-Belkaoui, 2003).
Anledningen till varför marknadsvärdet blir högt beror på att marknaden värderar de
tillgångar som inte redovisas i den finansiella redovisningen (Vergauwen, Bollen, &
Oirbans, 2007). Enligt Edvinsson (1997) utgår värdemätningen ifrån att kapitalmarknaden
värderar företagets kapital högre än det bokförda värdet. Fortsättningsvis visar det att företagets
osynliga tillgångar ökar eftersom det utgör företagets intellektuella kapital. Problematiken med
denna studie är att det är svårt att definiera sambandet samt att olika studier finner olika resultat.
Vi har därför valt att använda börsvärde/bokfört värde som en kontrollvariabel.
ü Börsvärde/bokfört värde mäts genom börsvärde/bokfört värde. Börsvärde mäts som
andelen aktier multiplacerats med 2015 års genomsnitts kurs (Maditinos, Chatzoudes,
Tsairidis, & Theriou, 2011). Bokfört värde beräknas som skillnaden mellan tillgångar
och skulder (Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis, & Theriou, 2011). Värdet kommer
dessutom att logaritmeras.

5.5 Analysmetoder
Denna studie tillämpar en multipel regression som statistisk metod. En multipel regression
beskriver variationen i de beroende variablerna som kan förklaras av de oberoende variablerna
(Pallant, 2010). Syftet med studien är att förklara företags frivilliga upplysningar om
intellektuellt kapital. Utifrån syftet har en modell utvecklats där åtta faktorer har framställts
vars ändamål är att förklara frivillig upplysning om intellektuellt kapital. En multipel regression
är därför en optimal metod. Tidigare studier har dessutom använt en multipel regression
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(Bozzolan et al., 2003; Li et al., 2008; Brüggen et al., 2009; Guthrie et al., 2016). Den multipla
regressionen är följande.
Frivillig upplysning om intellektuellt kapital=β0=β1Storlek+β2Bransch+
β3Upplysning om CSR+β4Ägarspridning+β5Styrelse+β6aRevisionsutskott
storlek+β6bsjälvständigtrevisionsutskott+β7Lönsamhet+β8Skuldsättningsgrad
+β9Market-to-book
När en multipel regression används är det viktigt att ha vissa grundläggande antagande i åtanke
för att minimera risken att genomföra en missvisande analys (Pallant, 2010). Dessa antagande
är urvalets storlek, multikollinearitet, extremvärden, normalfördelning och homoskedasticitet
(Pallant, 2010).
Problematiken kring urvalets storlek är att ett för litet urval påverkar generaliserbarheten, vilket
i sin tur påverkar forskningsvärdet (Pallant, 2010). Tabachnick och Fidell (2007) menar att
urvalets storlek påverkas av andelen oberoende variabler. Tabachnick och Fidell (2007) har
formulerat en tumregel för hur stort urvalet måste vara. Formeln uttrycks som följande: N> 50+
8m (M=oberoende variabler, N=urvalet). Se avsnitt 6.3 för att se denna studies urval i
förhållande till de oberoende variablerna. För ett fortsatt resonemang om generaliserbarhet, se
avsitt 5.7.
Multikollinearitet förklarar relationen mellan de oberoende variablerna i en multipel regression
(Pallant, 2010, Djurfeldt & Barmark, 2009). En samvariation mellan de oberoende variablerna
påverkar regressionens förklaringskraft och är därför svårare att påvisa en statistisk signifikans
(Djurfeldt & Barmark, 2009). För att avgöra om multikollinearitet föreligger har denna studie
använt VIF-värdet4. I en modell utan multikollinearitet har de oberoende variablernas VIFvärdet=1 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Det kritiska VIF-värdet skiljer sig åt i forskningen
(Djurfeldt & Barmark, 2009). Julian Pallant (2010) menar att vid ett VIF-värde på mindre än
10 föreligger ingen multikollinearitet. Djurfeldt och Barmark (2009) menar däremot att det
kritiska VIF-värdet är 2,5. I denna studie har ett VIF-värde på 2,5 applicerats eftersom risken
för multikollinearitet minskar. Stiger VIF-värdet över det kritiska värdet går det påvisa
multikollinearitet. För att avgöra korrelationen mellan de oberoende variablerna har även en
korrelationmatris framställts utifrån Pearson correlation test (se tabell 6.5).

4

Variance Inflation factor
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En multipel regressionsanalys är känslig för potentiella extremvärden (Pallant, 2010). I denna
studie har därför alla extremvärden exkluderats (se avsnitt 6.2).
Normalfördelning är en förutsättning för att en multipel regression skall vara applicerbar
(Pallant, 2010). Om fler än 30 observationer erhållits kan normalfördelning antas (Hair, Black.
Babin, Anderson, & Tatham, 2006; Körner, & Wahlgren, 2006; Teorell, & Svensson, 2007). I
denna studie har även Kolmogorov-Smirnovs test och Lilleforskorrelationen (se bilaga 2)
använts för att med precision avgöra om normalfördelning föreligger. Signifikansnivån är 10
% vilket innebär att om testet visar en nivå på över 10 % anses materialet vara normalfördelat
(Pallant, 2010).
Homoskedasticitet innebär att variationen i residualerna i den förutspådda beroende variabeln
skall vara densamma för alla förutspådda värden (Pallant, 2010). Skulle detta inte vara fallet är
problemet heteroskedasticitet. Heteroskedasticitet innebär att det finns en ojämn spridning i
regressionen (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Precisionen i modellen minskar när
heteroskedasticitet föreligger eftersom att standardavvikelserna för regressionskonfidenten
minskar (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Om heteroskedasticitet föreligger är det
svårt att med säkerhet styrka sin regression (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). För att
mäta heteroskedasticitet har vi tillämpat Breusch-Pagan test (se bilaga 3).

5.6 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet och validitet är två av de mest väsentliga begreppen inom företagsekonomisk
forskning (Bryman & Bell, 2015). Validitet innebär att det som mäts är relevant medan
reliabilitet säkerställer att det mäts på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2015). Enligt Guthrie et
al. (2004) är det viktigt att utgå ifrån tidigare forskning när kategorier ska sammanställas för att
uppnå validitet. I denna studie har vi därför kategoriserat intellektuellt kapital i tre olika
kategorier baserad på tidigare forskning (se avsnitt 4.1). Checklistan som är presenterad i tabell
5.2 är också baserad på tidigare forskning.
Datainsamlingsmetoden av företagsspecifik upplysning är inspirerad av en modell ifrån
pågående forskning av Axén (2017). Validiteten påverkas eftersom att metoden är inspirerad
av och inte baserad på pågående forskning. Vid utvecklandet av egen metod måste specifika
åtgärder intas för att vara säker på att materialet faktiskt mäter det som det är tänkt (Bryman &
Bell, 2015). Bryman och Bell (2016) menar att det är viktigt att diskutera metoden med någon
som är väl insatt i ämnet men eftersom att metoden är inspirerad av pågående forskning kan
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validitet antas vara uppnådd. Vi är dock medvetna om problematiken med validiteten i studiens
slutats.
Vid genomförande av innehållsanalys är reliabiliteten vid kodningen en potential risk (Bryman
& Bell, 2015). Guthrie och Petty (2004) menar att risken med en innehållsanalys är att
kodningen präglas av subjektivitet. Kodningen måste därför vara konsekvent för att en god
reliabilitet ska uppnås, vilket innebär att kodningen både måste vara konsekvent mellan
författarna (inter-rater reliability) och över tid (intra-rater reliability) (Bryman & Bell, 2015).
Optimalt vore att datainsamlingen gjordes om och dessutom gav samma resultat. På grund av
tidsbegränsningen kunde inte datainsamlingen göras en gång till. Enligt Guthrie et al. (2016)
är det även viktigt att personen som ansvarig för insamlingen är tränad och har lång erfarenhet
av just denna datainsamlingsmetod. Detta är inte fallet i denna studie utan vi är relativt oerfarna.
För att uppnå en godkänd forskarnivå har därför en kalibrering genomförts av den beroende
variabeln. I denna studie samlades materialet av de fem första företagen in tillsammans för att
vara överens om liknande sökord samt kodningen av företagsspecifik upplysning. Sedan
gjordes de nästkommande fem företagen separat för att sedan jämföras med varandra.
Resterande företag delade vi upp och gjorde hälften var. Till sist gjordes de fem sista företagen
av oss båda två för att sedan jämföra resultatet.
De oberoende faktorerna har också utgått ifrån tidigare forskning. Detta görs för att minska
risken att resultatet blir olikt tidigare forskning. Det finns dock liknande problem med
validiteten när det gäller mätning av den oberoende variabeln CSR. Det finns ingen tidigare
forskning på hur CSR ska mätas och metoden för att mäta CSR i denna studie är därför utvecklad
av oss själva. I slutsatsen har vi därför tagit hänsyn till validiteten när det kommer till mätning
av CSR.

5.7 Generaliserbarhet
Denna studie omfattar bolag som är börsnoterade på stockholmsbörsen. Studiens
generaliserbarhet stärks av att alla bolag på stockholmsbörsen, utan geografisk begräsning, tas
med (Bryman & Bell, 2015). Urvalet består även av företag ifrån olika branscher, vilket också
stärker generaliserbarheten då det finns en stor variation av olika företag. Bryman och Bell
(2015) menar att det är svårt att göra slutsatser utöver det material som studien omfattar. Det
ska poängteras att det inte enbart finns svenska företag på stockholmsbörsen, utan även
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utländska företag. Att det finns en variation när det kommer till nationalitet av företagen stärker
också generaliserbarheten.
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6. Analys
I denna del kommer först beskrivande statistik över det insamlade materialet att presenteras.
Sedan presenteras rensning av extremvärden följt av en bivariat analys och en multivariat
analys. Kapitlet avslutas med metodkritik samt en sammanfattande analys.

6.1 Beskrivande statistik
Inledningsvis, för att kunna få en överblick över den insamlande empirin tillämpas först en
beskrivande statistik. Den beskrivande statistiken kommer att förklara följande variablers
fördelning samt spridning.
6.1.1 Beroende variabel
I tabell 6.1 beskrivs först statistik för den beroende variabeln. Utifrån tabellen framgår det att
externt kapital är det kapital som förekommer flest gånger i företagens årsredovisningar.
Medelvärdet för det externa kapitalet är betydligt högre än de andra kategorierna. Det höga
medelvärdet för det externa kapitalet beror på att begreppet kundrelationer ingår i kategorin.
Kundrelationer är därför det begrepp som i genomsnitt förekommer flest gånger i företagens
årsredovisningar. Det går även att se i tabellen att kategorin humankapital lämnar minst
upplysningar om intellektuellt kapital i årsredovisningarna. Internt kapital utgör i snitt ca 34,8
% när externt kapital innehåller begreppet kundrelationer och ca 47,2 % när kundrelationer
utesluts ifrån externt kapital.
I tabell 6.1 går det även att se hur mycket som är företagsspecifika upplysningar för respektive
kapitalkategori. Anledningen till varför företagsspecifik information i internt kapital är större
än företagsspecifik information i externt kapital och humankapital beror på att internt kapital
består av fler variabler. Det ska även tilläggas att kategorin internt kapital har i genomsnitt mer
företagsspecifik information än de övriga två. Det kan dels bero på att det finns fler begrepp i
kategorin internt kapital men det kan också bero på att det förekommer mer företagsspecifika
upplysningar i den kategorin.
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Tabell 6.1: Beskrivande statistik intellektuellt kapital

Beroende variabler

Medelvärde

Medelvärde i
procent

Minimum

Maximum

St. avv.

Totalt antal ord humankapital

41,51

17,2 % a) / 23,3 % b)

0

247

31,63

Totalt antal ord externt kapital

115,80

48,0 % a) / 65,1 % b)

0

622

91,57

Totalt antal ord externt utan kund

52,34

21,7 % a) / 29,4 % b)

0

304

49,78

Totalt antal ord internt kapital

83,96

34,8 % a) / 47,2 % b)

0

377

62,28

Totalt antal ord totalt

241,27

0

958

155,60

Totalt antal ord totalt utan kund

177,81

0

659

114,73

Företagsspecifika upplysningar humankapital

2,72

21,8 %

0

7

1,54

Företagsspecifika upplysningar externt kapital

4,06

32,5 %

0

9

1,85

Företagsspecifika upplysningar internt kapital

5,71

45,7 %

0

12

2,33

Företagsspecifika upplysningar totalt

12,50

0

26

4,71

a) Totalt antal ord
b) Totalt antal ord utan kund

6.1.2 Oberoende variabler
Tabell 6.2 visar beskrivande statistik över de oberoende variablerna i studien. I tabellen framgår
det att nyckeltalen omsättning och balansomslutning för den oberoende variabeln storlek inte
skiljer sig åt. Gällande hållbarhetsredovisning och separat hållbarhetsredovisning är det ingen
större skillnad på hur företagen väljer att upplysa om sin hållbarhet. I tabellen är branscherna
uppdelade var för sig för att visa hur många företag det finns i respektive bransch. Branschen
Industri är den bransch som består av flest antal företag. Många av de största företagen tillhör
industribranschen. Resterande branschers företag är nästan jämnt fördelade bortsett från Olja
och Gas, Telekom och Kraftförsörjning där antal företag är betydligt färre.
Ägarspridningen i de olika företagen var i genomsnitt 36 % vilket innebär att de tio största
ägarna har i genomsnitt ett röstinnehav på 64 %. Styrelsen utgjorde i genomsnitt 85 %
självständiga styrelseledamöter. Revisionsutskottets storlek är i genomsnitt 3,82 medlemmar
per utskott. Majoriteten av företagen har dessutom ett självständigt revisionsutskott.
Nyckeltalen för lönsamhet är räntabilitet på det egna kapitalet (ROE) och räntabilitet på det
totala kapitalet (ROA). I genomsnitt har företagen en ROE på 10 % samt en ROA på 5 %. Den
genomsnittliga skuldsättningsgraden är 2,55, vilket innebär att företagen har höga skulder i
förhållande till det egna kapitalet.
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Tabell 6.2: Beskrivande statistik av de oberoende variablerna

Oberoende variabler
Antal anställda a)
Omsättning

b)
b)

Balansomslutning

Hållbarhets-redovisning

Medelvärde
7 470

Minimum
6,00

Maximum
327 848

St. avv.
28 251

15 146

,00

303 582

40 040

16 217

1,87

348 838

44 289

,36

,00

,82

,19

,85

,13

1,00

,17

3,82

0

8

3,73

,10

-6,87

14,07

1,19

,05

-1,74

,71

,20

2,55

,02

124,41

9,71

7,89

0

256,37

25,93

c)

86

Separat hållbarhetsredovisning

58

c)

Bransch c)

Ägarstruktur

Olja och gas

6

Industri

74

Material

17

Sällanköpsvaror

26

Dagligvaror

24

Hälsovård

35

Telekom

6

Kraftförsörjning

2

Teknologi

30

d)

Självständiga
styrelseledamöter
Revisionsutskott

d)
a)

Självständigt revisionsutskott
156

c)

ROE

d)

ROA

d)

Skuldsättningsgrad

d)

Börsvärde/Bokfört värde
a)

antal

b)

miljontals kr

c)

antal (ej medelvärde)

d)

procent
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6.2 Extremvärden
I tabell 6.3 presenteras de oberoende variabler som utgjorde extremvärden för vissa företag. De
variabler som utgjorde extremvärdena var ROE och skuldsättningsgraden. Anledningen till att
de faller bort är för att den multipla regressionen är känslig för extremvärden. Både ROE och
skuldsättningsgraden blir betydligt lägre i jämförelse med de värden som presenteras i tabell
6.2.
Efter att ha analyserat dessa extremvärden är den beskrivande statistiken för de oberoende
variablerna betydligt lägre, vilket kan tolkas genom att jämföra tabell 6.2 med tabell 6.3.

Tabell 6.3: Rensning av extremvärden
Oberoende variabler

Medelvärde

Minimum

Maximum

St. avv.

ROE

0,09

-3,23

2,45

0,42

Skuldsättningsgrad

1,59

0,02

28,88

2,64

Antal företag i respektive bransch skiljer sig markant och detta går att utläsa i tabell 6.2. För att
regressionen inte ska påverkas av variationen mellan branscherna kategoriserades branscherna
om. Branscherna Telekom och Teknologi sammanslogs till en kategori och Sällanköpsvaror och
Dagligvaror sammanslogs till en annan kategori. Resterande branscher Olja och Gas, Material
och Kraftförsörjnings kategoriserades som Övrigt. Branschen Industri är referensvariabeln
eftersom att det är den bransch med högst frekvens.
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Tabell 6.4: Kategorisering av branscher
Bransch separat

Branscherna kategoriserade

Telekom
Telekom och Teknologi
Teknologi
Sällanköpsvaror
Sällanköpsvaror och dagligvaror
Dagligvaror
Olja och Gas
Material

Övrigt

Kraftförsörjning
Industri

”Referensvariabel”

6.3 Bivariat analys
I tabell 6.5 presenteras korrelationen mellan variablerna utifrån Pearson correlation test. Syftet
med en bivariat analys är dels att analysera korrelationen mellan frivillig upplysning om
intellektuellt kapital och de oberoende- och kontrollvariablerna. Syftet är också att analysera
korrelationen mellan de oberoende variablerna. I tabellen visar måtten för storlek (antal
anställda, omsättning, balansomslutning) en positiv korrelation med de beroende variablerna
Totalt antal ord och Företagsspecifika upplysningar. Korrelationen visar dessutom en
signifikansnivå på 0,01.
Branscherna Telekom och Teknolog samt Övrigt visar en positiv (signifikansnivå 0,05)
respektive negativ (signifikansnivå 0,01) korrelation med Totalt antal ord. De tre andra
branscherna Industri (signifikansnivå 0,01), Hälsovård (signifikansnivå 0,05) samt
Sällanköpsvaror och Dagligvaror (signifikansnivå 0,05), visade sig vara korrelerade med
företagsspecifik upplysning.
Självständigt revisionsutskott visade en positiv korrelation (signifikansnivå 0,01) med Totalt
antal ord och Företagsspecifika upplysningar. ROE visade sig också vara positivt korrelerat
(signifikansnivå 0,05) med respektive datainsamlingsmetod. Börsvärde/bokfört värde visade
en negativ korrelation (signifikansnivå 0,05) med Företagsspecifik. Avslutningsvis visade även
Separat hållbarhetsredovisning vara positivt korrelerade med Totalt antal ord och
Företagsspecifika upplysningar.
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Bland de oberoende variablerna är ROE och ROA positivt korrelerade med varandra, vilket
beror på att båda är mått på lönsamhet. Självständigt revisionsutskott och Revisionsutskottets
storlek är också (signifikansnivå 0,05) korrelerade med varandra.
Branschen Hälsovård visar en negativ korrelation (signifikansnivå 0,01) med de tre variablerna
som mäter storlek, vilket indikera på att de stora bolagen inte finns i den branschen. Industri
visar en positiv korrelation (signifikansnivå 0,01) med variablerna omsättning och antal
anställda. Detta samband visar på att de största företagen, sätt till omsättning och antal anställda,
finns inom branschen Industri.
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6.4 Multivariat analys
Eftersom frivillig upplysning om intellektuellt kapital mäts, dels genom antal ord och dels
genom företagsspecifik upplysning har analysen delats in i två separata tabeller. Tabell 6.6
behandlar Totalt antal ord som mätenhet och tabell 6.7 behandlar Företagsspecifik upplysning
som mätenhet. För att undvika multikollinearitet mellan Självständigt revisionsutskott och
Revisionsutskottets storlek har även de variablerna separerats i varsin modell. Det ska även
noteras att vi inte har valt att separera den beroende variabeln till en modell med kundrelationer
och en utan, eftersom det inte blir någon skillnad i regressionerna. Det ska även noteras att vi
bortser ifrån Hållbarhetsredovisning och enbart utgår ifrån Separat hållbarhetsredovisning.
Detsamma gäller variabeln lönsamhet där vi enbart använder ROE. Anledningen till varför
dessa två variabler använts är för att de anses representera analysen bäst.
Vid en multipel regressionsanalys är det viktigt att materialet är normalfördelat. I bilaga 2
presenteras

Kolmogorov-Smirnovs

och

närmare

bestämt

Lilleforskorrelationen.

Lilleforskorrelationen visar att modellerna som behandlar Företagsspecifikt (se tabell 6.7) inte
är signifikanta (signifikansnivå 0,1<0,200), vilket innebär att materialet är normalfördelat. När
det gäller modellerna som behandlar Totalt antal ord (se tabell 6.6) visar Lilleforkorrelationen
en signifikant nivå <0,10, vilket indikerar på att materialet inte är normalfördelat.

I

företagsekonomisk forskning kan materialet antas normalfördelat om urvalet är större en 30.
Lilleforskorrelationen visar dock att materialet inte är normalfördelat, vilket gör att resultatet
kommer tolkas försiktigt.
Ett Breusch-Pagan test har också genomförts för att se om det föreligger heteroskedasticitet.
Resultatet av heteroskedasticitet-testet presenteras i bilaga 3. Testet visar att det finns
signifikant risk att heteroskedasticitet föreligger i alla modeller. Resultatet för den multipla
regressionen presenteras utan att vi tar hänsyn till heteroskedasticitet. Problematiken kring
heteroskedasticitet diskuteras istället i den sammanfattande analysen (se rubrik 6.6).
I en multipel regressionsanalys är det viktigt att urvalet är tillräckligt stort i förhållande till de
oberoende variablerna. Urvalet i denna studie efter bortfall samt efter rensning av extremvärden
i förhållande till de oberoende variablerna är 215> 50+8*8=114. Regressionen påverkas därför
inte av urvalets storlek.

46

Boklund & Nuhanovic

6.4.1 Totalt antal ord
Den multipla regressionen för modell 1 (se tabell 6.6) är signifikant (0,000). Modellen har en
förklaringsgrad på 32,3% och en justerad förklaringsgrad på 25,9%. Den justerade
förklaringsgraden innebär att ca 26 % av variationen i frivillig upplysning om intellektuellt
kapital kan förklaras genom variationen i de oberoende variablerna. Ingen multikollinearitet
föreligger eftersom det högsta VIF-värdet är 1,508.
Modell 1 visar ett samband mellan H1: Storlek och frivillig upplysning om intellektuellt kapital.
Storlek mäts i modellen som omsättning. Balansomslutningen visade likt omsättningen en
signifikant nivå (signifikansnivå 0,001). Antal anställda som ett mått på storlek var inte
signifikant.
Referensvariabel för bransch är Industri. Resultatet visar att Telekom och Teknologi är
signifikant (signifikansnivå 0,001) i förhållande till Industri. Beta-koefficienten är positiv
vilken innebär att Telekom och Teknologi har mer upplysning om intellektuell kapital än
Industri.
Kontrollvariabeln börsvärde/bokfört värde är också signifikant (signifikansnivå 0,05). Betakoefficienten är negativ, vilket indikera på ett negativt samband mellan börsvärde/bokfört
värde och frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Eftersom börsvärde/bokfört värde är en
kontrollvariabel finns det ingen hypotes som stärks.
Den multipla regressionen för modell 2 (se tabell 6.7) är signifikant (0,000). Modell 2 har en
förklaringsgrad på 29,4% och en justerad förklaringsgrad på 24,7%. Den justerade
förklaringsgraden innebär att ca 25 % av variationen i frivillig upplysning om intellektuellt
kapital kan förklaras genom variationen i de oberoende variablerna. Ingen multikollinearitet
föreligger eftersom det högsta VIF-värdet är 1,356.
I modell 2 har H6b: Självständigt revisionsutskott använts. Modell 2 visar likt modell 1 ett
positivt samband mellan H1: Storlek (signifikansnivå = 0,001) och frivillig upplysning om
intellektuellt kapital. Telekom och teknologi är också likt modell 1 signifikant (signifikansnivå
= 0,001). Vi finner också stöd för H6b: Självständigt revisionsutskott, vilket innebär att det
finns ett samband mellan ett Självständigt revisionsutskott (signifikansnivå 0,05) och frivillig
upplysning om intellektuellt kapital.
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Tabell 6.6: Multipel regression för Totalt antal ord

Variabler

Förväntat
samband

Modell 1

Modell 2

Totalt antal ord
(n=221)

Totalt antal ord
(n=221)

Stand. Beta

Standardfel
116.286

Stand. Beta

Standardfel
92,727

0,392***

3,923

0,444***

3,419

0,002

30,486

0,053

25,379

(Konstant)
Storlek
Sällanköpsvaror och
Dagligvaror a)

+

Hälsovård a)

0,049

38,316

0,079

30,42

Telekom och Teknologi a)

0,263***

36,422

0,271***

28,641

Övrigt a)
Separat
Hållbarhetsredovisning
Ägarstruktur
Självständiga
styrelseledamöter
Revisionsutskottets storlek

-0,078

44,229

-0,016

37,829

0,127

26,771

0,087

23,161

+

0,024

73,467

-0,045

56,542

+

-0,029

76,156

0,003

61,41

+

-0,146

7,642
0,16*

21,711

Självständigt revisionsutskott
ROE

+

0,090

31,797

0,047

23,543

Skuldsättningsgrad

+

0,007

5,273

-0,012

3,496

Börsvärde/Bokfört värde

-0,190*

7,121

-0,174**

6,455

R2/Just. R2/F-värde/Sig.

,323/,259/5,054/,000

,294/,247/6,214/,000

1,508

1,356

VIF-värde, högsta
Referensvariabel: Industri a)
* Signifikant på 0,05 nivå
** Signifikant på 0,01 nivå
*** Signifikant på 0,001 nivå
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6.4.2 Företagsspecifika upplysningar
Den multipla regressionen för modell 3 (se tabell 6.7) är signifikant (0,000). Modell 3 har en
förklaringsgrad på 37,2% och en justerad förklaringsgrad på 31,3%. Den justerade
förklaringsgraden innebär att ca 31 % av variationen i företagsspecifik upplysning kan förklaras
genom variationen i de oberoende variablerna. Ingen multikollinearitet föreligger eftersom det
högsta VIF-värdet är 1,508.
Modell 3 ger stöd för framförallt H1: Storlek (signifikansnivå 0,001) vilket i tabellen har
omsättning som variabel. Balansomslutningen visade likt omsättningen en signifikant nivå
(signifikansnivå = 0,001). Antal anställda som ett mått på storlek var inte signifikant.
Referensvariabeln för bransch är Industri. Resultatet visar att branscherna Telekom och
Teknologi (signifikansnivå 0,05), Hälsovård (signifikansnivå 0,1) och Sällanköpsvaror &
Dagligvaror (signifikansnivå 0,001) skiljer sig signifikant ifrån Industri. Beta-värdet var
dessutom negativt vilket innebär att dessa branscher har betydligt lägre företagsspecifika
upplysningar än Industri. Det ska även tilläggas att många stora företag finns inom Industri,
vilket kan ses i tabell 6.5 eftersom de korrelerar med varandra. Eftersom det finns en korrelation
mellan Industri och Storlek valde vi att testa multikollinearitet med Industri som en oberoende
variabel i regressionen. Detta test visade ett VIF-värde på 1,9 som är mindre än 2,5. Vi kan
därför finna stöd i H 2: Bransch eftersom företagsspecifik upplysningar om intellektuellt kapital
skiljer sig signifikant mellan Industri och de andra branscherna.
Kontrollvariabeln Börsvärde/Bokfört värde är också signifikant (signifikansnivå 0,05)
Börsvärde/Bokfört värde är en kontrollvariabel och därför finns det inte någon hypotes som
stärker detta samband. Resultatet visar dock att det finns ett negativt samband mellan
Börsvärde/Bokfört värde och frivillig upplysning om intellektuellt kapital
Vi kan även finna stöd för H7: Lönsamhet, vilket mäts som ROE. ROE visar en signifikant nivå
(signifikansnivå 0,1). Det ska dock tilläggas att ROE har varit en ostabil variabel och den
varierar ständigt mellan de olika modellerna. Vi har därför varit försiktiga när vi tolkat
resultatet. Det blir därför svårt att påvisa ett samband mellan

Lönsamhet och frivillig

upplysning om intellektuellt kapital
Den multipla regressionen för modell 4 (se tabell 6.7) är signifikant (0,000). Modell 4 har en
förklaringsgrad på 35,6 % och en justerad förklaringsgrad på 31,2%. Den justerade
förklaringsgraden innebär att ca 31 % av variationen i företagsspecifik upplysning kan förklaras
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genom variationen i de oberoende variablerna. Ingen multikollinearitet föreligger eftersom det
högsta VIF-värdet är 1,470.
I modell 4 har Självständigt revisionsutskott varit den oberoende variabeln istället för
Revisionsutskottet storlek. Modell 4 visar att Storlek är signifikant (signifikansnivå 0,001),
vilket gör att vi kan finna stöd för H1: Storlek. Industri har mer företagsspecifika upplysningar
än Telekom och Teknologi (signifikansnivå 0,01), Hälsovård (signifikansnivå 0,05) och
Sällanköpsvaror & Dagligvaror (signifikansnivå 0,001). Vi kan därför finna stöd för H2:
Bransch.

Börsvärde/Bokfört värde är likt modell 3 signifikant. I modell 4 visade

Börsvärde/Bokfört värde en signifikansnivå på 0,01.
Självständigt revisionsutskott är signifikant (signifikansnivå 0,05), vilket innebär att det finns
ett samband mellan ett Självständigt revisionsutskott och företagsspecifik upplysning om
intellektuellt kapital.
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Tabell 6.7: Multipel regression för Företagsspecifika upplysningar

Variabler

Förväntat
samband

Storlek
Sällanköpsvaror och

+

Modell 3

Modell 4

Företagsspecifika
upplysningar
(n=221)

Företagsspecifika
upplysningar
(n=221)

Stand. Beta
0,381***

Standardfel
0,112

Stand. Beta
0,363***

Standardfel
0,1

-0,362***

0,87

-0,328***

0,744

Hälsovård a)

†

-0,148

1,093

-0,155*

0,891

Telekom och Teknologi a)

-0,197*

1,039

-0,189**

0,839

Övrigt a)

-0,098

1,262

-0,064

1,109

0,035

0,764

0,042

0,679

+

0,124

2,097

0,066

1,657

+

0,013

2,173

-0,034

1,8

+

-0,039

0,218
0,131*

0,636

ROE

+

0,141

†

0,907

0,087

0,69

Skuldsättningsgrad

+

-0,094

0,15

-0,047

0,102

Börsvärde/Bokfört värde

-0,171*

0,203

-0,173**

0,189

R2/Just. R2/F-värde/Sig.

,372/,313/6,276/,000

,356/,312/8,228/,000

1,508

1,470

Dagligvaror a)

Separat
Hållbarhetsredovisning
Ägarstruktur
Självständiga
styrelseledamöter
Revisionsutskottets storlek
Självständigt revisionsutskott

VIF-värde, högsta
Referensvariabel: Industri a)
†

Svagt signifikant på 0,10 nivå

* Signifikant på 0,05 nivå
** Signifikant på 0,01 nivå
*** Signifikant på 0,001 nivå

6.5 Metodkritik
Det finns brister i datainsamlingen av variabeln Självständigt revisionsutskott. Det var ibland
svårt att avgöra huruvida företaget har ett självständigt revisionsutskott eller om styrelsen själva
gör samma uppgifter. Ibland uttryckte företagen sig otydligt och det var svårt att avgöra om de
har ett revisionsutskott eller inte. Bristen i datainsamlingen gör att vi tolkar sambandet mellan
revisionsutskottet och frivillig upplysning om intellektuellt kapital försiktigt.
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6.6 Sammanfattande analys
En sammanfattande analys presenteras i tabell 6.8. Vi kan finna ett starkt stöd för H1: Storlek
och H2: Bransch i respektive datainsamlingsmetod. Det finns inget stöd för H3: Upplysningar
om CSR i någon av datainsamlingsmetoderna. Detsamma gäller även H4: Ägarstruktur samt
H5: Självständiga styrelseledamöter eftersom att det inte går att finna ett signifikant samband.
Problematiken kring Hypotes H6a: Revisionsutskottets storlek och Hypotes H6b: Självständigt
revisionsutskott diskuterades i förra avsnittet (se 6.5). Även fast det finns ett signifikant
samband mellan ett självständigt revisionsutskott ska det poängteras att vi känner till de brister
som finns i insamlingen av den variabel. H 7: Lönsamhet finner vi också stöd för men variabeln
är för ostabil för att vi med precision kan avgöra om hur omfattande sambandet är.
Vi finner inget stöd för H8: Skuldsättningsgraden. Börsvärde/bokfört värde är en
kontrollvariabel, vilket gör att det inte finns någon hypotes som stärks.
I analysen har vi heteroskedasticitet i modellerna vilket innebär att vi har tolkat sambanden med
försiktighet. Det ska därför poängteras att alla samband som har presenterats i analys och
slutsats är gjorda med försiktighet.

Tabell 6.8: Sammanfattande analys
Studiens hypoteser

Totalt antal ord

Företagsspecifika upplysningar

H1: Storlek

Positivt samband

Positivt samband

H2: Bransch

Samband

Samband

H3: Hållbarhetsredovisning

Inget samband

Inget samband

H4: Ägarstruktur

Inget samband

Inget samband

H5: Självständiga styrelseledamöter

Inget samband

Inget samband

H6a: Revisionsutskottets storlek

Inget samband

Inget samband

H6b: Självständigt revisionsutskott

Samband

Samband

H7: Lönsamhet

Inget samband

Inget samband

H8: Skuldsättningsgrad

Inget samband

Inget samband
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7. Slutsats
I denna del kommer en slutsats och diskussion kring studien att presenteras.

7.1 Diskussion och slutsats
Vår slutsats är att frivillig upplysning om intellektuellt kapital är ett väldigt komplext och
omfattande fenomen. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att framförallt Storlek och
Bransch förklarar frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Resultatet visar även att företag
som har ett Självständigt revisionsutskott har både mer frivillig upplysning om intellektuellt
kapital samt mer företagsspecifika upplysningar om intellektuellt kapital. Som tidigare nämnt i
avsnitt 6.6 finns det en signifikant risk för heteroskedasticitet. Det ska därför poängteras att alla
slutsatser görs med försiktighet, trots att vi uttrycker svagt respektive starkt samband.
Den beskrivande statistiken visar att kundrelationer förekommer flest gånger i
årsredovisningarna. Detta indikerar att många företag lägger stor vikt på att presentera hur
arbetet med kunden går till. Kundrelationer kan därför ses som en viktig komponent inom det
externa kapitalet. Den beskrivande statistiken visar även att det finns mer företagsspecifika
upplysningar inom det interna kapitalet, vilket företag också anser är viktigt att presentera.
Utifrån resultatet framgår det att Storlek är en faktor som förklarar frivillig upplysning om
intellektuellt kapital. Större företag har kvantitativt mer frivillig upplysning om intellektuellt
kapital samt mer företagsspecifika upplysningar om intellektuellt kapital. Teorierna som stödjer
teorin Storlek är institutionell teori, PAT, signaleringsteori och intressentteori. De teorier som
förklarar Storlek som en förklarande faktor kan vara svåra att särskilja ifrån varandra, men går
utifrån en kombination av ovanstående teorier att avgöra. Institutionell teori menar att större
företag tar på sig rollen som fanbärare (Petty & Cuganesan, 2005). PAT menar att risken för
politiska kostnader minskar vid frivilliga upplysningar (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995a).
Signaleringsteorin menar däremot att större företag vill signalera framgång och intressentteorin
menar att större företag är till en större omfattning granskade av en större intressentgrupp
(White, Lee, & Tower, 2007). Vi har därmed kommit fram till att större företag har mer
upplysning om intellektuellt kapital, vilket grundar sig i en kombination av de ovanstående
teorierna samt ifrån studiens resultat. Storlek på företaget är därför en faktor som förklarar
frivillig upplysning om intellektuellt kapital.
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När det gäller bransch kunde vi utifrån resultatet se att det finns en signifikant skillnad mellan
de olika branscherna. Branschen Industri har betydligt mer företagsspecifik upplysning om
intellektuellt kapital än övriga branscher (se avsnitt 6.4.2). Mängden frivillig upplysning om
intellektuellt kapital var högre hos Telekom och Teknologi än Industri (se avsnitt 6.4.1).
Institutionellteori (Unerman & Bennett, 2004), samt intressentteori (Brüggen, Vergauwen, &
Dao, 2009) är de teorier som framförallt syftar till att förklara bransch som en förklarande
faktor. Tidigare forskning har framförallt betonat att högteknologiska branscher har mer
upplysning än traditionella industrier (Sonnier, 2008) . Resultatet vi kom fram till i denna studie
visar att mängden frivillig upplysning av intellektuellt kapital stämmer överens med Sonniers
(2008) forskning. När det kommer till innehållet det vill säga företagsspecifika upplysningar,
skiljer sig resultatet ifrån tidigare forskning. Denna skillnad beror på att övriga branscher har
mindre företagsspecifika upplysningar än Industri. Det ska även poängteras att det finns många
fler stora företag i industribranschen än vad det finns i övriga branscher. Gällande bransch har
vi därför kommit fram till att Industri skiljer sig signifikant ifrån andra branscher när det
kommer till företagsspecifika upplysningar. Bransch är därmed en faktor som förklarar frivillig
upplysning om intellektuellt kapital.
På grund av brister i insamlingen av empirin om Revisionsutskottet (se avsnitt 6.5) kan vi inte
utifrån vårt resultat dra någon väsentlig slutsats angående sambandet. Tidigare forskning av
(Cerbioni & Parbonetti, 2007) visar dock att det finns ett samband mellan revisionsutskott och
frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Detta samband styrker att det ändå finns en form
av samband mellan revisionsutskottet och frivillig upplysning om intellektuellt kapital.
Teorierna som förklarar revisionsutskott som en förklarande faktor är agentteori samt
intressentteori.
Syftet med studien är att förklara företags frivilliga upplysningar om intellektuellt kapital.
Forskning visar att det är väsentligt att kombinera teorier för att få fram en bredare
förklaringsmodell (An, Davey, & Eggleton, 2011). Studiens slutsats presenteras i modell 7.1,
vilket är en utveckling av modell 4.2 men med vårt resultat i åtanke. Det ska dock noteras att
vi har framställt en bredare förklaringsmodell i den teoretiska referensramen, vilket grundar sig
i agentteori, PAT, legitimitetsteori, signaleringsteori, intressentteori och institutionell teori.
Modell 7.1 visar att faktorerna Storlek, Bransch och Självständigt revisionsutskott förklarar
frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Faktorerna förklarar dels antal ord (mängd), men
resultatet visar att det även förklarar företagsspecifika upplysningar om intellektuellt kapital
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(innehåll). Slutsatsen blir därför att dessa faktorer förklarar både hur mycket frivilliga
upplysningar om intellektuellt kapital men även hur företag presenterar frivillig upplysning om
intellektuellt kapital.

Modell 7.1: Sammanfattande modell som förklarar företags frivilliga upplysningar om intellektuellt kapital
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7.2 Bidrag till forskning
7.2.1 Teoretiskt bidrag
I denna studie presenteras ingen ny teoretisk förståelse angående vilka faktorer som kan förklara
mängden frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Studien kombinerar dock fler
redovisningsteorier för att få en större förståelse kring varför dessa faktorer förklarar frivillig
upplysning om intellektuellt kapital.
Studien bidrar dock med en teoretisk förståelse om företagsspecifik upplysning om
intellektuellt kapital. Denna studie stödjer likt tidigare forskning, att framförallt Storlek och
Bransch förklarar frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Faktorerna som Storlek och
Bransch ger dessutom samma resultat när den frivilliga upplysningen kategoriserades som
företagsspecifik eller inte. Kategoriseringen visar att studien generar en större teoretisk
förståelse kring vilka faktorer som förklarar vilken typ av information som presenteras. Ju
större företaget är desto mer företagsspecifika upplysningar om intellektuellt kapital.
Detsamma gäller företag mellan olika branscher. Vissa branscher har mer företagsspecifika
upplysningar om intellektuellt kapital än andra branscher. Eftersom det är samma faktorer som
förklarar hur mycket upplysning om intellektuellt kapital samt hur företagsspecifika dessa
upplysningar är bildas en större förståelse kring hur företag rapporterar om sitt intellektuella
kapital. Faktorerna som Storlek, Bransch och Självständigt revisionsutskott förklarar inte bara
mängden av frivillig upplysning om intellektuellt kapital utan även innehållet.
7.2.2 Bidrag till metod
Studiens primära bidrag till forskningen är metoden. Tidigare studier Guthrie et al. (2004) och
Bozzolan et al. (2003) har använt meningar som mätenhet. Upplysningarna har i deras studie
sedan kodats som kvalitativ eller kvantitativ information. I denna studie har istället de frivilliga
upplysningarna kodats som företagsspecifik information eller inte. Intellektuellt kapital är i den
nya ekonomin en av de mest väsentliga faktorerna för att kunna konkurrera (Guthrie & Petty,
2000a). Det kan vidare antas vara mer optimalt att avgöra om företagets information är
företasspecifik eller inte eftersom intellektuellt kapital är en nyckelfaktor i den nya ekonomin.
Det primära med intellektuellt kapital är att det ska generera konkurrensfördelar för företag
samt att det är en värdegenererande enhet för företag (Chen Y.-S. , 2008). Företagsspecifika
upplysningar ger därför en tydligare indikation på hur intellektuellt kapital genererar värde för
respektive företag. Tidigare studie har missat att mäta hur intellektuellt kapital genererar värde
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för respektive företag. Denna studies primära bidrag är därför ett nytt sätt att mäta intellektuellt
kapital, där mer fokus läggs på om frivillig upplysning är företagsspecifikt eller inte. Det ska
även tilläggas att det nya sättet att mäta intellektuellt kapital inte enbart är applicerbart på
frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Den nya mätmetoden för intellektuellt kapital är
även applicerbar på andra studier om frivilliga upplysningar. Metoden gör det enklare att förstå
varför företag lämnar frivilliga upplysningar eftersom man analyser på en företagsnivå.

7.3 Fortsatt forskning
Denna studie avser att förklara företags frivilliga upplysningar om intellektuellt kapital. Ett
förslag för framtida forskning kan vara att fortsätta utforska hur mycket som är
företagsspecifika upplysningar. Genom att mäta mer omfattande om företagsspecifik
upplysning kan kunskapen öka för hur intellektuellt kapital generar värde för respektive företag.
Att mäta företagsspecifik information kan därför leda till att man får en större förståelse varför
företag frivilligt upplyser om sitt intellektuella kapital.
Det hade även varit intressant att se hur intressenter analyserar frivillig upplysning om
intellektuellt kapital. Forskningen har varit väldigt fokuserad på att försöka förklara varför
företag väljer att frivilligt upplysa om sitt intellektuella kapital. Det hade därför varit intressant
att se den andra sidan, hur intressenterna analyserar och utvärderar frivillig upplysning om
intellektuellt kapital. Med vår nya metod där upplysningarna kodas som företagsspecifika finns
möjligheten att få en större förståelse kring intressenternas analys.
Ett annat lämpligt förslag för fortsatt forskning kan vara att undersöka om det finns något
samband mellan upplysningar om CSR och frivillig upplysning om intellektuellt kapital. I
denna studie, med tidsaspekten i åtanke, var det svårt att mäta upplysningar om CSR på ett
optimalt sätt. En mer omfattande jämförelse mellan upplysningar om CSR och frivillig
upplysning om intellektuellt kapital kan vara lämpligt för framtida forskning. Dessutom
grundar sig upplysning om CSR och frivillig upplysning om intellektuellt kapital i samma
teorier. Studier kan därför på ett tydligare sätt avgöra huruvida frivillig upplysning om
intellektuellt kapital kan utspegla legitimitet gentemot alla utomstående intressenter. Ett annat
alternativ är att jämföra upplysningar om CSR och frivilliga upplysningar om intellektuellt
kapital med en annan variabel för att avgöra vilken som påverkar mest.
Avslutningsvis hade det varit intressant att titta på andra objekt än just årsredovisningar.
Dumay & Guthrie (2017) behandlar i sin studie att nästa steg i forskning om intellektuellt
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kapital är att fokusera på ofrivillig upplysning om intellektuell kapital. Vad som händer när
medier och andra aktörer ”läcker” upplysning om intellektuellt kapital till allmänheten kan vara
ett intressant ämne för fortsatt forskning. En fortsatt forskning om hur företag agerar när känslig
information kring deras intellektuella kapital läcker via media.
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Bilaga 1: Exempel på företagsspecifika upplysningar i årsredovisningar
Företagsspecifika upplysningar

Ej företagsspecifika
upplysningar

Humankapital

Boliden (2015): ”Boliden skall ha säkra Fingerprints (2015): ” Under

(Arbetsmiljö)

arbetsplatser. Säkerheten har högsta

året har arbetet med

prioritet och koncernen har en uttalad

arbetsmiljö formaliserats och

nollvision för olycksfall.

utvecklats.”

Förutsättningarna för att nå målet är att
skapa en stark säkerhetskultur i
kombination med ett proaktivt
riskarbete.”
Externt kapital

H&M (2015): ”I samarbete med en av

Tethys Oil (2015): ” Direkt

(Affärssamarbete)

världens största djurrättsorganisationer,

och indirekt genom

Humane Society International, vill

samarbeten, strävar Tethys

H&M driva på utvecklingen för ökat

Oil efter att minimera

djurskydd inom produktionen av

miljöpåverkan och undvika

animaliska material samt verka för ett

förekomsten av olyckor.”

globalt förbud mot djurtester inom
modebranschen.”
Internt kapital

Poolia (2015): ” För att säkerställa

Indutrade (2015):

(Kvalité)

kvaliteten i varje enskilt uppdrag

” Kundorientering och

använder vi en specifik

kundsupport liksom

rekryteringsmetodik anpassad till

leveranssäkerhet och kvalitet

rekrytering av högre chefer.”

är avgörande.”
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Bilaga 2: Kolmogorov-Smirnov test

Lilleforskorrelationen

Modell 1

Modell 2

Totalt antal ord

Totalt antal ord

0,006

0,009
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Modell 3

Modell 4

Företagsspecifika

Företagsspecifika

upplysningar

upplysningar

0,200

0,200

Boklund & Nuhanovic

Bilaga 3: Breusch-Pagan test (heteroskedasticitet)

Chi-två tabell (df)
1

Modell 4

Företagsspecifika

Företagsspecifika

upplysningar

upplysningar

90 %

85 %

99 %

5,004/2=2,502

3,827/2=1,914

10,353/2=5,004

Modell 2

Totalt antal ord

Totalt antal ord

85 %

3,126/2=1,563

Heteroskedasticitet (ca)

BP-värde

Modell 3

Modell 1

0,99

0.95

0.90

0,75

0,50

0,25

0,10

0,05

0,01

0.000

0.004

0.016

0,102

0,455

1,32

2,71

3,84

6,63

Källa Chi-två tabell: (Broms, 2013)
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