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Abstract 
 

The purpose of this study can be divided into two aspects. Firstly, we intend to contribute to 

development of knowledge by observing and presenting which incentives that might underlie 

a company’s disclosure of Intellectual Capital (IC) and how this takes shape in the reporting 

of IC through the annual report. Secondly, we intend to provide a contribution of 

methodology to research on the IC field by elucidating how categorization by use of a 

multidimensional analyzing tool can be combined with different theoretical perspectives when 

analyzing how incentives for reporting of IC is being reflected in annual reports of IT-

companies. 

 

The study has been carried out by categorization of the empirical data from annual reports by 

use of an innovated model containing four main categories with four subcategories each. 

Substantially, the model is influenced by Sveiby (1997) and Meritum Project (2002) but in 

total the model is a synthesis of a couple of different models and theories formed by 

researchers on the IC field, including some added external influences. The categorized 

empirical data has then been analyzed from four theoretical perspectives. These perspectives 

are the stakeholder theory, the legitimacy theory, the signal theory and the theory of IC 

disclosure motivations. The study is formed as a qualitative content analysis and the empirical 

data consists of eight annual reports from companies in the IT industry, listed on Nasdaq 

OMX Nordic Stockholm (the Stockholm Stock Exchange).   

 

The result from the study shows that there can be different incentives for disclosures of 

information concerning IC in annual reports, depending on which theoretical perspective is 

used.  When it comes to stakeholder theory the incentives to a large extent could be derived 

from stakeholders desire to assess the risk level of the company. Seen from a legitimacy 

theory point of view the incentives behind reporting could be to show that the company is 

using its resources in an effective and responsible way. The signal theory could offer an 

opportunity for companies to send positive signals to the market, even though they might pay 

regard not to disclose information that can be helpful to competitors. Judging by the model of 

IC disclosure motivations, companies seem to have incentives to use communication of IC 

through the annual reports as a way to strengthen their trademark’s position from a 

stakeholder’s point of view. 

 

(This thesis is written in Swedish) 

 

Keywords: intellectual capital (IC), category, Sveiby, Meritum Project, stakeholder theory, 

legitimacy theory, signal theory, IC disclosure motivations 



III 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är uppdelat i två aspekter. För det första avser vi bidra till 

kunskapsutveckling genom att observera och presentera vilka incitament som kan finnas 

bakom kommunicerande av intellektuellt kapital (IK) utifrån IT-företags rapportering av IK 

genom årsredovisningen. För det andra avser vi att genom vår studie ge ett metodbidrag till 

forskningen på IK-området genom att visa hur kategorisering med hjälp av ett 

flerdimensionellt analysverktyg kan användas, tillsammans med olika teoretiska perspektiv, 

för att analysera hur incitament för rapportering av IK reflekteras i IT-företags 

årsredovisningar.  

 

Studien har utförts genom att empiriskt material från årsredovisningar har kategoriserats 

utifrån en nyskapad modell bestående av fyra huvudkategorier med vardera fyra 

underkategorier. Modellen är starkt influerad av Sveiby (1997) och Meritum Project (2002) 

men utgörs totalt sett av en syntes av ett antal olika modeller och teorier från forskare inom 

IK-området, med vissa externa influenser. Det kategoriserade empiriska materialet har sedan 

analyserats utifrån fyra teoretiska analysperspektiv. Dessa fyra perspektiv är intressentteorin, 

legitimitetsteorin, signalteorin och IC disclosure motivations. Studien är utformad som en 

kvalitativ innehållsanalys och empirisk data i studien utgörs av årsredovisningar från åtta 

bolag i IT-branschen listade på marknadsplatsen Nasdaq OMX Nordic Stockholm 

(Stockholmsbörsen).  

 

Resultatet av studien visar att det kan finnas olika incitament för företag att kommunicera sitt 

IK genom årsredovisningen beroende på vilken teori som används som analysperspektiv. När 

det gäller intressentteorin kan företagens incitament i stor utsträckning ta sin utgångspunkt i 

intresset att kunna bedöma företagets risknivå. Utifrån legitimitetsteorin skulle ett incitament 

bakom rapportering kunna vara att visa att företaget använder sina resurser på ett effektivt och 

ansvarsfullt sätt. Signalteorin kan erbjuda en möjlighet för företagen att skicka positiva 

signaler till marknaden även om önskan att inte lämna för mycket information till 

konkurrenter kan sätta vissa begränsningar. Utifrån modellen för IC disclosure motivations 

förefaller företagen ha incitament att använda kommunikationen av IK genom 

årsredovisningen som ett medel för att bland annat stärka sina varumärkens position bland 

sina intressenter.  

  

 

 

 

Nyckelord: intellektuellt kapital (IK), kategori, Sveiby, Meritum Project, intressentteorin, 

legitimitetsteorin, signalteorin, IC disclosure motivations 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Idag finns många företag vars aktier handlas till ett pris som långt överstiger de värden som är 

synliga på bolagens balansräkning (Bhasin 2011). Det rör sig om mycket betydande belopp, 

vilket framgår av flera undersökningar som gjorts genom jämförelser mellan företags 

marknadsvärden och deras bokförda värden. Bland annat har Gu och Lev (2004) funnit att 

kvoten mellan marknadsvärde och bokfört värde för de 500 bolagen på USA: s näst största 

börsindex, Standard & Poor 500, i genomsnitt uppgick till 4,5. Detta innebär alltså att 

marknadspriset på dessa stora företag i genomsnitt är 4,5 gånger högre än vad tillgångarna på 

deras balansräkning motiverar. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det finns värden i företag 

som utifrån ett balansräkningsperspektiv är dolda men uppenbarligen betingar ett avsevärt 

större värde än de tillgångar som faktiskt erkänns. Den här typen av tillgångar benämns ofta 

intellektuellt kapital (IK), vilket kan anses vedertaget bland såväl normgivare som 

professionella organisationer och akademiker (Beattie & Thomson 2007). Abeysekera (2006) 

menar att IK kan ses som en form av ”oredovisat kapital” inom ramen för det traditionella 

redovisningssystemet. Detta oredovisade kapital kan beskrivas som kunskapsbaserat eget 

kapital som stödjer de kunskapsbaserade tillgångarna i företaget. Till skillnad från posterna på 

balansräkningen omfattas dock inte dessa tillgångar av någon detaljreglering. Det är snarast så 

att IK är ett omdebatterat begrepp och det råder delade meningar om utformningen av dess 

formella definition. Guthrie, Petty och Johanson (2001) anser till och med att begreppet IK 

kan anses dåligt definierat eller odefinierat.  

 

Samhället och ekonomin förändras ständigt. Idag är det inte fysiskt och finansiellt kapital som 

är de främsta drivkrafterna i utvecklingen. Istället drivs den ekonomiska utvecklingen i större 

utsträckning än någonsin tidigare av människor och deras kunskap (Vandemaele, Vergauwen 

& Smits 2005; Bhasin 2011). Med tanke på detta är det anmärkningsvärt att företagens 

intressenter i regel hålls välinformerade när det gäller det fysiska och finansiella kapitalet 

genom finansiella rapporter, medan det samtidigt förefaller finnas stor enighet om att det finns 

brister i det traditionella redovisningssystemet när det gäller att spegla värdet av IK (Lev & 

Zarowin 1999). Sverige är dock ett av de länder i Europa som har mest avancerad och 

välutvecklad rapportering av IK (Saleh, Hassan, Jaffar & Shukor 2010). I en studie av 

Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) visas att svenska företag rapporterar signifikant 

mer information om IK i sina årsredovisningar än till exempel brittiska företag. De svenska 

företagen visade sig även ha en mer utförlig rapportering av IK än holländska företag, även 

om skillnaden i detta fall inte var statistiskt signifikant. Enligt Bounfour (2003) är Sverige det 

land i EU som presterar bäst inom rapportering av IK. Detta ligger i linje med den ledande 

roll Sverige fick inom IK-debatten redan genom att Skandia blev ett av de första företagen att 

rapportera tidigare dolt IK i företaget som en tillgång. Skandia utvecklade då även en av de 

viktigaste modellerna på IK-området, vilken följts av ett antal initiativ på statlig nivå 

(Vandemaele, Vergauwen & Smits 2005). 

 

Det faktum att det i dagsläget saknas en entydig och uttömmande definition av IK beror inte 

på att det har saknats ansatser att åstadkomma detta. Det har bland annat gjorts ett flertal 

försök att utveckla olika modeller för att skapa fungerande formella definitioner rörande 

rapportering av IK. Bland annat har forskare försökt att hitta lösningar för att få dessa dolda 

tillgångar att synas på balansräkningen alternativt synas genom olika typer av kompletterande 

balansräkningar (Beattie & Thomson 2007).  Edvinsson (2013) nämner särskilt tre projekt, 
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2
 och WICI

3
 som viktiga för att skapa prototyper för IK på företagsnivå. 

Det danska Meritum Project (2002) baserades på best practices som observerats i mer än 100 

företag inom EU och ledde fram till riktlinjer för hur IK kan rapporteras (Bhasin 2011). Även 

om intresset för att mäta och rapportera IK är stort bland forskare, praktiker och politiska 

institutioner har ramverken för detta fortfarande en begränsad spridning (Chiucchi 2013). Det 

är därmed befogat att prata om ett gap mellan teori och praktik vad gäller rapportering av IK 

(Chiucchi 2013). På senare år har forskare uppmanat till att kritiskt undersöka verklig praxis 

(Dumay 2009; Guthrie, Ricceri & Dumay 2012) och implementeringsprocessen vad gäller att 

redovisa IK i syfte att fylla gapet mellan teori och praktik samt för att försöka förstå varför 

företag ofta misslyckas med att utveckla rekommenderade ramverk till interna rutiner 

(Lönnqvist, Kianto & Sillanpää 2009; Chiucchi 2013).  Att försöka förstå orsakerna till varför 

företag misslyckas med att implementera och skapa rutin av ramverk och metoder inom 

rapportering av IK är alltjämt ett område som behöver undersökas närmare (Dumay 2012). 

 

Trots ansträngningar och den med åren växande betydelsen av IK har framstegen gällande IK 

i redovisningen varit högst begränsade (Sonnier 2008). Därför har det enligt Bozzolan, 

Favotto och Ricceri (2003) på senare år vuxit fram ett ökat missnöje gällande traditionell 

finansiell rapportering eftersom denna helt enkelt inte anses ge tillräcklig information om ett 

företags värdeskapande förmåga. Uppfattningen om de finansiella rapporternas otillräcklighet 

bekräftas även av en serie undersökningar utförda av PwC, vilka inriktar sig på att klarlägga 

vilken typ av information som investerare i högteknologiska företag behöver (Eccles, Herz, 

Keegan & Phillips 2001, s. 125). Av de tio typer av information som bedömdes viktigast var 

nämligen endast tre finansiella och enbart en av dem föremål för strikt reglering. Istället är 

merparten av den efterfrågade informationen av IK-karaktär. En stor del av denna information 

väljer företagsledningen att hålla hemlig för externa intressenter, vilket medför att det skapas 

ett gap mellan den information som investerare anser sig behöva och den information som 

faktiskt görs tillgänglig för dem (Bozzolan, Favotto & Ricceri 2003). Det faktum att det kan 

anses finnas ett informationsgap ska dock inte tolkas som att företag utelämnar IK i sin 

rapportering (Beattie & Thomson 2007). Företag utnyttjar bland annat årsredovisningen för 

att med ord och bild kommunicera sitt IK till olika intressenter.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Sedan den 1 januari 2005 måste alla börsnoterade bolag i EU: s medlemsländer tillämpa 

International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin koncernredovisning 

(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, EGT L 243, 11.9.2002, s. 1). 

Med anledning av detta har även den svenska Årsredovisningslagen anpassats så att också 

moderbolaget i de börsnoterade koncernerna kan följa IFRS. IAS 38 är den standard som 

anger hur redovisning av immateriella tillgångar ska utföras avseende tillgångar som inte 

uttryckligen omfattas av andra standarder i redovisningen. IAS 38 är utformad utifrån att en 

immateriell tillgång ska redovisas i rapporten över finansiell ställning endast om angivna 

kriterier är uppfyllda (IAS 38 p. 1). Enligt IAS 38 p. 10 begränsas vad som ska erkännas som 

immateriella tillgångar av en definition som bygger på tre krav: identifierbarhet, kontroll över 

                                                
1 Reporting on Intellectual Capital to Augment Research, development and Innovation in SMEs, projekt av 
Europeiska kommissionen, avslutat 2006 
2 European Federation of Financial Analysts, publicerat 2008 
3
 World Intellectual Capital Initiative, konsortium för forskning och utveckling av redovisning och integrerad 

rapportering av IK, under ledning av ledande företag och forskare på IK-området. 
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tillgången samt förekomst av framtida ekonomiska fördelar. Med identifierbarhet menas att 

den immateriella tillgången kan skiljas från goodwill (IAS 38 p. 11). Kontroll innebär att ett 

företag har förmågan att säkerställa att framtida ekonomiska fördelar kommer företaget till del 

och att andra aktörers möjligheter att utnyttja dessa fördelar begränsas (IAS 38 p. 13). 

Slutligen kan framtida ekonomiska fördelar innefatta intäkter från försäljning av produkter 

eller tjänster, kostnadsbesparingar eller andra fördelar av användandet av tillgången (IAS 38 

p. 17). Poster som inte uppfyller dessa krav ska inte tas upp som immateriella tillgångar på 

företagets balansräkning. Ett undantag är dock vid rörelseförvärv då sådana poster blir en del 

av den goodwill som redovisas som tillgång vid förvärvstidpunkten (IAS 38 p. 10). Det är 

dock viktigt att poängtera att de framtida ekonomiska fördelar som representeras av goodwill 

inte är enskilt identifierade eller separat redovisade (IAS 38 p. 11).  

 

De högt ställda kraven för att erkänna immateriella tillgångar gör att många tillgångar hamnar 

utanför balansräkningen. Det kan till exempel handla om kunskap och teknik som kan ge 

upphov till framtida ekonomiska fördelar men inte kan kontrolleras juridiskt. Det kan också 

handla om framtida ekonomiska fördelar gällande yrkesutbildad personal, över vilka ett 

företag inte anses ha tillräcklig kontroll (IAS 38 p. 14-15). Med tanke på att även de tillgångar 

som inte erkänns har stor relevans för att bedöma ett företags potential finns ett stort behov av 

en välutvecklad rapportering gällande de tillgångar, ofta benämnt IK, som faller utanför de 

finansiella rapporterna (Meritum Project 2002). 

 

Inom redovisningslitteraturen har flera studier på senare år fokuserat på den externa 

rapporteringens roll för att skapa en effektiv kapitalmarknad. I detta sammanhang har flera 

positiva effekter kunnat visas från rapportering av IK. Bland annat anses en ökad rapportering 

kunna medföra minskade kostnader för eget kapital och skulder respektive en högre 

korrelation mellan aktiepris och framtida vinster (Batosan 1997; Sengupta 1998; Healey, 

Hutton & Palepu 1999; Gelb & Zarowin 2002). Dessutom har flera undersökningar visat en 

positiv signifikant relation mellan företagets storlek och i vilken utsträckning det rapporterar 

om IK (Bozzolan, Favotto & Ricceri 2003; García-Meca, Parra, Larrán & Martínez 2005). 

Detta kan ses som ett tecken på att incitamenten för att rapportera IK stärks då företaget växer 

och får allt fler intressenter. Dessa undersökningar ligger till grund för valet att i vår studie 

fokusera undersökningen uteslutande till börsnoterade företag (se avsnitt 3.7). När det istället 

gäller ett företags tekniska utveckling visar Sonnier (2008) i en undersökning att amerikanska 

högteknologiska företag har en högre grad av kommunicerande kring IK än ett genomsnittligt 

amerikanskt företag.  Detta kan ses som ett stöd för uppfattningen att det finns ett positivt 

samband mellan hur väl utvecklat IK ett företag har och utsträckningen i vilken de 

kommunicerar sitt IK med sina intressenter. I denna studie undersöks företag i IT-branschen 

på grund av att deras högteknologiska verksamhetsinriktning alltså kan antas medföra en mer 

utvecklad kommunikation av IK. 

 

Enligt Marston och Shrives (1991)
 

har den ökande komplexiteten i affärsstrategier, 

verksamhet och regelverk gjort det svårt att tolka finansiell information i de fall där inte 

någon ytterligare förklarande information ges. Watson, Shrives och Marston (2002) menar 

därför att kommunikationen om långsiktiga värden bör stärkas genom att ytterligare 

information rapporteras rörande företagets perspektiv på framtida prestationer och 

hållbarheten i den nuvarande utvecklingen av företaget. Campbell, Ridhuan & Rahman (2010) 

har mellan 1978-2008 studerat rapporteringen av IK i varuhuskedjan Marks & Spencer och 

funnit att information av faktakaraktär har minskat under perioden till förmån för information 

av mer berättande karaktär. Under studiens sista 20 år har andelen information av berättande 

karaktär i genomsnitt uppgått till mer än 70 %. Berättande information har enligt Mouritsen, 
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Larsen & Bukh (2001) en viktig roll för att förklara kvantitativa finansiella mått, men också 

för att rapportera om kritiska framgångsfaktorer. Det är alltså viktigt för dagens företag att 

hantera sitt IK eftersom dessa dolda resurser bidrar till skapande av ekonomiska värden och 

även kan innebära konkurrensfördelar i förhållande till företagets konkurrenter (Ratnatunga, 

Gray & Balachandran 2004). Abeysekera (2006) menar i linje med detta att det idag är en stor 

utmaning för lagstiftare, stater och företag att hitta teoretiska och praktiska lösningar för att 

åstadkomma en förbättrad rapportering gällande IK. Enligt Dumay (2012) har många försök 

att utveckla ramverk redan gjorts i syfte att på olika sätt redovisa IK. Det har dock visat sig att 

sambanden mellan IK och värdeskapandet i företag har varit svåra att klarlägga. Därmed har 

det också varit svårt att hitta metoder för att på ett någorlunda träffsäkert sätt kunna mäta och 

styra IK (Chiucchi 2013).  

 

Det är tydligt att den traditionella rapporteringen i finansiella rapporter under nuvarande 

regelverk inte lyckats etablera en tillfredställande rapportering av värdet av ett företags IK 

(Saleh et al. 2010). Samtidigt anses aspekter av IK såsom högt kvalificerad arbetskraft, 

effektiva affärsprocesser inom företaget och goda kundrelationer vara avgörande för att ett 

företag ska kunna skapa värden på lång sikt, i synnerhet när det gäller företag i 

kunskapsintensiva branscher (Saleh et al. 2010). Med tanke på att frågor om rapportering av 

IK i väsentliga delar faller utanför befintliga krav i standarder och lagar skapas en situation 

där företagens rapportering uppenbarligen styrs av andra incitament än legala. Därför är det 

intressant att betrakta vilken typ av information företagen kommunicerar rörande sitt IK och 

analysera vilken typ av incitament och intressen som är drivande i processen utifrån olika 

teoretiska förklaringsmodeller (Beattie & Thomson 2007). Saleh et al. (2010) visar i sin studie 

genom djupintervjuer att det kan finnas många olika relevanta incitament som kan ligga 

bakom den rapportering av IK som företagen förmedlar till sin omvärld. I vår studie 

undersöks vilka incitament som kan tänkas ligga bakom det kommunicerande av IK som 

företag förser sina intressenter med genom sin årsredovisning.  

 

1.3 Forskningsfråga 

 

Vilka incitament och överväganden kan finnas bakom den rapportering av IK som IT-företag 

förmedlar genom sin årsredovisning?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är uppdelat i två aspekter. För det första avser vi bidra till 

kunskapsutveckling genom att undersöka vilka incitament som kan finnas bakom IT-företags 

kommunicerande av IK utifrån deras rapportering genom årsredovisningen.  

 

För det andra avser vi att genom vår studie ge ett metodbidrag till forskningen på IK-området 

genom att visa hur kategorisering med hjälp av ett flerdimensionellt analysverktyg kan 

användas, tillsammans med olika teoretiska perspektiv, för att analysera hur incitament för 

rapportering av IK reflekteras i IT-företags årsredovisningar.  
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1.5 Avgränsningar 

 

Vi har valt att undersöka åtta företag i IT-branschen, noterade på Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm (Stockholmsbörsen). De företag som har valts ut är de fyra IT-företag som haft 

den starkaste procentuella aktiekursutvecklingen från den första börsdagen 2010 till den sista 

börsdagen 2012 samt de fyra företag som haft den svagaste aktiekursutvecklingen under 

denna period.  

 

Vi har valt att analysera text från 2012 års årsredovisningar från dessa åtta bolag. Vad som 

skrivits i årsredovisningar före respektive efter 2012 har därför inte beaktats. Vi har behandlat 

skriven text från olika delar i årsredovisningarna. I analysen exkluderas dock: bildtexter, 

bilder, diagram, rubriker, tabeller, information om bolagets aktie, balansräkningar, förändring 

av eget kapital, tvister, kommentarer till rapport över finansiell ställning, väsentliga händelser 

efter rapportperiodens slut, kassaflödesanalys, resultaträkning, totalresultat, 

revisionsberättelse, kvartalsdata, bolagsstyrningsrapport samt revisors yttrande av 

bolagsstyrningsrapporten. Vi har valt att exkludera dessa delar på grund av att vi gjort 

bedömningen att informationen i dessa delar i större utsträckning än övrig information som 

rapporteras i årsredovisningen är innehållsmässigt reglerade och standardiserade, alternativt 

saknar självständigt informationsvärde. Ett företags utrymme för att kommunicera sitt IK är 

därmed begränsat i dessa delar. Det innebär att delar som inkluderas i det empiriska materialet 

är bland annat: företaget i korthet, året i korthet, VD har ordet, information om verksamheten, 

strategi, mål, vision, erbjudande, konsument, segment, förvaltningsberättelse. 

Årsredovisningarna varierar dock mycket till upplägg och innehåll och därför rekommenderar 

vi att i första hand utgå från den förstnämnda negativa avgränsningen vid betraktande av vår 

studie. Den grundläggande tanken är att allt material i årsredovisningarna ska analyseras utom 

det som uttryckligen avgränsas bort.  

 

1.6 Terminologiska förklaringar 

 

I forskningen på IK-området används i regel det engelska begreppet intellectual capital 

disclosure (ICD) i sammanhang där det beskrivs att företag förser omvärlden med information 

om sitt IK. Även intellectual capital reporting (ICR) används i vissa fall. Inom 

redovisningsområdet i allmänhet översätts disclosure ofta till öppenhet eller upplysning. Vi 

uppfattar dock dessa översättningar som alltför ospecifika när det gäller årsredovisningen som 

specifik kanal för rapporteringen. I vår studie används istället begreppen rapportering eller 

kommunicerande/kommunikation. Rapportering är ett begrepp som är relativt etablerat i den 

vetenskapliga litteraturen på IK-området (Guthrie, Petty, Yongvanich & Ricceri 2004). När 

det gäller kommunicerande har vi valt att använda detta begrepp på grund av att vi anser att 

det insinuerar ett visst inslag av analys och tolkning, vilket stämmer väl överens med metoden 

i vår studie. Anledningen till att både rapportering och kommunicerande/kommunikation 

används är att det informationslämnande som görs genom årsredovisningen kan anses passa 

väl in på båda dessa begrepp. Vi har dock upplevt att begreppen passar olika väl i olika 

sammanhang, vilket medfört att vi inte velat begränsa oss till ett av dem. Detta tydliggör 

också att det inte rör sig om någon exakt översättning av begreppet disclosure.  

 

I vissa vetenskapliga artiklar förekommer begreppet voluntary (frivillig) när det gäller 

rapportering av IK. Frågan om rapporteringen av IK är frivillig eller ej är inte helt enkel att 

besvara utifrån IFRS. IFRS saknar detaljreglering om hur och under vilka omständigheter IK 
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ska eller bör rapporteras. IAS 1 innehåller dock punkter som kan anses tangera området. 

Bland annat definieras väsentlighetsbegreppet enligt IAS 1 p. 7 som att ”utelämnaden eller 

felaktigt redovisade poster är väsentliga om de, var för sig eller gemensamt, kan påverka de 

beslut som användare fattar på basis av de finansiella rapporterna.” Vidare anges i IAS 1 p. 13 

att många företag vid sidan om de finansiella rapporterna väljer att lämna en ekonomisk 

översikt där de bland annat beskriver och förklarar de viktigaste osäkerhetsfaktorerna som 

företaget står inför. Enligt IAS 1 p. 13 a) kan bland annat omvärldsförändringar inom 

företagets verksamhetsområde anges i en sådan översikt. De delar av företagets resurser som 

inte redovisas i rapporten över finansiell ställning i enlighet med IFRS kan också inkluderas i 

översikten (IAS 1 p. 13 c). Utifrån ovanstående skulle slutsatsen kunna dras att IK-området 

generellt saknar detaljreglering men att syften och mer principiella resonemang bakom IFRS 

kan aktualisera situationer där rapportering av IK antingen förväntas eller anses lämplig. 

Därmed blir gränserna något flytande för skillnaden mellan när företagen ger information som 

kan anses nödvändig, respektive kompletterande eller helt och hållet frivillig. Därför har vi 

valt att inte använda oss av begreppet frivillig vid behandlande av företagens rapportering av 

IK. Vi har alltså valt en neutral definition som således inbegriper både frivillig och 

obligatorisk rapportering samt allt däremellan.  

 

I presentationen av vår studie har vi på många ställen formulerat oss på ett sätt som uttrycker 

att ett företag i sig självt skulle ha förmågan att till exempel tänka, kommunicera och agera. I 

praktiken avses givetvis att det är företagsledningen eller företagets personal som rent 

praktiskt utför dessa handlingar för företagets räkning. Denna språkliga förenkling har gjorts 

för att undvika omskrivningar som skulle göra texten mer tungläst och svårtillgänglig. För att 

beskriva hur vi har bearbetat det empiriska materialet med hjälp av analysverktyget används 

bland annat begrepp som kategorisera, klassificera och sortera. Även om vissa forskare 

menar att det finns skillnader mellan dessa begrepp ska de tolkas synonymt i vår presentation 

utifrån en avsikt att variera den språkliga framställningen. I avsnitt 4.2 och Bilaga 2 

förekommer citat från årsredovisningarna som utgör det empiriska materialet. I dessa citat 

förekommer vissa stavfel eller formella fel, vilka dock behållits för att få korrekta citeringar. 

 

1.7 Disposition 

 

Presentationen av vår studie är fortsättningsvis disponerad enligt följande. I kapitel 2 

presenteras den teoretiska referensramen. Vi har valt att presentera den teoretiska 

referensramen före metodkapitlet eftersom vi bedömer att det skulle vara svårt som läsare att 

kunna tillgodogöra sig alla delar i metodkapitlet utan att först ha fått information om vårt 

analysverktyg och våra analysperspektiv. I kapitel 3 presenterar vi vår metod och avslutar 

med att reflektera över bland annat de metodologiska svårigheter och ställningstaganden som 

uppkommit under processen med studien. I kapital 4 presenteras ett antal konkreta exempel 

som bygger på citat från det empiriska materialet för att belysa hur vi tillämpat vårt 

analysverktyg. I kapitlet presenterar vi även en sammanfattning av det empiriska materialet 

utifrån de fyra huvudkategorierna i analysverktyget. I kapitel 5 analyseras de tolv teman som 

valts utifrån sammanfattningen av det empiriska materialet. Analysen görs utifrån våra fyra 

teoretiska analysperspektiv: intressentteorin, legitimitetsteorin, signalteorin och modellen för 

IC disclosure motivations. I kapitel 6 presenteras avslutningsvis våra slutsatser utifrån de fyra 

huvudgrupperna i analysmodellen. I detta kapitel presenteras även studiens bidrag och förslag 

till framtida forskning. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studiens analys bygger på. Under 

avsnittet 2.2 behandlas de teorier som ligger till grund för den modell (analysverktyget) som 

vi utformat för indelningen och klassificeringen av det empiriska materialet. Det ska 

poängteras att vi i avsnitt 2.2 även valt att tydliggöra hur vi har tolkat och tillämpat teorierna. 

Avsnitt 2.2 ska således ses som vår tolkning av de presenterade teorierna, inte en formell 

redogörelse för dessa. Under avsnitt 2.3 behandlas de teorier som sedan används för att 

analysera det klassificerade materialet (analysperspektiv).  

 

2.2 Teorier för utformning av egen modell 

2.2.1 Historisk bakgrund 

 

Edvinsson (2013) menar att teori och praxis gällande IK tar sin början under 1994 genom The 

Skandia Navigator model, vilken var basen för den första officiella publikationen någonsin av 

en IK-årsrapport för ett företag. Modellen uppkom som resultatet av ett försök att visualisera 

dolda värden och ledde till efterföljande arbeten med att utveckla IK-rapportering under 1990-

talet. Bland dessa fanns bland andra Sveiby i Sverige, Lev i USA, Mouritsen i Danmark, Rose 

i Storbritannien, Bontis i Canada, Andriessen i Holland. Dessutom har ett antal internationella 

projekt genomförts i syfte att utforska IK-området (Edvinsson 2013). 

 

2.2.2 Karl-Erik Sveibys IK-modell 

 

När det gäller rapportering av IK saknas bindande regelverk och därmed finns inte heller 

någon generellt accepterad definition av begreppet IK. En modell av Sveiby (1997) har dock 

kommit att bli en viktig utgångspunkt för definitionen av IK, från vilken senare tillägg och 

omtolkningar tar sin utgångspunkt. Sveibys modell består av tre huvudkategorier för 

indelning av IK: humant kapital, internt kapital och externt kapital (Sveiby 1997, s. 2). 

Tillsammans utgör dessa kategorier summan av de tillgångar som inte syns på företagets 

balansräkning (Sveiby 1997, s. 10). Det är även vanligt att forskare inom IK använder sig av 

begreppet organisationskapital alternativt strukturellt kapital istället för internt kapital 

respektive relationskapital istället för externt kapital. Dessa skillnader i terminologin innebär 

dock inga betydande skillnader i praktiken (Beattie & Thomson 2007; Meritum Project 2002). 

I likhet med Sveiby (1997, s. 2) uppfattar de flesta forskare IK-begreppet som hierarkiskt, 

med ett antal huvudkategorier som till exempel humankapital, internt kapital och externt 

kapital. Dessa har i sin tur flera underkategorier på en lägre nivå (Beattie & Thomson 2007). 

Vi har valt att i vårt analysverktyg utgå från de namn på huvudkategorier som Sveiby (1997, 

s. 2) använder. 

 

Sveiby (1997, s. 9) menar att en organisation antingen kan rikta sitt arbete utåt mot sina 

kunder eller inåt för att bygga upp och upprätthålla organisationen. Detta arbete skapar 

externa respektive interna strukturer, vilka båda ska ses som kunskapsstrukturer. Även om 

dessa strukturer är beroende av individer och deras arbete, kommer de till viss del att finnas 

kvar även när individen som utförde arbetet lämnar företaget. De som skiljer dessa tillgångar 
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från tillgångar som syns på balansräkningen är dock att det saknas en generellt accepterad 

standard för hur de ska definieras och mätas.  

 

När det gäller humankapital handlar detta i grunden om den anställdas möjligheter att, i 

många olika situationer, agera för att skapa materiella eller immateriella tillgångar. Även om 

individens kompetens rent faktiskt inte kan ägas av någon annan, varken fysisk eller juridisk 

person, går det inte att tänka sig en organisation utan människor. Därför är det också orimligt 

att bortse från de anställdas kompetens som en tillgång för organisationen, i synnerhet i de 

kunskapsbaserade organisationer som i stort sett saknar andra tillgångar (Sveiby 1997, s. 10). 

 

Det interna kapitalet inkluderar bland annat modeller, koncept, patent, datorsystem och 

administrativa system. Dessa tillgångar kan skapas av de anställda eller ibland förvärvas 

utifrån och ägs i regel av den arbetsgivande organisationen. Till denna kategori ska även 

organisationskultur räknas (Sveiby 1997, s. 10).  

 

I kategorin externt kapital inkluderas bland annat namn, varumärken, rykte, image samt 

relationer med kunder och leverantörer. I jämförelse med internt kapital är det svårare för en 

organisation att bedöma vilket resultat en investering i externt kapital kommer att ge. Detta 

beror helt enkelt på att det i första hand är kundernas nöjdhet som avgör värdet på 

organisationens externa kapital (Sveiby 1997, s. 11).  

 

2.2.3 Meritum Projects IK-modell 

 

I Danmark genomfördes från 1998 till 2001 Meritum Project, ett EU-finansierat 

forskningsprojekt i syfte att försöka utarbeta ett ramverk med internationella riktlinjer för 

identifiering, mätning och kontroll av immateriella värden (Meritum Project 2002; Sonnier 

2008). Syftet med att utveckla dessa riktlinjer var att försöka vägleda och effektivisera 

företags rapportering av sitt IK. På detta sätt skulle förutsättningar kunna skapas för företags 

investerare att göra bättre bedömningar av risker och fördelar med investeringsmöjligheter i 

företaget (Meritum Project 2002). Även om många företag redan lämnade information på 

området saknades en homogenitet vilket gjorde att den information som rapporterades varken 

var jämförbar eller kunde verifieras (Meritum Project 2002). Den modell som presenteras i 

Meritum Project (2002) har mycket gemensamt med Sveibys modell. De tre 

huvudkategorierna definieras som humankapital, strukturellt kapital och relationskapital. 

Även om namnet på två av kategorierna är annorlunda kan dock dessa ses som i det närmaste 

synonyma till benämningarna i Sveibys modell (Beattie & Thomson 2007). När det gäller 

beskrivningarna av innehållet i kategorierna har Meritum Project (2002) dock vidareutvecklat 

Sveibys (1997, ss. 9-11) beskrivningar. Humankapital definieras som kunskap som anställda 

tar med sig när de lämnar företaget, vilket inkluderar kunskap, skicklighet, erfarenhet och 

personliga förmågor. Meritum Project (2002) nämner även innovationskapacitet, kreativitet, 

know-how, förmåga till samarbete, flexibilitet, tolerans för osäkerhet, motivation, nöjdhet, 

inlärningsförmåga, lojalitet och utbildning som andra attribut som ska sorteras in under 

kategorin humankapital. I jämförelse med Sveiby (1997, s. 10) finns alltså inga direkta 

motsägelser i denna kategori men däremot går det att se en ökad operationalisering av 

begreppet och en ansats att underlätta den praktiska tillämpningen av modellen. 

 

Vanligtvis kompletteras de tre huvudkategorierna humankapital, strukturellt kapital och 

relationskapital i Meritum Project (2002) av ett större antal underliggande kategorier (Beattie 

& Thomson 2007).  Bland annat har Beattie och Thomson (2004 se Beattie & Thomson 2007) 
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utformat 128 underliggande kategorier. Liknande ansatser har även gjorts av andra forskare 

och det är värt att notera att indelningarna skiljer sig åt på vissa punkter (Vandemaele, 

Vergauwen & Smits 2005). Eftersom vi använder oss av en kvalitativ ansats har vi inte 

bedömt det vara motiverat att specificera ett större antal underkategorier i vårt analysverktyg. 

Vi har istället fokuserat på budskapet i det innehåll som har kommunicerats. Däremot har 

sammanställningar av underkategorier från bland andra Beattie och Thomson (2004, 2007), 

Guthrie och Petty (2000), Brennan (2001), Bozzolan (2004), Bontis (2003) samt Abeysekera 

och Guthrie (2005) fungerat som en viktig vägledning i processen för att sätta upp 

skiljelinjerna mellan de olika kategorierna i vårt analysverktyg (se Beattie & Thomson 2007). 

 

När det gäller strukturellt kapital definieras detta i Meritum Project (2002) som kunskap som 

stannar i företaget när arbetsdagen är slut. Det gäller till exempel organisatoriska rutiner, 

procedurer, system, kultur, databaser. Men det handlar också om organisationens flexibilitet, 

dokumentation, kunskapscenter, användning av IT och organisationens förmåga till inlärning. 

Vissa delar av detta kapital kan bli juridiskt skyddade genom immaterialrättsliga regler 

(Meritum Project 2002). 

 

Den sista kategorin benämns i Meritum Project (2002) relationskapital, vilket motsvarar 

externt kapital i Sveibys modell. Detta definieras som alla resurser som är kopplade till 

företagets externa relationer med kunder, leverantörer och partners inom FoU. Ett intressant 

tillägg jämfört med Sveibys modell är att denna kategori även omfattar de delar av humant 

och strukturellt kapital som är knutet till företagets relationer med sina intressenter, vilket 

bland annat innebär investerare, kreditgivare, kunder och leverantörer. Även dessa aktörers 

uppfattning om företaget ska räknas till relationskapital, vilket är ytterligare ett tillägg till 

Sveibys tolkning. I Meritum Project (2002) nämns bland annat image, kundlojalitet, 

kundnöjdhet, länkar till leverantörer, kommersiell genomslagskraft, förhandlingsposition med 

finansiella aktörer och miljömässiga aktiviteter som attribut till kategorin relationskapital. 

Detta är en tolkning som stämmer väl överens med Sveibys modell (Meritum Project 2002; 

Sveiby 1997, ss. 9-11).  

 

2.2.4 Distinktionen mellan resurser och aktiviteter 

 

I Meritum Project (2002) görs även en distinktion mellan resurser och aktiviteter. Resurser 

beskriver statiska immateriella tillgångar och representerar ett värde eller lager av en 

immateriell tillgång vid en given tidpunkt. Aktiviteter å andra sidan representerar tillgångar 

som är inriktade på att skapa eller förvärva nya immateriella tillgångar, öka värdet av 

existerande immateriella tillgångar eller utvärdera och kontrollera resultaten av aktiviteter 

med denna typ av tillgångar (Beattie & Thomson 2007; Meritum Project 2002). På så sätt kan 

aktiviteter anses vara framtidsinriktade medan resurser har mer av ett nutidsperspektiv. Vi 

kommer att använda begreppsparet resurser och aktiviteter i vårt analysverktyg eftersom vi 

ser ett värde i att kunna bedöma i vilken utsträckning företagen kommunicerar information 

om IK som föreligger idag respektive framtida ambitioner och förhoppningar om IK. Det ska 

dock poängteras att synen på vad som definieras som nutid respektive framtid utgår från 

tidpunkten då årsredovisningen gavs ut och inte tidpunkten då den analyserades i vår studie.  

 

I de fall där specifika åtgärder inletts men kommer att avslutas först i framtiden, har vi valt att 

betrakta detta som aktiviteter på grund av att resultatet av åtgärden ännu inte är uppnått. Det 

kan till exempel handla om att företaget har ingått ett avtal om att leverera produkter till en 
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kund under ett antal framtida arrangemang. Även om avtalet har ingåtts ligger arbetet och 

resultatet av det till stor del i framtiden. 

 

Vi har dock inte sett det som något hinder att klassificera text inom resurser i de fall då den 

immateriella tillgången föreligger redan idag men rimligen kan förväntas att fortsätta göra det 

även framöver. Det kan till exempel handla om att företaget lämnar information om att de är 

framgångsrika inom ett visst marknadssegment. Vi menar att detta även är relevant för 

framtiden men i första hand är en beskrivning av en nuvarande resurs. Även i de fall då 

tidsperspektivet ligger bakåt i tiden har vi klassificerat detta inom resurser eftersom 

tidsperspektivet i regel används för att beskriva hur dagens immateriella tillgångar har 

upparbetats och formats.  

 

2.2.5 Distinktionen mellan fakta och påstående 

  

Beattie, McInnes och Fearnley (2004 se Beattie & Thomson 2007) har utfört en studie där 

indelning görs utifrån om lämnad information varit baserad på påstående eller om den kunnat 

anses vara fakta eller av faktaliknande karaktär. Vi kommer att använda dessa attribut i vår 

klassificering eftersom det kan bidra till att ge insikter om innehållet i den information som 

företagen lämnar genom sina årsredovisningar. 

 

Det ska dock noteras att vi med begreppet fakta i detta sammanhang inte avser information 

som med naturvetenskaplig säkerhet kan klarläggas och därmed är det viktigt att se detta 

begrepp i sin kontext. Med fakta avser vi i detta sammanhang snarare information som relativt 

enkelt skulle kunna verifieras eller får anses vara allmänt vedertaget. Ett exempel på den här 

typen av information kan vara om ett företag i sin årsredovisning skriver att de under året har 

tecknat ett antal avtal vissa namngivna leverantörer eller kunder. Då denna information 

relativt enkelt skulle kunna kontrolleras och inte innehåller några värderande inslag, skulle 

sådan information klassificeras som fakta utifrån vårt analysverktyg.  

 

Med påstående avser vi i detta sammanhang information som kan vara svår att validera och 

till betydande del bygger på subjektiva åsikter. Om ett företag till exempel lämnar information 

om att de står väl rustade för en framtida expansion är detta information som isolerad inte kan 

anses vara tillräckligt underbyggd för att kvalificera sig som fakta utifrån vårt analysverktyg.  

 

2.2.6 SWOT 

 

SWOT är en akronym för orden strengths, weaknesses, opportunities och threats. Dessa 

komponenter utgör tillsammans en modell som ofta används för situationsanalysen vid 

utarbetande av marknadsplaner i organisationer (Kotler 1999, s. 204). Anledningen till att vi 

har valt att använda SWOT-analysen som en del av vårt teoretiska analysverktyg är den 

åtskillnad som görs i modellen mellan företagets starka och svaga sidor (SW) respektive dess 

möjligheter och hot (OT). Enligt SWOT-modellen beskriver nämligen SW interna faktorer 

inne i organisationen medan OT beskriver externa faktorer som finns i den miljö och omvärld 

där företaget verkar (Kotler 1999, s. 205). Detta skulle även kunna ses som en uppdelning i 

faktorer som företaget har möjlighet respektive ej har möjlighet att påverka.  

 

Vi har inspirerats av SWOT-modellens tankesätt för att dela upp Sveibys kategori externt 

kapital i två grupper på samma hierarkiska nivå. För att tydliggöra avsikten med uppdelningen 
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har vi valt att kalla de två kategorierna för ”Externt kapital – möjligt att påverka” respektive 

”Externt kapital – ej möjligt att påverka”, vilket alltså har inspirerats av den skillnad mellan 

starka och svaga sidor (SW) respektive möjligheter och hot (OT) som presenteras i SWOT-

modellen.  

 

Genom att göra denna uppdelning hoppas vi kunna få fler dimensioner för vår analys. Vår 

tolkning av Sveibys kategori för externt kapital, med inspiration från SWOT-modellen, 

innebär alltså en tvådelning av kategorin med utgångspunkt i om företaget har möjlighet att 

påverka det externa kapitalet eller ej. Uppdelningen innebär att vi till exempel kommer att 

göra skillnad på information om att företaget hoppas kunna erbjuda sina kunder vissa typer av 

tekniska lösningar respektive om företaget kommunicerar att det finns en ökad efterfrågan i 

samhället på en viss typ av tjänster. Den förstnämnda informationen kommer då att sorteras 

som ”Externt kapital – möjligt att påverka” medan den andra delen utifrån vårt analysverktyg 

sorteras under kategorin ”Externt kapital – ej möjligt att påverka”.  
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2.2.7 Vårt teoretiska analysverktyg 

 

Kombinationen av ovanstående teorier resulterade i att vi utvecklade en egen 

kategoriseringsmodell, vilken används som vårt analysverktyg i bearbetningen av det 

empiriska materialet. Modellen har totalt fyra huvudkategorier med vardera fyra 

underkategorier samt en restkategori som fångar upp kommunikation som inte passar in i 

någon av de fyra huvudkategorierna. Enligt Schreier (2012, s. 65) är flerdimensionella 

tolkningsverktyg vanliga inom kvalitativ innehållsanalys eftersom denna metod i regel syftar 

till att ge djupgående beskrivningar av det empiriska materialet. 

 

Huvudkategorierna humant kapital respektive internt kapital är hämtade från Sveibys (1997, 

ss. 2-3, 10-11) modell. De två kategorierna för externt kapital är en uppdelning i två delar av 

Sveibys (1997) kategori externt kapital utifrån inspiration från Kotlers (1999, ss. 204-205) 

SWOT-analys. Detta innebär att varje analysenhet i de årsredovisningar vi analyserat 

potentiellt kunnat hamna i någon av analysverktygets 17 celler.  

 

Bland de delar som valts ut till innehållsanalysen har det funnits ett mindre antal som inte 

bedömts kunna passa in i någon av de fyra huvudkategorierna trots att de inte uteslutits genom 

avgränsningarna. Det har ofta rört sig om information som enbart berör de finansiella 

rapporterna eller olika typer av hjälptexter som saknat en självständig materiell betydelse. 

Dessa stycken har exkluderats tillsammans med material som avgränsats bort i enlighet med 

avsnitt 1.5. Dessa stycken har inte berörts närmare i empiri- respektive analysavsnittet då vi 

bedömt att de inte varit av relevans utifrån studiens syfte.  
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2.3 Teorier för att analysera den kategoriserade empirin 

 

I detta avsnitt behandlas vårt analysperspektiv i form av de fyra teorier som har använts för att 

analysera det empiriska materialet (se avsnitt 5) efter att detta klassificerats med hjälp av vårt  

analysverktyg (se avsnitt 2.2.7). De aktuella teorierna är intressentteorin, legitimitetsteorin, 

signalteorin och modellen för IC disclosure motivations. Den teoretiska genomgången är inte 

avsedd att vara heltäckande utan inriktas på de aspekter av teorierna som vi funnit relevanta 

för vår studie. Senare hänvisningar till nedanstående teorier ska alltså tolkas som att det är 

teorierna så som de framställs i referensramen som avses, vi gör alltså inte anspråk på att 

framställa någon form av generell definition av teorierna. Intressentteorin och 

legitimitetsteorin behandlas nedan under samma rubrik på grund av att de har vissa 

gemensamma attribut.  

 

2.3.1 Intressentteorin och legitimitetsteorin 

 

Intressentteorin och legitimitetsteorin är två teorier som använts i det teoretiska ramverket i 

många av de studier som gjorts på IK-området genom innehållsanalys (Guthrie et al. 2004). 

Enligt Gray, Owen och Adams (1996, s. 47) kan både intressentteorin och legitimitetsteorin 

härledas från en gemensam övergripande teori, vilken ofta benämns politisk ekonomisk teori. 

Den bärande tanken i denna teori är att samhället, politiken och ekonomin är sammanflätade 

företeelser som det därför inte är meningsfullt att undersöka var och en för sig. Enligt Beattie 

och Thomson (2007) kan ett företag använda kommunikation av IK för att framstå som 

legitimt i samhällets ögon och därmed undvika sådana kostnader som uppstår då företaget 

uppfattas som icke-legitimt av samhället.   

 

Enligt intressentteorin kan det förväntas att en företagsledning vidtar de aktiviteter som dess 

intressenter kräver. Ledningen förväntas också rapportera till intressenterna när dessa 

aktiviteter har utförts. Enligt intressentteorin har alla intressenter vidare en rätt att få 

information om vilken påverkan företagets aktiviteter har på dem. Detta gäller oavsett om 

intressenterna skulle sakna inflytande över företagets framtida överlevnad. Det har enligt 

intressentteorin inte heller någon betydelse hur stor användning intressenterna har av den 

aktuella informationen. Intressentteorin tillskriver alltså företaget ett organisationsansvar som 

sträcker sig längre än ekonomiska och finansiella prestationer. Därmed påstår intressentteorin 

att det finns incitament för ledningen att kommunicera med intressenter utöver endast de 

obligatoriska krav som finns (Deegan & Unerman 2011, s. 348). 

 

Intressentteorin har en etisk och moralisk gren respektive en positivistisk och 

ledningsrelaterad gren. Enligt den etiska inriktningen har varje intressent rätt att behandlas 

rättvist av företaget och ledningen ska därför styra företaget utifrån alla intressenters bästa. 

Företagen uppfattar att olika intressenter har en rätt till IK-information och att företaget i 

motsvarande mån har ett ansvar att förse dem med detta. Enligt den positivistiska synen är 

däremot en intressents inflytande en konsekvens av vilken grad av kontroll intressenten har 

över resurser som företaget är beroende av för sin fortsatta överlevnad. En intressent med 

kontroll över kritiska resurser har därmed lättare att få igenom sina krav än en intressent utan 

sådan kontroll (Guthrie et al. 2004; Deegan & Unerman 2011, ss. 349-350; Beattie & 

Thomson 2007).  
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Intressentteorin är lämplig vid innehållsanalyser av årsredovisningar eftersom företaget i stor 

utsträckning använder sig av sin årsredovisning för att kommunicera med sina intressenter. 

Genom att undersöka innehållet i en årsredovisning är det också möjligt att dra slutsatser om i 

vilken utsträckning ett företag utnyttjar möjligheten att lämna mer information om IK än vad 

normerna kräver (Guthrie et al. 2004). 

 

Legitimitetsteorin påminner i vissa delar om intressentteorin. Enligt legitimitetsteorin strävar 

företag efter att försäkra sig om att de agerar inom samhällets ramar. Därför skulle ett företag 

frivilligt kommunicera sina aktiviteter förutsatt att ledningen uppfattat att dessa aktiviteter 

förväntades av samhället. Legitimitetsteorin kan härmed sägas bygga på idén att det finns ett 

socialt kontrakt mellan företaget och det samhälle som företaget verkar i. Det sociala 

kontraktet innebär mängder av förväntningar som samhället har på hur företaget ska agera i 

sin verksamhet. Dessa förväntningar förändras med tiden och det är därför viktigt att företaget 

ständigt är lyhört för sin omgivning (Deegan & Unerman 2011, ss. 325-328). 

 

Enligt legitimitetsteorin måste företaget ständigt uppträda på ett sätt som förefaller stämma 

överens med sociala värderingar (Deegan & Rankin 1996). I praktiken sker denna typ av 

kommunicerande ofta genom företagets rapporter. Företag kan även använda sin rapportering 

för att visa att ledningen fäster vikt vid sociala värden eller för att avleda samhällets 

uppmärksamhet från mer negativa delar av företagets aktiviteter. Det finns bland annat ett 

antal studier där social och miljöinriktad rapportering analyseras som en metod som företag 

använder för att svara upp mot den press som samhället kan utsätta dem för (Deegan & 

Rankin 1996).  

 

Legitimitetsteorin är lämplig för en innehållsanalys med inriktning på IK eftersom den kan 

vara en tänkbar förklaring till varför företag frivilligt kommunicerar sitt IK. Detta kan 

nämligen ses som ett sätt för företaget att legitimera sin verksamhet, vilket inte är möjligt på 

de tillgångsområden där kraven på rapportering följer av lagar och normer. Innehållsanalysen 

är ett bra verktyg för att klarlägga i vilken utsträckning företag kommunicerar sitt IK i 

praktiken (Guthrie et al. 2004). Legitimitetsteorin förmedlar att företag ständigt strävar efter 

att försäkra sig om att de uppfattas agera inom ramarna och normerna i samhället. Ett sådant 

agerande medför nämligen att dessa företag uppfattas som legitima av utomstående aktörer. 

Eftersom gränser och normer förändras med tiden är det viktigt för företag att vara lyhörda för 

de etiska och moraliska krav som ställs i omgivningen där de är verksamma (Deegan & 

Unerman 2011, s. 325). Enligt Carpenter och Feroz (1992) styrs rapporteringen i finansiella 

rapporter ofta av en önskan från företagens sida om att stärka sin legitimitet. 

 

En grundläggande idé inom legitimitetsteorin är att det finns ett ”socialt kontrakt” mellan 

företaget och samhället där verksamheten bedrivs. Det sociala kontraktet är svårt att definiera 

i praktiken och kan ses som ett samlingsbegrepp för alla de olika förväntningar som samhället 

har på hur företaget ska styra sin verksamhet (Deegan & Unerman 2011, s. 325). Det handlar 

om att beakta rättigheterna för samhällsmedborgarna i allmänhet, inte bara investerarna.  

 

Enligt Lindblom (1993 se Deegan & Unerman 2011, s. 333) kan kommunicerande av 

företagsinformation, till exempel genom årsredovisningen, användas av företag för att 

förvärva eller bibehålla legitimitet under olika omständigheter. Det kan till exempel gestalta 

sig genom att ett företag väljer att lägga fokus på olika styrkor, priser och initiativ medan 

föroreningar och dålig arbetsmiljö tonas ned. Det kan på detta sätt anses viktigt för ledningen 

i ett företag att ha olika strategier för att hantera risker som kan medföra en minskad 

legitimitet för företaget (Deegan & Unerman 2011, ss. 333-334). 
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Teorier som legitimitetsteorin och intressentteorin fokuserar dock inte enbart på företagens 

incitament till kommunicerande IK. Enligt Beattie och Thomson (2007) kan även en 

motvillighet att rapportera IK uppstå enligt dessa teorier. En tänkbar anledning för ett företag 

att vara återhållsamt i sitt kommunicerande av IK är rädsla för att förlora sina 

konkurrensfördelar om konkurrenterna får tillgång till viktig information om företagets 

verksamhet. Ett annat incitament för att begränsa rapportering av IK kan vara att företaget vill 

minska riskerna för rättstvister (Beattie & Thomson 2007). 

 

2.3.2 Signalteorin 

 

Signalteorin är nära relaterad till det så kallade informationsperspektivet, under vilket 

ledningen frivilligt förser investerare med information för att underlätta deras beslutsfattande. 

Företagsledningen åtar sig denna uppgift eftersom de har en komparativ fördel när det gäller 

att producera och sprida denna information (Holthausen 1990).  Enligt signalteorin använder 

sedan företagsledningen redovisningen för att signalera förväntningar och sina avsikter för 

framtiden. Enligt signalteorin kommer en företagsledning som förväntar sig en hög framtida 

tillväxttakt att försöka att signalera detta till investerare genom företagets redovisning. Även 

företagsledningen i företag som förväntar sig en relativt neutral utveckling har anledning att 

rapportera positiva nyheter för att undvika att väcka misstankar om dåliga resultat. När det 

gäller företagsledningen i företag som upplever en negativ utveckling finns också här 

incitament för rapportering av informationen. Detta beror på att företagsledningen annars 

riskerar att förlora sin trovärdighet på den marknad där företagets aktier handlas. Enligt 

signalteorin finns det alltså incitament för företag att kontinuerligt rapportera om sin 

utveckling, även om de bakomliggande förklaringarna till detta varierar beroende på 

företagets situation (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton & Holmes 2010, ss. 375-376). 

 

Bozzolan, Favotto och Ricceri (2003) lägger fram signalteorin som ett sätt att förklara varför 

företag i vissa fall inte upplever att det är angeläget att signalera till marknaden genom 

kommunicerande av sina resurser inom IK. Detta kan bero på att företaget inte vill signalera 

till sina konkurrenter var goda affärsmöjligheter kan finnas.  

 

2.3.3 IC disclosure motivations 

 

Saleh et al. (2010) har lanserat modellen för IC disclosure motivations som ska bidra till att 

klarlägga bakomliggande syften för företags rapportering av IK. Modellen grundar sig på 

information som framkommit i en serie djupintervjuer med oberoende akademiker, personer 

från högteknologiska företag och personer som arbetar med regelverk på aktiemarknaden, för 

att undersöka viktiga frågor rörande implementering av riktlinjer för IK i Danmark och 

Sverige. En grundläggande tanke bakom modellen är att företag i dagens 

informationssamhälle behöver finna sätt att säkra och utveckla sitt välstånd. Därför måste de 

stärka sin konkurrenskraft och förbättra sin resursanvändning. För att kunna åstadkomma 

detta blir det nödvändigt att företagen utvecklar och använder sin kunskap på bästa möjliga 

sätt för att skapa framtida värden. Därmed kommer företagens förmåga att hantera sina 

kunskapsresurser att bli en kritisk faktor för att företagen ska kunna realisera sin 

värdeskapande potential (Saleh et al. 2010).  
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För företagen är det dock inte tillräckligt att vidta åtgärder i syfte att på bästa sätt utnyttja sina 

kunskapsresurser. De är även beroende av att kommunicera sina åtgärder till omvärlden. Men 

vilka incitament är det då som styr denna rapportering? I modellen skapad av Saleh et al. 

(2010) framförs att centrala anledningar till att rapportera information om IK bland annat är 

att kommunicera företagskultur, strategi och framtida inriktning för varumärken. Detta kan 

ses som kärnpunkten i modellen. Saleh et al. (2010) menar även att det från denna kärna 

kommer fem incitament för att kommunicera information till intressenter. Dessa fem 

incitament är: att bibehålla och attrahera kompetenta medarbetare, att bibehålla och attrahera 

kunder för företagets produkter, att verka för synergiskapande samarbeten med företagets 

partners, att verka för synergiskapande samarbeten med samhället samt att styra 

kapitalmarknadens uppfattning av företaget. Modellen kan sägas stämma väl överens med 

intressentteorins syn på företaget som förpliktigat att uppfylla sina intressenters behov av 

information.     

 

Saleh et al. (2010) menar att ett synnerligen viktigt incitament för rapportering av IK idag är 

det faktum att humana resurser blir allt viktigare för företagen. Företag är beroende av att 

kunna rekrytera välutbildade, skickliga och motiverade medarbetare. Därför menar Saleh et 

al. (2010) att företag gärna kommunicerar på ett transparent sätt med sin omvärld om det 

hjälper dem att attrahera de önskade medarbetarna. Detta kan till exempel göras i form av 

nöjdhetsindex, texter om hur medarbetarna värderas, information om nuvarande medarbetare, 

program för anställda, leverantörer, kunder, företagskultur eller liknande.  

 

Enligt Leuz och Verrecchia (2000) leder i regel ökat kommunicerande till lägre 

informationsasymmetri och en ökad likviditet på marknaden. Detta bidrar också till att sänka 

den risk som investerare kan uppfatta är förknippad med en investering i bolaget. Detta beror 

på att de potentiella investerarna får veta mer om strategierna hos företagets ledning, 

ledningens utmaningar, processer, initiativ och framtida inriktning. En konsekvens av att 

informationssymmetrin minskar är att företagets kapitalanskaffningskostnader sjunker, vilket 

ses som positivt utifrån bland annat ett investerarperspektiv.  

 

Överlag har många av intervjuobjekten i Salehs et al. (2010) intervjustudie hävdat att syftet 

med rapportering av IK handlar om att bygga upp företagets varumärke för att locka duktiga 

medarbetare och samarbetspartners. Därför jobbar företag hårt med sin rapportering, för att 

förmedla en bra bild och bli kända bland sina intressenter.    
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3 Metod 
 

3.1 Innehållsanalys som forskningsmetod 

 

Innehållsanalysen är i grunden en analysteknik men till följd av denna analysteknik även styr 

sättet att betrakta det empiriska materialet kan den dessutom ses som en observationsmetod 

(Bryder 1985, s. 39). Metoden lägger fokus på meningen i det empiriska materialet 

(Krippendorff 2004, s. xiii). Metoden går ut på att samla in data, kodifiera informationen in i 

förutbestämda kategorier och sedan från detta härleda mönster i rapporteringen (Guthrie et al. 

2004). Den engelska termen ”content analysis” förekommer enligt Krippendorff (2004, s. 3) i 

litteraturen för första gången 1941. Metoden anses dock ha sina rötter tillbaka till kyrkans 

användning av systematisk textanalys under 1600-talet (Krippendorff 2004, s. 3). 

Innehållsanalysen syftar till att möjliggöra slutsatser om en text, eller annan källa, utifrån dess 

specifika kontext (Krippendorff 2004, s. 18). Innehållsanalyser av årsredovisningar har bland 

annat ansetts vara en empiriskt godtagbar metod i social- och miljömässig rapportering (Neu, 

Warsame & Pedwell 1998). Fördelar med en innehållsanalys är bland annat att den leder till 

bearbetning och kategorisering av ostrukturerade material vilket möjliggör jämförelser och 

fördjupad analys. Därför har metoden ofta använts på arkiverad data (Steenkamp & Northcott 

2007).  

 

I vår analys av det empiriska materialet ligger fokus på den bakomliggande meningen istället 

för kvantitet. En sådan ansats får stöd av Weber (1990, ss. 12-13) som menar att många 

forskare har noterat att innehållsanalysen har sin styrka när den används på ett 

meningsorienterat sätt. I linje med denna uppfattning läggs det ofta tyngd på 

innehållsanalysens möjligheter som verktyg för att tolka meningen i texter. Styrkan med 

innehållsanalysen blir då alltså att forskaren kan gå bakom själva texten och istället fokusera 

på dess betydelse (Weber 1990, s. 13). För att få meningsfulla resultat i forskning med 

innehållsanalys är det dock viktigt att känna till dess begränsningar. Vanlig kritik är enligt 

Weber (1990, s. 13) att slutsatserna är beroende av forskarens egna bedömningar. Därför 

skiljer sig ofta slutsatserna åt, även i fall som är relativt likartade. Därmed blir det också svårt 

att göra betydelsefulla jämförelser mellan olika studier (Guthrie et al. 2004).  

 

Vid klassificering av empiriska material kan en pilotstudie vara ett viktigt steg i processen att 

arbeta fram ett fungerande analysinstrument. Detta innebär att en liten provanalys genomförs i 

enlighet med de principer som satts upp för genomförandet av hela studien (Bergström & 

Boréus 2012, s. 56). Om olika personer har kodat olika delar av materialet är det viktigt att 

kontrollera att alla kodare gjort liknande bedömningar, vilket i så fall innebär en godtagbar så 

kallad intersubjektivitet. I annat fall riskerar olika resultat från materialet att bero på olika 

personers skilda bedömningar istället för på skillnader i det empiriska materialet, vilket leder 

till en analys som är både mindre träffsäker och mindre meningsfull (Bergström & Boréus 

2012, s. 57; Neuendorf 2002, s. 12). Ett annat skäl till att flera personer kodar samma 

material, så kallad dubbelkodning, är att det är ett sätt att kontrollera att kodningsinstrumentet 

är så pass klart att andra forskare kan replikera undersökningen och i princip få samma 

resultat (Bergström & Boréus 2012, s. 57). 
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3.2 Användning av innehållsanalys på IK-området 

 

Innehållsanalys är en forskningsmetod som ofta använts för att undersöka olika frekvenser 

och typer av rapportering av IK. Inom IK-området har flera studier utförts genom 

innehållsanalys med kvantitativ inriktning. Dessa har ofta haft ett longitudinellt perspektiv, 

vilket alltså innebär att förändringarna i IK har undersökts och jämförts över en viss 

tidsperiod (Chiucchi 2013; Campbell, Ridhuan & Rahman 2010). Den huvudsakliga 

anledningen till att vi valde en mer kvalitativ inriktning än många tidigare studier var att vi 

ville bidra till att komplettera befintliga kvantitativa teorier på IK-området genom att 

undersöka bakomliggande incitament. Utifrån en sådan avsikt har vi funnit stöd för vårt 

metodval bland annat genom Ahuvia (2001) som menar att slutsatserna som kan dras genom 

en innehållsanalys har en potential att kunna tolkas även utanför sin speciella kontext och 

inkludera aspekter som hur avsändare och mottagare av informationen presenterar sig och 

agerar.   

 

De studier som gjorts gällande IK kan enligt Campbell, Ridhuan & Rahman (2010) delas in i 

tre huvudgrupper. För det första kan en grupp studier med fokus på hur IK framställs i 

företagens årsredovisning urskiljas. I denna grupp utgår forskningen från enskilda länder eller 

internationella jämförelser mellan länder. Studierna visar i flera fall att de undersökta 

företagen valt att utöka sin rapportering av IK, i första hand med information av kvalitativ 

karaktär (Campbell, Ridhuan & Rahman 2010). För det andra finns en grupp där forskare 

försökt testa andra variablers samband med IK. Det har i dessa sammanhang bland annat rört 

sig om storlek på företaget, branschtillhörighet, ålder på företaget, typ av ägande eller 

liknande (Campbell, Ridhuan & Rahman 2010). För det tredje kan en grupp studier definieras 

utifrån den gemensamma nämnaren att undersökningar har gjorts av samband mellan 

mängden av information i rapporteringen av IK och de eventuella konsekvenser som detta har 

medfört för kapitalmarknaden (Campbell, Ridhuan & Rahman 2010). Vår studie passar inte in 

i någon av ovanstående grupper, vilket delvis kan förklaras med att vår ansats varit kvalitativ 

istället för kvantitativ. Det har varit ett medvetet val att åstadkomma en studie som kan bidra 

med nya perspektiv genom att gå utanför de traditionella metodologiska angreppssätten på 

IK-området.  

 

3.3 Debatterade problem vid innehållsanalys på IK-området 

 

Det finns enligt Beattie och Thomson (2007) ett antal problem som uppkommer vid 

innehållsanalys av rapportering av IK, vilka försvårar tolkningar och jämförelser mellan olika 

studier. Bland annat uppkommer ofta problem med gränsdragningen mellan olika kategorier, 

vilket aktualiseras när information ligger i gränslandet mellan två eller flera kategorier. Det 

kan också vara svårt att fastställa vilken analysenhet som ska användas och hur mätningar ska 

göras. Dessutom saknas det idag en allmänt vedertagen definition av IK, vilket medför att 

forskare har flera, delvis motsägande, teorier att förhålla sig till. Således blir det ofrånkomligt 

att vissa subjektiva uppfattningar får genomslag i klassificeringsarbetet (Beattie & Thomson 

2007).  

 

Enligt Beattie och Thomson (2007) är det ytterst väsentligt att de exakta detaljerna i 

tillvägagångssättet hålls transparenta vid innehållsanalyser på IK-området. Detta möjliggör 

tolkning av resultaten och jämförelser mellan studier. Transparensen blir central eftersom 

forskares reflektioner präglas av deras subjektiva verklighetsuppfattning. Det finns flera 



 - 19 -  

 

 

exempel på studier som lidit av bristande transparens bland tidigare studier som gjorts på IK-

området genom innehållsanalys (Beattie och Thomson 2007; Gray, Kouhy & Lavers 1995). 

Beattie och Thomson (2007) påpekar att ökad transparens gällande information och 

kategorisering av IK skulle förbättra förståelsen för IK-begreppet och bidra till att utveckla 

gemensamma definitioner inom detta forskningsområde. 

 

3.4 Studiens design och vägen dit 

 

I vår studie undersöks utifrån en kvalitativ ansats hur åtta svenska börsnoterade IT-företag 

kommunicerar sitt IK genom årsredovisningen. Den främsta anledningen till att vi valde att 

använda oss av en kvalitativ ansats var att vi ville skapa möjligheter att analysera de 

bakomliggande incitamenten för kommunicerande av IK. Vi ville därför frikoppla oss från de 

traditionella kvantitativa klassificeringssystemen inom IK-forskningen för att istället få 

utrymme för egen teoriutveckling. För samtliga analyserade bolag har årsredovisningen för 

2012 laddats ned som PDF-fil. Bearbetningen av det empiriska materialet har gjorts genom att 

stycken (se avsnitt 3.5) från utvalda avsnitt i årsredovisningen (se avsnitt 1.5) har kopierats 

och klistrats in i ett Word-dokument under någon av de 17 olika rubriker som representerar 

modellens 17 celler, inkluderat kategorin ”Exkluderat”. 

 

Vårt analysverktyg (se avsnitt 2.2.7) är en syntes av ett antal olika modeller och teorier. I 

kombination med en kvalitativ ansats insåg vi tidigt att detta skulle medföra behov av att 

definiera och klarlägga ett konsekvent tillvägagångssätt för användandet av analysverktyget i 

klassificeringsarbetet. Vi bestämde oss tidigt för att göra en pilotstudie med avsikt att utveckla 

en fungerande metod för bearbetningen av empirin. Som empiriskt material i pilotstudien 

användes årsredovisningen för ett företag i IT-branschen som inte var bland de åtta som valts 

ut att ingå i studien. Valet att använda annat empiriskt material för pilotstudien motiveras av 

risken för att annars få med sig förutfattade meningar om denna del av det empiriska 

materialet in i studien (Schreier 2012, s. 148). För att få två separata bedömningar valde vi att 

på egen hand göra varsin klassificering av materialet i årsredovisningen utifrån vårt 

analysverktyg. Vi träffades sedan för att jämföra och diskutera resultatet. Vi märkte då att 

våra bedömningar på flera ställen skiljde sig åt både gällande val av analysenhet och val av 

klassificering. Pilotstudien medförde diskussioner om utvecklingen av riktlinjer vid olika 

gränsdragningsproblem, vilket senare möjliggjorde en mer konsekvent tillämpning i 

klassificeringsarbetet. Vi insåg dock under pilotstudien att vi skulle behöva diskutera löpande 

under arbetet med klassificeringen av empirin för att i största möjliga utsträckning kunna 

säkerställa en gemensam hållning för olika gränsdragningssituationer. Vi testade därför 

istället att sitta tillsammans och göra kodningen. Då upptäckte vi dock att vi i stor 

utsträckning påverkades av varandra och kodningen blev därmed till exempel beroende av 

vem som först yttrade sig vid klassificeringen av ett visst stycke. Därför sökte vi ett nytt 

tillvägagångssätt som skulle möjliggöra både oberoende tolkning och kontinuerlig diskussion. 

Till slut kom vi fram till att kommunikation via kommunikationstjänsten Skype kunde lösa 

dessa problem. Nedan beskriver vi mer detaljerat hur vi använt Skype i klassificeringsarbetet.  

 

Inledningsvis valde vi ut det stycke vi skulle analysera. Någon av oss presenterade därefter ett 

förslag på ett stycke genom att klippa ut detta från årsredovisningen och skicka det med 

Skypes chatfunktion. Den andra personen hade sedan möjlighet att lämna synpunkter på om 

detta var en lämplig avgränsning av analysenheten. Sedan ägnade vi någon minut till att tänka 

igenom i vilken av de totalt 17 kategorierna (inklusive ”exkluderat”) som stycket skulle 

sorteras under. Det ska dock förtydligas att tidsåtgången för klassificeringen av ett stycke 
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varierade beroende på dess svårighetsgrad. För att inte påverkas av varandras bedömningar 

skrev vi sedan in vårt eget förslag på kategorisering i konversationsrutan. Vi bestämde även 

på förhand att en av oss skulle vara den som först ”skickade” sitt förslag för att få in en rutin. 

När den person som först skulle skicka hade sänt sin tolkning tryckte även den andre av oss, 

som redan skrivit klart sin klassificering, på ”skicka” vilket gjorde att de båda 

klassificeringsförslagen synliggjordes för oss båda inom någon tiondels sekund. Detta 

underlättades också av att det i Skype är möjligt att se när den man konverserar med skriver 

ett meddelande. Därmed kunde den andra personen i turordningen enkelt förutse ungefär när 

den första personen var klar och på väg att skicka sin tolkning. Därför kunde situationer där 

den andra personen inte var klar eller beredd undvikas i stor utsträckning.  

 

I de fall då våra tolkningar inte överensstämde med varandra diskuterade vi oss fram till en 

gemensam hållning via Skypes textfunktion eller i vissa fall via rösttjänsten. Detta medförde 

att vi med tiden utvecklade en hög grad av konsekvens i våra tolkningar samtidigt som vi fick 

två separata tolkningar för alla klassificeringar som gjordes av det empiriska materialet. En 

annan fördel med att använda Skype var att alla våra diskussioner blev loggade, vilket 

inneburit att vi i efterhand har kunnat gå tillbaka och läsa hur vi tolkat och resonerat. Våra 

sparade konversationer över Skypes chatfunktion uppgick till 514 A4-sidor, inklusive de 

citerade styckena från årsredovisningarna. Denna information lämnas för att ge ett 

överskådligt mått på det empiriska materialets omfattning och skapa en förståelse för varför vi 

inte haft möjlighet att detaljanalysera och presentera hela det empiriska materialet.  

 

Det empiriska materialet sorterades alltså först in i någon av analysverktygets 17 kategorier. I 

nästa fas av analysarbetet uteslöts kategorin ”Exkluderat” eftersom denna skapats för att fånga 

upp information som inte bedömts relevant för vår studie, i de fall där dessa data passerat 

igenom avgränsningarna. För att konkretisera våra resonemang från klassificeringsarbetet 

bestämde vi oss för att presentera exempel i form av stycken från var och en av de 16 

kategorier som sedan skulle användas i nästa steg av analysarbetet. Enligt Schreier (2012, s. 

220) är det viktigt att de olika kategorierna i en kvalitativ innehållsanalys illustreras med 

exempel eftersom det gör det möjligt att visa hur kategorierna representeras i det empiriska 

materialet. Det empiriska materialet i de 16 kategorierna analyserades sedan utifrån de fyra 

teoretiska perspektiven intressentteorin, legitimitetsteorin, signalteorin och modellen för IC 

disclosure motivations. Eftersom det framstod omöjligt för oss att på ett överskådligt sätt 

presentera hela det bearbetade empiriska materialet bestämde vi oss för att göra 

sammanfattningar som var tänkta att ge en översikt över den vanligast förekommande 

informationen i varje huvudkategori. Utifrån dessa sammanfattningar valdes tre frekvent 

förekommande teman från var och en av modellens fyra huvudgrupper. Detta innebar att vi 

totalt hade tolv olika teman, vilka sedan analyserades utifrån de fyra teorier som utgjorde våra 

analysperspektiv. Vi är medvetna om att vårt metodologiska angreppssätt inbegriper flera 

teorier och analyssteg, vilket skulle kunna göra det svårt att snabbt bilda sig en överblick över 

angreppssättet. För att underlätta detta har vi utformat en bild med hjälp av vilken de olika 

stegen i analysprocessen tydliggörs visuellt (se Bilaga 1). 

 

När det gäller definitionen av IK skulle det kunna ifrågasättas om till exempel vissa av 

exemplen i avsnitt 4.2 verkligen innehåller information som kan knytas till en tillgång. Vi har 

valt att göra en extensiv tolkning av IK-begreppet för att undvika att göra vår analys alltför 

beroende av framställningssättet i årsredovisningen. På samma sätt som en möjlighet till 

framgång inbegriper en risk för ett misslyckande att realisera framgången innebär även en risk 

för misslyckanden möjligheter till framgång. I många fall kan dessutom formuleringarna i 

årsredovisningen tolkas såväl i positiv som i negativ bemärkelse. Vi har därför valt att 
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klassificera analysenheterna efter det ämnesområde som berörts, inte efter i vilken 

utsträckning informationen formulerats som något positivt, negativt eller neutralt i det 

enskilda fallet. På en tekniskt föränderlig marknad finns det till exempel stora möjligheter för 

ett företag att snabbt vinna nya marknadsandelar genom att lansera ny modern teknik. 

Samtidigt ökar också risken för att den tekniken företaget satsar på kan vara föråldrad redan 

när den når marknaden. Detta är alltså två sätt att beskriva samma tema, varför vi i båda fallen 

valt att se på sådana stycken som att de behandlar IK. 

 

Under pilotstudien blev vi uppmärksamma på att det ofta uppstår en 

gränsdragningsproblematik mellan internt och externt kapital när företag beskriver sina 

produkter. Vi bestämde oss därför för att dra en skiljelinje mellan då företaget mer specifikt, 

ofta i tekniska ordalag, beskriver produkten respektive när de beskriver själva 

kunderbjudandet och vilka behov produkten ska kunna tillfredsställa på marknaden. I detta 

sammanhang är det förstnämnda en definition av fall som sorteras som internt kapital medan 

det sistnämnda faller in under kategorin externt kapital. Ytterligare svårigheter med 

gränsdragningar kan uppstå mellan internt och humant kapital när ett företag beskriver sin 

teknik i mer diffusa ordalag. I dessa fall kan det argumenteras för att det är företagets tekniska 

lösningar som beskrivs. Det skulle dock även kunna hävdas att det handlar om medarbetarnas 

kapacitet och förmåga att utveckla tekniska lösningar. I det förstnämnda fallet rör det sig då 

om internt kapital medan det i det andra fallet rör sig om humant kapital. I dessa fall har vi 

bestämt oss för att klassificera informationen som human istället för intern i de fall då det 

handlar om de resurser som företaget genom sin personal har möjlighet att utveckla och 

anpassa. Om det snarare rör sig om en mer specifikt beskriven produkt som finns i företaget 

idag eller kommer att finnas inom en relativt snar framtid klassificeras stycket istället som 

internt kapital. 

 

3.5 Val av analysenhet 

 

Innan en innehållsanalys utförs måste en analysenhet väljas. I litteratur om innehållsanalys har 

det med anledning av detta länge funnits en debatt om basen för kodningen ska vara ord, 

meningar eller andel av sidor (Gray, Kouhy & Lavers 1995). Flera forskare menar att 

meningar är att föredra som analysenhet i skriftlig kommunikation om uppdraget är att 

härleda ett budskap från texten (Gray, Kouhy & Lavers 1995; Vandemaele, Vergauwen & 

Smits 2005; Abeysekera & Guthrie 2005). Milne och Adler (1999) förespråkar också 

användning av meningar vid kodning och mätning eftersom de ofta ger uttömmande, pålitlig 

och meningsfull data för fortsatt analys. Ett annat alternativ kan enligt Guthrie et al. (2004) 

vara att istället använda stycken som analysenhet. Detta kan vara en mer lämplig metod när 

det gäller att analysera mening från mer berättande rapportering av information. 

Styckeindelning är i grunden ett sätt att göra en text mer överskådlig och indelningen styrs i 

stor utsträckning av tycke och smak. Vissa författare föredrar långa stycken medan andra 

föredrar betydligt kortare, vilket naturligtvis även påverkar tolkningen av budskapet i 

respektive stycke. Därför ansåg vi att en fixering till de styckeindelningar som förekommit i 

de undersökta årsredovisningarna skulle ha medfört att analysen hade påverkats av form när 

vi i själva verket strävat efter att undersöka innehåll. Vi har därför i analysarbetet skapat våra 

egna stycken utifrån innehållet istället för att utgå från de styckeindelningar som förekommit i 

de undersökta årsredovisningarna. Därmed har vi, utifrån en kvalitativ inriktning, låtit 

innehållet styra avgränsningen av analysenheten. Ett stycke kan enligt vår definition bestå av 

en eller flera efter varandra sammanhängande meningar som dock kan vara skilda av 

styckeindelning. Vi valde denna mer flexibla hållning för att i största möjliga mån undvika att 
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slumpmässiga faktorer i framställningen skulle påverka definierandet av de enskilda 

analysenheterna.  

 

3.6 Årsredovisningar som empiriskt material 

 

I vår studie används åtta årsredovisningar som empiriskt material (se avsnitt 3.7). 

Innehållsanalys av årsredovisningar har blivit en populär metod bland forskare som 

undersöker IK (Guthrie et al. 2004). Det finns historiskt sett många exempel på studier av 

rapportering av IK med årsredovisningar som empiriskt material (Bozzolan, Favotto & 

Ricceri 2003; Brennan 2001). Enligt Guthrie et al. (2004) utgör årsredovisningar en mycket 

användbar informationskälla eftersom företagsledningen normalt signalerar det som är viktigt 

genom denna rapportmekanism. Årsredovisningen kan därmed ses som ett 

kommunikationsverktyg som företaget kan använda för att komma i kontakt med interna och 

externa intressenter (Guthrie et al. 2004). Campbell (2000) menar att årsredovisningen är ett 

lämpligt mätinstrument för att undersöka ett företags attityd i sin sociala rapportering 

eftersom företaget har fullständig kontroll över innehållet samtidigt som det når fler mottagare 

än något annat informationsmaterial företaget lämnar. Det ska dock nämnas att det även finns 

forskare som poängterar att rapporter som lämnas av företag inte kan ses som neutrala och 

representativa dokument eftersom de är en produkt av samspelet mellan företaget, dess miljö 

och försök att tillgodose olika typer av intressen (Guthrie & Parker 1990 se Deegan & 

Unerman 2011). 

 

3.7 Urval 

 

Studiens empiriska material består av årsredovisningar från 2012 för åtta bolag inom 

branschen Informationsteknik (IT) noterade på Stockholmbörsens Large, Mid samt Small Cap 

lista. Vi använde oss av nätmäklaren Avanzas (2014) sökverktyg för att filtrera fram dessa 

bolag. Den ursprungliga listan innehållande samtliga IT-bolag innehöll totalt 62 bolag. Efter 

detta sorterades A-aktier bort för de bolag som både hade A och B-aktier upptagna till handel 

på Stockholmsbörsen. Eftersom årsredovisningarna för 2013 inte var tillgängliga då vi 

påbörjade vår studie bestämde vi oss för att använda 2012 års årsredovisningar. För att ge 

ytterligare en möjlig dimension för vår analys av resultatet avsåg vi välja ut de fyra bolag som 

haft den starkaste respektive svagaste utvecklingen fram till analystidpunkten. I Avanzas 

kurshistorik har korrigeringar gjorts för eventuella splittar och emissioner. Därför har vi inte 

behövt göra några omräkningar av kurshistoriken.  

 

Vi valde att använda företagens aktiekursutveckling som urvalsinstrument för att bedöma 

företagens utveckling, då vi ansåg att detta var ett transparent och bra sammanfattande mått. 

Via avanza.se sökte vi fram aktiekurserna för 2010 års första börsdag, (4 januari 2010) 

respektive 2012 års sista börsdag (27 december 2012), vilket alltså gav oss möjligheten att 

jämföra förändringen över de tre närmast föregående åren till analystidpunkten vid 2012 års 

utgång. När vi hade fått fram kurserna för de aktuella datumen för samtliga bolag som var 

kvar på listan, dividerade vi aktiekursen från 27 december 2012 med aktiekursen för 4 januari 

2010. Kvoterna vi fick fram var alltså ett mått på aktiekursens relativa utveckling för 

respektive bolag under denna tre år långa period. Utifrån en lista med alla dessa kvoter valde 

vi sedan ut de fyra bolag med de högsta respektive lägsta kvoterna. För att undvika eventuella 

felkalkyleringar har vi gjort separata uträkningar av värdena där vi efteråt kontrollerade 
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överensstämmelsen. Detta resulterade till slut i en lista med åtta IT-bolag noterade på 

Stockholmsbörsen. Bolagen med de högsta kvoterna, mest positiv aktieutveckling under 

2010-2012, var Seamless Distribution (3,58), IAR Systems Group (2,99), Vitec Software 

Group B (2,38) samt Doro. Bolagen med de lägsta kvoterna var Cybercom Group (0,15), 

Stockwik Förvaltning (0,26), Net Insight B (0,33) samt Anoto Group (0,39). Urvalskriterierna 

utgick ifrån avsikten att studien även skulle kompletteras med en jämförelse mellan hur 

företagen i en positiv respektive negativ aktieutvecklingen kommunicerade sitt IK. Dessa 

undersökningar har utförts men vi valde till slut att inte presentera resultaten ramen för denna 

studie (se avsnitt 3.11). 

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

 

Då kvalitativ innehållsanalys är beroende av tolkning uppstår ofta gränsdragningsproblem och 

oklarheter i klassificeringsarbetet. Metoden är till viss del beroende av forskarens kunskap 

och färdigheter, vilket kan ses som en svaghet. Samtidigt anses metodens styrka finnas i det 

faktum att mänskliga insikter och erfarenheter tillåts för att skapa förståelse för 

undersökningsområdet (Fejes & Thornberg 2012, s. 32). Den kvalitativa innehållsanalysens 

klassificeringsprocess beskrivs ofta som tid- och resurskrävande, men det har samtidigt 

bedömts vara den enda fungerande metoden för att ge mer pålitliga resultat. Det ska dock 

poängteras att tolkningar till viss del alltid innehåller subjektiva element och att det därför inte 

finns några helt objektiva sanningar, även om flera oberoende tolkningar skulle ge samma 

utfall (Andrén 1981, ss. 65-66). 

 

Enligt Beattie och Thomson (2007) finns det en genomgripande avsaknad av förklaringar till 

kodningsregler i de tidigare studier av IK som utförts med hjälp innehållsanalys. Detta har 

medfört att det varit svårt att härleda varför en viss IK-enhet placerats i en viss kategori. 

Sådana problem beror troligtvis till stor del på de många gränsdragningsproblem som 

förknippas med teorier om IK (Beattie & Thomson 2007). Eftersom vi var medvetna om 

denna metodologiska svårighet redan innan vi utförde vår egen studie, diskuterade vi olika 

tillvägagångssätt för hur detta ”tolkningsgap” skulle kunna fyllas. Vi bedömde att detta skulle 

vara av stor vikt för studiens reliabilitet, validitet och möjligheterna att skapa en förståelse för 

ämnesområdet.  

 

Reliabilitet kan sägas handla om i vilken utsträckning en studie kan replikeras av andra 

forskare och ändå ge samma resultat. Det är rimligtvis mycket svårt att replikera en studie 

utan exakt identifiering och noggrann beskrivning av valda strategier som använts för att 

samla in och tolka data (LeCompte & Goetz 1982). Vi valde att adressera frågan om 

reliabilitet på två olika sätt. För det första har vi valt att använda ett teoriavsnitt med en hög 

grad av tillämpning till det aktuella undersökningsområdet. Avsikten med detta är att ge en 

bild av vilka delar av teorierna vi har använt och hur vi har gått till väga i tillämpningen. På 

detta sätt anser vi att vårt analysverktyg samt våra analysperspektiv har blivit tydligare och 

mer levande. För det andra har vi valt att använda ett avsnitt i empirikapitlet (avsnitt 4.2) för 

att presentera ett större antal exempel på hur vi har motiverat våra indelningar av det 

empiriska materialet. Vi bedömer att dessa åtgärder har medfört förbättrade möjligheter att 

replikera studien och att reliabiliteten kan anses hög för en studie med kvalitativ inriktning.  

 

Utmaningen när det gäller att öka en studies validitet är enligt LeCompte och Goetz (1982) att 

lyckas matcha vetenskapliga förklaringar med de faktiska förhållanden som existerar i 

verkligheten. Författarna menar att det finns två frågor man som forskare måste ställa sig för 
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att lyckas med detta. Den första frågan är om det som ska observeras även är det som rent 

faktiskt observeras. I denna studie har årsredovisningar använts som empiriskt material. 

Eftersom årsredovisningar är offentliga och statiska informationskällor skapas en hög 

trovärdighet, så kallad intern validitet, för studien. En jämförelse kan till exempel göras med 

intervjuer där slumpmässiga faktorer som till exempel mänskligt beteende påverkar utfallet 

(LeCompte & Goetz 1982). För att öka den interna validiteten har vi även i avsnitt 4.2 med 

hjälp av exempel redogjort för hur vi valt att bearbeta och kategorisera det empiriska 

materialet. Det färdigkategoriserade materialet har vidare fokuserats genom fyra 

sammanfattningar som översiktligt presenterar relevanta teman för var och en av de fyra 

huvudkategorierna i analysverktyget. Detta har gjorts för att förmedla en bild av processen 

från klassificeringen av empirin till analys och slutsatser. På detta sätt har vi haft för avsikt att 

ge läsaren en möjlighet att säkerställa att det vi utgett oss för att observera genom studien 

stämmer överens med det som i praktiken har observerats.  

 

Den andra frågan som bör ställas gällande validitet är enligt LeCompte och Goetz (1982) i 

vilken utsträckning resultatet av studien kan generaliseras mot en större population. För att 

kunna göra en giltig generalisering mot en större population krävs bland annat att urvalet 

gjorts slumpmässigt och att materialet kunnat kodas på ett sätt som möjliggör statistisk 

prövning. Resultatet från vår undersökning kan inte anses generaliserbart till varken 

årsredovisningar i börsbolag på Stockholmsbörsen eller börsbolag i IT-branschen eftersom vi 

använder oss av ett relativt litet urval och undersöker empirins bakomliggande incitament 

istället för att göra kvantifieringar. För att kunna dra generella slutsatser utifrån populationen 

hade istället kvantifieringar och hypotesprövningar krävts. Därmed kan vår studie anses ha en 

svag extern validitet. Det ska dock tilläggas att syftet med studien varit att utifrån en kvalitativ 

ansats undersöka incitament för kommunicerande av IK och att det inte funnits några 

ambitioner att åstadkomma ett resultat för generalisering till populationen.  

 

3.9 Källkritik 

 

Företagets årsredovisningar utgörs av statisk information företaget har haft möjlighet att 

kontrollera och framställa utifrån egna preferenser och avsikter. När det gäller vår 

undersökning har vi dock inte uppfattat företagets kontroll över framställningen som ett 

problem eftersom vi genom vår kvalitativa ansats förhåller oss kritiskt till bakomliggande 

incitament och den informationsframställning som görs. 

 

När det gäller den teoretiska referensramen är såväl Sveibys (1997, ss. 2-3, 10-11) modell 

gällande IK och Meritum Project (2002), modeller som kan anses vedertagna på IK-området 

med tanke på att de i mycket stor utsträckning refereras i vetenskapliga artiklar om IK.  Även 

Beattie och Thomson (2007) är frekvent refererade, varför vi funnit dem vara en pålitlig 

inspirationskälla för vårt analysverktyg. Gällande de teorier som har använts som 

analysperspektiv har avsikten med denna framställning varit att ge en överskådlig bild av de 

delar av respektive teori som varit relevanta för vår analys. Vi är medvetna om att 

redogörelserna hade kunnat göras mer uttömmande och omfattande. Vår avsikt har dock inte 

varit att perspektiven ska tillföra analytiska dimensioner på detaljnivå utan istället tjäna som 

ett mer övergripande perspektiv för analysen. Därmed har det varit ett medvetet övervägande 

att hålla denna del relativt kortfattad och överskådlig.  

 

Studiens bakgrund, metod och teori har sin förankring i forskning om kvalitativ 

innehållsanalys och IK-forskning genom ett större antal vetenskapliga artiklar. Vi är 
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medvetna om att även vetenskapliga artiklar innehåller subjektiva inslag. Det faktum att 

artiklarna i stor utsträckning är refererade och granskade av andra forskare gör dock att vi 

bedömer att våra källor är relevanta och tillförlitliga när det gäller att återge forskningsläget 

på IK-området. Efter att ha gjort eftersökningar inom litteraturen på IK-området har vi 

kommit till slutsaten att det förefaller råda relativt stor enighet om vilka källor som har störst 

tyngd, det vill säga är mest frekvent refererade. Övrig argumentation i IK-forskningen har i 

huvudsak byggts kring dessa källor, vilket bidragit med en kontext och referenspunkter som 

gjort det lättare för oss att värdera innehållet även i de källor som varit mindre frekvent 

refererade. Sammantaget anser vi att den teoretiska grunden i denna studie ger en bra 

avspegling av forskningen på IK-området, vilket indikerar en tillfredställande källkritik.  

 

På ett fåtal ställen i vår framställning har andrahandskällor används. Detta gäller material som 

inte funnits tillgängligt via bibliotek eller databaser via Borås högskola eller Göteborgs 

Universitet. Vi är medvetna om att det är viktigt att förhålla sig kritisk till andrahandskällor. I 

förekommande fall är dock refereringen som andrahandsreferensen grundas på antingen gjord 

av samma författare eller av en annan författare med hög trovärdighet. Dessutom avser 

samtliga andrahandsreferenser väl refererade forskare inom IK-området. Sammantaget anser 

vi därmed att vi iakttagit en god källkritik gällande använda andrahandsreferenser.  

 

3.10  Etiska överväganden 

 

Det empiriska materialet utgörs av åtta årsredovisningar från svenska börsbolag. Detta är 

material vars innehåll kunnat utformas och kontrolleras företagsledningen innan 

offentliggörande. Det är dessutom ett material som publicerats med det uttryckliga syftet att 

komma till omvärldens kännedom. Vi anser därför att vår kvalitativa innehållsanalys av dessa 

årsredovisningar inte möter några hinder ur en etisk synvinkel. 

 

3.11 Metodreflektion 

 

Enligt Weber (1990, s. 13) kritiseras metoden innehållsanalys ofta för att forskarens egna 

bedömningar påverkar slutsatserna. Vi insåg därför tidigt att subjektivitetsproblematiken var 

något vi därför var tvungna att beakta och förhålla oss till vid presentationen av empiri, analys 

och slutsatser. Det är visserligen ett faktum att flera gränsdragningsproblem uppkommit under 

arbetet med empirin och att vi som utfört tolkningen ibland haft olika uppfattningar om vissa 

av de klassificeringar som gjorts. Samtidigt är detta en ofrånkomlig del i en kvalitativ studie 

med målet att undersöka latenta incitament.  Men eftersom vi redan vid utformningen av 

studien var medvetna om att risken med spretande och inkonsekventa tolkningar bestämde vi 

oss för att hantera detta genom två olika strategier. För det första ville vi hitta en sätt att 

åstadkomma två i möjligaste mån oberoende tolkningar för att kunna stämma av 

tillämpningen av våra tolkningskriterier. För det andra ville vi hitta ett strukturerat och 

utförligt tillvägagångssätt för att guida läsaren hela vägen från den empiriska klassificeringen 

till våra slutsatser. Vi ville alltså skapa en möjlighet till kritisk granskning av vår analys och 

slutsatser.  

 

När det gällde den första punkten, det vill säga att säkerställa oberoende tolkningar, bestämde 

vi oss efter ingående diskussioner för att använda oss av Skype. Detta var som tidigare 

beskrivits det sätt där vi lättast kunde eliminera vår påverkan på varandra i bedömningsfasen. 
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När vi väl presenterat våra bedömningar blev vi sedan tvingade att diskutera och konfrontera 

eventuella olikheter i våra tolkningar. Vi tror att detta medfört att vi kunnat utveckla en mer 

konsekvent och tydlig hållning i empiriarbetet. Våra rutiner gjorde det nödvändigt för oss att 

till varje analysenhet presentera en egen tolkning. Vi har även funnit stöd i metodlitteraturen 

för att två oberoende tolkningar bidrar till att skapa en godtagbar intersubjektivitet för studien 

och därmed stärker dess vetenskapliga tyngd (Bergström & Boréus 2012, s. 57; Neuendorf 

2002, s. 12).  

 

När det gäller den andra punkten, att kunna guida läsaren genom alla steg från empiri till 

slutsatser, insåg vi att enbart beskrivningar och förklaringar inte skulle vara tillräckligt. Vi 

bestämde oss därför för att presentera ett större antal exempel (se avsnitt 4.2) för att kunna 

tydliggöra viktiga poänger rörande våra tolkningar. Empirin har även sammanfattats (se 

avsnitt 4.3) för att skapa en översikt gällande vilket material som är mest framträdande i 

respektive kategori. Självklart rymmer såväl vårt urval av exempel på tolkningar som våra 

sammanfattningar ett visst mått av subjektivitet och kan dessutom inte påstås täcka in alla 

aspekter av den klassificerade empirin. Samtidigt bedömde vi att denna struktur var att 

föredra framför en obearbetad bilaga på drygt 200 sidor, vilket motsvarar det klassificerade 

empiriska materialet. Vi anser även att kopplingen mellan empiri och analys stärks genom att 

de teman som analysen bygger på utgår direkt från sammanfattningarna. Det är dock värt att 

poängtera att vi medvetet gör skillnad på vad vi observerar och vad vi presenterar gällande 

studien. Inspiration till medvetenhet och tydliggörande av denna uppdelning har hämtats från 

Pashang, Österlund och Johansson (2014). Vi har observerat mycket stora datamängder och 

för att inte förlora de centrala poängerna har framställningen behövt koncentreras avsevärt. 

 

Studiens analys är schematiskt uppbyggd utifrån tre teman per huvudkategori där vart och ett 

av dessa totalt 12 teman jämförs med vart och ett av de fyra analysperspektiven, vilket ger en 

analys i 48 delar. Denna fasta struktur har medvetet valts för att förebygga den godtycklighet 

som kvalitativ analys inte sällan anklagas för (Weber 1990, s. 13). Vi ville med detta skapa 

möjligheter att följa hur dessa teman identifierats i empirin och samtidigt inte riskera att låta 

slumpmässiga faktorer styra inriktningen på analysen. Genom att konsekvent analysera varje 

tema utifrån samtliga fyra teorier anser vi att vi i stor utsträckning lyckats undvika att av 

slumpmässiga anledningar lämna vissa frågor obesvarade. Detta tror vi har minskat risken för 

att icke metodförankrade faktorer skulle ha påverkat den teoretiska inriktningen på vår analys 

och våra slutsatser.  

 

Eftersom vi använt oss av en kvalitativ metod där vi letat efter textens budskap snarare än 

dess form har vi valt att vara flexibla i valet av analysenhet (se avsnitt 3.5). Det faktum att vi 

inte valt analysenheter utifrån textens styckeindelning skulle möjligen kunna anses påverka 

replikerbarheten för studien negativt. Vår bedömning är dock att klassificeringen hade riskerat 

att bli motsägelsefull och inkonsekvent om vi valt befintliga stycken då dessa i flera fall 

innehöll olika satser med information som var och en passade in i skilda kategorier.  

 

När studien inleddes fanns en avsikt att komplettera den med en jämförelse mellan hur ett 

företag i en positiv aktiekursutveckling respektive en negativ aktiekursutveckling 

kommunicerar sitt IK. Dessa observationer och jämförelser har utförts men vi har valt att inte 

presentera dem inom ramen för denna uppsats. Detta beror i första hand på att vi funnit det 

svårt att hitta tillräckligt metodologiskt och teoretiskt stöd för att ge vetenskaplig tyngd för 

våra slutsatser. Vidare ansåg vi att en granskning av årsredovisningarna utifrån varje företag 

istället för efter en omarbetning genom innehållsmässig klassificering avvek från studiens 

utformning i övrigt, vilket hade kunnat störa fokus i presentationen. Till slut valde vi alltså att 
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inte presentera våra slutsatser rörande företag i en positiv respektive negativ 

aktiekursutveckling. Det är värt att poängtera att studiens urval påverkats av vår avsikt att 

göra dessa jämförelser (se avsnitt 3.7). Vi anser dock att urvalet är balanserat och samtliga 

årsredovisningar relevanta för undersökningens syfte. Med tanke på att studien utgår från en 

kvalitativ ansats görs inte heller några anspråk på att kunna generalisera till populationen IT-

företag. Fokus ligger istället på bakomliggande incitament utifrån vissa teoretiska perspektiv. 

Därför anser vi inte att trovärdigheten för studiens resultat påverkas negativt av de uppsatta 

urvalskriterierna för det empiriska materialet.  
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4 Empiri 
 

4.1 Inledning  

 

I avsnitt 4.2 kommer vi att presentera utvalda exempel på hur vi resonerat vid 

kategoriseringen av det empiriska materialet utifrån vårt analysverktyg. Avsikten med att lyfta 

fram dessa exempel är att konkretisera tillämpningen av vårt analysverktyg och tydliggöra hur 

vissa gränsfall har bedömts. Först presenteras ett utvalt stycke från någon av de undersökta 

årsredovisningarna.  Sedan görs en beskrivning av de resonemang som föranlett vårt val av 

kategorisering. I avsnitt 4.2 nedan ges ett exempel för var och en av de 16 undergrupperna i 

modellen. Kategorin exkluderat behandlas därmed inte vidare (se avsnitt 2.2.7). I Bilaga 2 ges 

ytterligare två exempel per kategori, vilka lyfts ut för att göra avsnitt 4.2 mer överskådligt.  

 

I avsnitt 4.3 presenteras sedan sammanfattningar av det empiriska materialet som sorterats in i 

de fyra huvudkategorierna (humant kapital, internt kapital, externt kapital som är möjligt att 

påverka, externt kapital ej är möjligt att påverka). Vi har med hjälp av vårt analysverktyg 

sorterat texten i olika kategorier. Avsikten med detta avsnitt är att presentera en översikt över 

vilka teman som är framträdande i respektive huvudkategori. 

 

4.2 Exempel på tolkningar 

 

4.2.1 Humant kapital, resurs, fakta 

 
Den största delen i ett utvecklingsprojekt består av att skriva, testa, och felsöka koden, vilket 

också är de användningsområden som IAR Embedded Workbench täcker. Komplexitet och 

kortare ledtider har ökat behovet av lättanvända utvecklingsverktyg som är fullt integrerade 

och lätt kan kopplas ihop med andra utvecklingsverktyg. En trend till följd av en ökad 

komplexitet är behovet av fler verktyg för testning, felsökning och analys, men också att 

använda realtidsoperativsystem och middleware.  

 

(IAR Systems 2013, s. 14) 

 

Stycket beskriver i stora drag utvecklingsprojektet och därmed klassificerar vi stycket som 

humant kapital. Det skulle kunna klassas som internt eftersom det beskriver projektets process 

men vi anser att det passar bättre in under humant kapital på grund av att tyngdvikten läggs 

vid utveckling och ökad komplexitet, vilket är processer som ställer krav på de anställdas 

kompetens. Vidare beskrivs en trend som enligt oss ska kategoriseras som resurs eftersom det 

lämnas information om vad som sker i dagsläget. Stycket klassificeras som fakta då det inte 

finns några direkta åsikter samt att dessa uppgifter lätt skulle kunna valideras.  
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4.2.2 Humant kapital, resurs, påstående 

 
Net Insights teknik tryggar kvalitets- och tjänsteintegritet över alla IP-nät, oavsett om de är 

privata eller publika. Dessa fördelar kan levereras tack vare tre unika möjligheter: 

Tjänstecentrerad näthantering, kvalitetshöjande länkar och felfri transport.  

 

(Net Insight 2013, s. 17) 

 

Stycket sorteras som humant kapital eftersom företagets teknik beskrivs i mer allmänna 

ordalag. Eftersom det är teknik som berörs krävs en gränsdragning gentemot internt kapital. 

På grund av att beskrivningarna inte handlar om konkreta produkter faller stycket in under 

humant kapital. Tekniken kan därför i detta fall relateras till de anställdas kompetens. Stycket 

klassificeras som påstående då värderande uppgifter förekommer. Då det är situationen i 

dagsläget beskrivs klassificeras stycket som resurs. 

 

4.2.3 Humant kapital, aktivitet, fakta 

 
Under 2012 fastställde vi ett tydligt mål: Att i våra slutkunders, anställdas och aktieägares 

ögon erbjuda den mest intuitiva lösningen för digitalisering av handskrift. Vår fokus och 

strategi är tydlig: Vi vill göra våra produkter mer lättillgängliga, enklare att installera och 

lättare att använda.  

 
(Anoto 2013, s. 3) 

 

Innehållet i företagets strategi och mål har ett fokus på att utveckla bättre tekniska lösningar. 

Det är rimligt att anta att det är medarbetarnas tekniska kompetens som skapar förutsättningar 

för dessa tekniska lösningar. Stycket ska därmed sorteras in i kategorin humant kapital. 

Eftersom stycket inte berör specifika produkter eller tekniska detaljer blir inte internt kapital 

aktuellt i detta fall. Eftersom stycket handlar om mål och strategier finns ett 

framtidsperspektiv, varför stycket ska klassificeras som aktivitet. Företaget beskriver vad de 

vill göra utan några direkt värderande inslag. Stycket klassificeras därför som fakta. 

 

4.2.4 Humant kapital, aktivitet, påstående 

 

Vitec investerar varje år väsentliga resurser i utveckling av nya och befintliga produkter. För 
att Vitec skall klara av att fortsätta att erbjuda konkurrenskraftiga affärs- och 

verksamhetssystem förutsätter det årliga investeringar i produktutveckling. Det är av stor 

vikt att Vitec kan finansiera samt erhålla avkastning på resultatet av produktutvecklingen.  

 

(Vitec 2013, s. 34) 

 

 

I detta stycke beskriver företaget att de satsat resurser på produktutveckling. Det saknas 

däremot konkreta detaljer om produkter och teknik, varför uttalandet istället kan anses relatera 

till den kompetens som finns i företaget på detta område. Detta innebär att de berörda 

resurserna kan relateras till de anställdas kompetens, varför stycket klassificeras som humant 

kapital. Eftersom det handlar om hur företaget framöver ska kunna fortsätta att erbjuda 

konkurrenskraftiga produkter finns ett framtidsperspektiv. Stycket klassificeras därför som 

aktivitet. Stycket innehåller vissa värderande inslag och uppgifter som kan vara svåra att 

validera. Bland annat är ”väsentliga resurser” en diffus beskrivning. Stycket klassificeras 

därför även in i kategorin påstående.  
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4.2.5 Internt kapital, resurs, fakta 

 
Under 2012 släppte även IAR Systems en egenutvecklad integration med Eclipse. Eclipse är 
ett IDE med öppen källkod, som används framförallt för sitt mycket omfattande plugin-

system. IAR Systems har valt att erbjuda denna integration som ett valbart alternativ till sitt 

egenutvecklade IDE. 

 

 (IAR Systems s. 17)  

 

Stycket handlar om företagets produkter. Då den ingående teknologin beskrivs och kopplas 

till produkten kategoriseras stycket som internt kapital. Den egenutvecklade integrationen 

föreligger i dagsläget, vilket gör att vi sorterar stycket som resurs. Vidare kategoriseras 

stycket under fakta eftersom det bygger på uppgifter utan egna värderingar, vilka borde vara 

relativa lätta att validera. 

 

4.2.6 Internt kapital, resurs, påstående 
 

Cybercom har tre grundläggande värderingar i medarbetarfilosofin och som också ligger till 

grund i rekryteringen. Värderingarna delas av alla som vill arbeta och alla som arbetar på 
Cybercom.  

 

(Cybercom 2013, s. 27) 

 

Stycket kategoriseras som internt kapital eftersom det är företagets kultur och strukturer som 

beskrivs. Att värderingarna delas av alla som arbetar och vill arbeta på Cybercom är rimligtvis 

mycket svårt att bevisa och ses därför som påstående. Även om framtida medarbetare inryms 

i den sista meningen anser vi att stycket i huvudsak berör nuvarande medarbetarfilosofi. Det 

sorteras därför in i kategorin resurs. 

 

4.2.7 Internt kapital, aktivitet, fakta 
 

Seamless är ett tillväxtföretag där målet är att leverera en uthållig och lönsam tillväxt. Då 

Seamless är ett utvecklingsbolag har ännu inte utdelning lämnats till ägarna. Till grund för 

beslut om vid vilken tidpunkt som Seamless ska bli ett vinstutdelande bolag ligger Seamless 

finansiella ställning, lönsamhetsutveckling, tillväxtpotential samt investeringsbehov.  

 

(Seamless Distribution 2013, s. 8) 
  

Detta stycke handlar i första hand om hur företaget ska kunna leverera tillväxt. Även 

relationen till aktieägarna berörs men vi anser att vinstutdelningen snarast kan ses som en 

konsekvens av att företaget lyckas bygga upp sin lönsamma tillväxt. Därför kategoriserar vi 

stycket under internt kapital istället för externt kapital. Eftersom stycket rör framtida tillväxt 

sorteras det under aktivitet. Vi klassificerar innehållet under fakta eftersom det får anses vara 

okontroversiell information som framstår som rimlig utifrån ett företagsekonomiskt 

perspektiv. 
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4.2.8 Internt kapital, aktivitet, påstående 

 
Doro skyddar sina produkter genom att äga formverktyg och mönsterskydd samt genom att 

aktivt delta i design-, utvecklings- och kvalitetssäkringsprocesserna.  

 

(Doro 2013, s. 22) 

 

Eftersom stycket handlar om hur företaget på olika sätt vill skydda sina produkter kan detta 

kopplas till internt kapital. Det är förmodligen svårt att validera om de nämnda åtgärderna 

bidrar till att skydda produkterna och i så fall vad som menas med att ”aktivt delta”. På grund 

av oklarheterna väljer vi att klassificera detta stycke som påstående. Även om åtgärderna rent 

språkligt ger intrycket av att syfta på nutid så förefaller avsikten med skyddet att vara 

framtidsinriktad. Stycket sorteras därför in i kategorin aktivitet. 

 

4.2.9 Externt kapital möjligt att påverka, resurs, fakta 

 
Utöver detta har avtal tecknats med stora kedjor i olika segment såsom Dormy, Europas 

största golfvaruhus, och Webhallen, en av Sveriges ledande återförsäljare inom hårdvara och 
hemelektronik, där SEQR i båda fallen kan användas för betalning såväl i deras fysiska 

butiker som online. I början av 2013 tecknades även avtal med Nilson Group som har cirka 

320 butiker med varumärkena Din Sko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns, Radical Sports och 

Ecco. Därutöver har avtal också tecknats med Krogdirekt och Mekonomen. Utöver detta har 

avtal även tecknats med McDonald’s. Ett avtal som innebär att samtliga ca 220 McDonald’s-

restauranger i Sverige får möjlighet att erbjuda sina kunder betalning med SEQR. Detta gör 

att SEQR inom kort kan finnas tillgängligt hos mer än 1 000 försäljningsställen runtom i 

landet.  

 

(Seamless Distribution 2013, s. 2) 

 

Detta stycke rör företagets relationer till marknaden och ett antal specifikt nämnda kunder. 

Eftersom innehållet domineras av relationerna till aktörer i omvärlden kan slutsatsen dras att 

det passar in i någon av kategorierna för externt kapital. Mer specifikt rör det sig om externt 

kapital möjligt att påverka eftersom det handlar om relationer som företaget antingen kan 

kontrollera eller i vart fall har inflytande över. Då det rör sig om avtal som redan har tecknats 

är det frågan om avtal som föreligger när denna årsredovisning publiceras. Därmed ska 

stycket klassificeras som resurs. Då de uppgifter som förekommer relativt enkelt skulle kunna 

kontrolleras samt inte är värderande till sin karaktär, klassificeras stycket som fakta. 

 

4.2.10 Externt kapital möjligt att påverka, resurs, påstående 

 
Cybercoms kärnkompetens när det gäller att koppla samman allt – Connectivity – bidrar till 

att våra kunder kan göra effektivare och snabbare affärer och i sin tur tillgodose sina kunders 

ökade behov i en uppkopplad värld.  

 

(Cybercom 2013, s. 2) 

 

När det är en ”kärnkompetens” som beskrivs ligger det nära till hands satt resonera i termer av 

humant kapital. I detta stycke anser vi dock att tyngdvikten ligger vid vad företaget kan 

erbjuda till sina kunder. Eftersom det handlar om relationen till kunder har vi klassificerat 

detta som externt kapital möjligt att påverka. Stycket sorteras under kategorin resurs på grund 

av det handlar om kompetens och bidrag som föreligger idag. När det däremot gäller 
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upplysningarna om att kärnkompetensen bidrar till att kunden kan göra ”effektivare och 

snabbare affärer” har vi ansett att detta kan vara svårt att kontrollera samt innehåller vissa 

subjektiva element. Därför klassificeras stycket som påstående. 

 

4.2.11 Externt kapital möjligt att påverka, aktivitet, fakta 

 
Seamless vann Västtrafiks upphandling för betalningstjänster för SMS-biljetter i september 

2012. Västtrafik är Sveriges näst största kollektivtrafikföretag med cirka 375 000 resenärer 

dagligen. Seamless vann upphandlingen i konkurrens med några av Sveriges största aktörer 

på marknaden för SMS- och kortbetalningar.  

 

(Seamless Distribution 2013, s. 2) 

 

Detta stycke handlar om att företaget vunnit en upphandling för betalningstjänster, vilket 

berör företagets relationer till sin omvärld. Mer konkret är det företagets kunder som avses, 

vilket är en relation som företaget kan påverka. Därför klassificeras detta stycke som externt 

kapital möjligt att påverka. Eftersom upphandlingen avser framtida affärer klassificeras 

stycket in i kategorin aktivitet. Då stycket innehåller information som rimligtvis relativt enkelt 

kan valideras med hjälp av offentliga uppgifter väljer vi att sortera det under kategorin fakta. 
 

4.2.12 Externt kapital möjligt att påverka, aktivitet, påstående 

 
Erbjudandet handlar om att hjälpa företag att utnyttja de möjligheter som finns i användandet 

av IT för att exempelvis stärka tillväxten, reducera kostnader/förbättra produktiviteten samt 

att säkerställa säkerheten.  

 
(Cybercom 2013, s. 11) 

 

Detta stycke rör företagets erbjudande och kan därför kopplas till externa relationer som är 

möjliga att påverka. Stycket klassificeras därför som externt kapital möjligt att påverka. Även 

om erbjudandet eventuellt kan sägas föreligga redan idag tar innehållet i första hand sikte på 

framtida möjligheter. Stycket sorteras därför in i kategorin aktivitet. Beskrivningen av 

erbjudandet är relativt diffus och innehåller information om erbjudandet som kan ses som 

subjektiv och förmodligen är svår att kontrollera. Därför väljer vi att klassificera stycket som 

påstående. 

 

4.2.13 Externt kapital ej möjligt att påverka, resurs, fakta 

 
Användande och återvinning av våra produkter omfattas av ett flertal miljödirektiv och lagar 

med höga krav. Doros kvalitets- och miljöchef svarar för att Doro följer tillämpliga lagar och 

regler. Dessutom har varje land som Doro verkar i en miljö ansvarig person som säkerställer 
att respektive lands miljölagstiftning efterlevs. 

  

(Doro 2013, s. 27) 
 

Stycket innehåller information om direktiv, lagar och krav som företaget måste förhålla sig 

till. Det handlar här om externa omständigheter som företaget inte råder över. Därför har 

stycket klassificerats som externt kapital ej möjligt att påverka. Stycket beskriver hur 

situationen ser ut i dagsläget och klassificeras därmed in i kategorin resurs. Då uppgifterna 

kan anses relativt lätta att validera sorteras stycket som fakta.  
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4.2.14 Externt kapital ej möjligt att påverka, resurs, påstående 

 
Tack vare en tydlig nischorientering och en redan existerande stabil affärsmodell påverkades 

Vitec i stort inte alls av den skuldkris som hela Europa berörts av. Vi har sett kortare 

sättningar i marknaderna under året men på en tolvmånadersperiod jämnas detta ut.  

 

(Vitec 2013, s. 12) 
 

Stycket beskriver bland annat hur företaget påverkats av förändringar på marknaderna. Då det 

rör sig om förändringar som ligger utanför företagets kontroll klassificeras detta stycke som 

externt kapital ej möjligt att påverka. Eftersom det är den nuvarande situationen som beskrivs 

sorteras stycket in i kategorin resurs. Det förekommer uppgifter av värderande karaktär. 

Bland annat har formuleringar som ”tydlig nischorientering” och ”redan existerande stabil 

affärsmodell” klara subjektiva inslag. Stycket klassificeras därför in i kategorin påstående.   

 

4.2.15 Externt kapital ej möjligt att påverka, aktivitet, fakta 

 

Den nordiska marknaden för IT- och konsulttjänster är påverkad av den allmänt rådande 

konjunkturen. Ett försämrat allmänt affärsklimat kan därför påverka efterfrågan på bolagets 

tjänster med kort varsel.  
 

(Cybercom 2013, s. 29) 
 

Stycket beskriver bland annat hur den ”allmänt rådande konjunkturen” kan påverka en för 

företaget relevant marknad. Konjunkturen ligger utanför företagets kontroll och stycket 

sorteras därför in i kategorin externt kapital ej möjligt att påverka. Stycket berör vad 

förändringar i konjunkturen skulle kunna medföra framöver och det finns därmed en 

framtidsinriktning. Därför klassificeras stycket in i kategorin aktivitet. Eftersom 

konjunkturens påverkan på en marknad kan anses allmänt vedertagen sorteras stycket som 

fakta. 

 

 

4.2.16 Externt kapital ej möjligt att påverka, aktivitet, påstående 

 

Den högre utvecklingstakten på den digitala elektroniska marknaden ställer också allt högre 

krav på att snabbt komma ut på marknaden och många försöker i allt högre grad att 

återanvända kod från tidigare projekt som ett sätt att korta ledtiderna.  

 
(IAR Systems 2013, s. 13) 

 

Stycket behandlar bland annat vilka krav den höga utvecklingstakten på marknaden ställer på 

företaget. Dessa krav är omständigheter som företaget inte kan påverka. Därför klassificeras 

stycket in i kategorin externt kapital ej möjligt att påverka. När det gäller uppgifterna om att 

många aktörer i allt högre grad försöker återanvända kod från tidigare projekt, är detta 

uppgifter som kan vara svåra att validera. Stycket sorteras därför som påstående. Med 

formuleringen ”i allt högre grad” antyds att det är en pågående och eskalerande utveckling, 

vilket kan kopplas till framtiden. Därför klassificeras stycket in i kategorin aktivitet.  
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4.3 Sammanfattningar av de fyra huvudkategorierna 

 

I detta avsnitt sammanfattas det empiriska materialet som samlats i de fyra huvudkategorierna 

genom kategoriseringen utifrån vårt analysverktyg. Avsikten är inte att ge en heltäckande bild 

av all den information som vi har kategoriserat utan att definiera frekvent förekommande 

teman i empirin på ett överskådligt sätt. 

 

4.3.1 Humant kapital 

 

När vi studerat vilken typ av information som sorterats in i kategorin humant kapital har vi 

kunnat utläsa vissa tendenser. I det empiriska materialet i denna kategori informeras frekvent 

om bland annat företagens utveckling när det gäller till exempel produkter, programvaror, 

processer av olika slag samt nya teknologiska lösningar. Det lämnas även information om vad 

som gör företagens teknologi konkurrenskraftig och väl positionerad för framtiden. 

 

Vi har noterat att kategorin humant kapital innehåller information gällande personalstyrkans 

storlek, könsfördelning, bakgrund, deras utbildningsnivå samt erfarenhet och kompetens. Det 

är även vanligt förekommande att informera om de individer som innehar ledande poster i 

företaget. I kategorin humant kapital har vi även funnit information om personalförändringar 

på viktiga positioner i företagen. Bland annat skriver flera av företagen om byte av VD eller 

förändringar på olika poster i styrelsen. 

 

Samtliga företag betonar vikten av att arbeta aktivt för att behålla och utveckla medarbetarnas 

kompetens. Medarbetarna sätts i fokus på grund av att de genom sin kunskap är nyckeln till 

företagens utveckling. Företagen vill betona sin identitet som kunskapsföretag. Arbetsmiljön 

ska vara behaglig och företagskulturen ska framför allt uppmuntra medarbetarna till att vilja 

lära och utvecklas. I kategorin återfinns även vissa stycken som bygger på intervjuer med 

anställda som uttrycker entusiasm över sitt arbete och sin positiva framtidssyn gällande 

företagens potential.  

 

Vissa företag väljer att kommunicera de krav som ställs på medarbetarna gällande kompetens, 

ambition och nytänkande.  Det är inte bara av vikt att locka till sig kompetenta medarbetare. 

Det är minst lika viktigt att få dem att stanna över tid. I sådana sammanhang beskriver 

företagen ofta sina incitamentsprogram avseende personer i ledande positioner. Det framgår 

bland annat att det är vanligt att VD: n innehar teckningsoptioner och aktier i bolaget. Även 

rörliga ersättningar och bonusar nämns frekvent i det empiriska materialet.  

 

4.3.2 Internt kapital 

 

Vid genomgång av de stycken som sorterats in i kategorin internt kapital har vi upptäckt att 

många av dessa kretsar kring ämnen som bland annat licenser, licensexpansioner, varumärken 

och joint ventures. I kategorin internt kapital finns således ett intresse för hur företaget ska 

skydda sina immateriella rättigheter samt vilka risker som är förknippat med detta.  

 

Det finns flera exempel på detaljerade beskrivningar av olika produkters tekniska funktion. I 

dessa sammanhang redogörs bland annat för hur produkterna rent konkret fungerar och vilka 

behov de kan tillfredsställa. Det lämnas även information om företagens produktfilosofi och 
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produktutveckling. Många av resonemangen kopplas till det tekniska övertag och de 

kostnadsfördelar som de tekniska lösningarna kan medföra.  

 

I kategorin internt kapital är det även vanligt förekommande med beskrivningar av den interna 

organisationen i företagen. Dessa beskrivningar handlar till exempel om uppdelningen på 

olika affärs- och produktområden, verksamheten inom dessa områden eller de olika nivåerna i 

organisationsstrukturen.  Företagsförvärv är ett annat vanligt förekommande ämne i kategorin 

internt kapital. Bland annat beskrivs de förvärvade enheterna och vad de tillför företagens 

verksamhet. I detta sammanhang berörs även eventuella avvecklingar av verksamhetsgrenar.  

 

Företagskultur är ett annat ämne som kommuniceras i ett antal av de stycken som sorterats i 

kategorin internt kapital. Här beskrivs bland annat medarbetarfilosofi, kärnvärden, etiska 

koder och förhållningssätt i olika frågor. Andra ämnen som berörs är företagens arbete med 

att effektivisera verksamheten och förbättra dess kvalitet.  

 

4.3.3 Externt kapital möjligt att påverka 

 

I kategorin externt kapital möjligt att påverka handlar många stycken om företagens relationer 

till sina kunder. De beskriver bland annat kundernas behov och vad företagen gör för att 

anpassa sig till dessa. I detta sammanhang nämns ofta större kunder vid namn och även deras 

verksamhet beskrivs. Företagen informerar också om vilka värden de anser sig leverera till 

sina kunder. De försöker tydliggöra vad företaget satsar sina resurser på och varför de valt att 

prioritera på detta sätt.  

 

Flera stycken definierar och behandlar vilka geografiska marknader företaget verkar på 

alternativt håller på att etablera sig på. De beskriver i detta sammanhang även utvecklingen på 

enskilda marknader och vilka åtgärder som vidtas för att påskynda denna utveckling genom 

till exempel olika förändrings- och integrationsprocesser. 

 

Företagen berör ofta viktiga avtal och affärer, där vissa är aktuella medan andra ligger längre 

fram i tiden. Även nätverk med samarbetspartners och leverantörer kommuniceras. Det finns 

även flera exempel på hur företagen beskriver vilka utmaningar de står inför bland annat 

gällande design och utveckling av produktmix. I det empiriska materialet förekommer även 

ett antal stycken med information om företagens affärsplaner.  

 

Vissa av styckena i kategorin externt kapital möjligt att påverka handlar om att företagen vill 

stärka sitt varumärke och sitt kunderbjudande till exempel genom bättre tekniska lösningar, 

utvecklad produktportfölj och olika typer av marknadsföring. Några företag lämnar 

information om att de mottagit priser eller utmärkelser under året. Flera stycken handlar om 

vilka evenemang och projekt företagen har deltagit i. I kategorin ryms även en hel del 

information om det miljö- och hållbarhetsarbete som bedrivs av företagen. 
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4.3.4 Externt kapital ej möjligt att påverka 

 

I kategorin externt kapital ej möjligt att påverka lämnas i flera stycken information om 

konkurrenter och deras erbjudande. I detta sammanhang ger årsredovisningarna en bild av 

företagets konkurrenssituation och vissa konkurrenter benämns även vid namn.  

 

I kategorin finns flera exempel på information om trender i samhället och prognoser för olika 

marknader. Här försöker företagen ofta tydliggöra hur de ska gå till väga för att svara upp mot 

kraven, idag respektive i framtiden. Det är vanligt med beskrivningar av hur företagen ska 

anpassa sig till utvecklingen och de förändrade kraven från omvärlden. Detta kan bland annat 

ske genom utvecklande av tekniskt avancerade lösningar som ligger i framkant jämfört med 

konkurrenterna. Även marknadens geografiska och ekonomiska storlek berörs. 

 

Det förekommer flera stycken om konjunkturläget. I detta sammanhang diskuteras bland 

annat om marknaden är stabil eller ej, säsongsvariationer, försäljningssiffror och tillväxttakt. 

Företagen uttalar sig också om de tillväxtprognoser som finns, utifrån sina aktuella 

förutsättningar. Det finns flera exempel på att företagen lyfter fram omständigheter som visar 

att de befinner sig på rätt kurs för att uppnå framtida framgångar.  

 

I kategorin förekommer många exempel på beskrivningar av marknadssituationen när det 

gäller risker, osäkerhetsfaktorer, infrastruktur och komplexitet. Även det politiska respektive 

juridiska läget berörs i flera fall. Det kan bland annat röra sig om politiska oroligheter i andra 

länder, lagar, EU-direktiv eller krav från olika myndigheter. En annan risk är att 

samarbetspartners kan hamna i problem som även spiller över på företagen och dessutom 

ligger utanför deras kontroll. Det kan till exempel gälla ekonomiska, interna eller politiska 

problem.  

 

Ett antal stycken berör demografiska aspekter. Det handlar bland annat om fördelning på olika 

åldersgrupper på relevanta marknader och hur denna fördelning eventuellt kan tänkas 

förändras framöver. Detta kopplas till företagens erbjudande bland annat utifrån förväntade 

konsumtionsbeteenden. I vissa fall definieras ett snabbt förändrat konsumtionsbeteende bland 

kunder som en riskfaktor för företaget. 
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5 Analys 
 

5.1 Inledning 

 

I vår analys har teman valts ut utifrån sammanfattningarna av det empiriska materialet (se 

avsnitt 4.3) och sedan analyserats utifrån våra teoretiska analysperspektiv, det vill säga 

intressentteorin, legitimitetsteorin, signalteorin och modellen för IC disclosure motivations. 

Under var och en av de fyra huvudkategorierna har tre teman valts ut, vilka framgår av 

rubrikerna. Urvalet av teman har gjorts med avsikten att i största möjliga utsträckning 

avspegla det mest framträdande innehållet i respektive huvudkategori. I Bilaga 1 visas en 

översikt i tabellform över analysavsnittet. 

 

I detta avsnitt hänvisas i regel till teorierna intressentteorin, legitimitetsteorin, signalteorin och 

modellen för IC disclosure motivations. Vi vill ännu en gång förtydliga att det är den 

framställning som görs i den teoretiska referensramen i avsnitt 2.3 som avses, det vill säga 

inte någon allmän definition av dessa teorier. Vi har medvetet valt att i analysavsnittet nedan 

endast referera till författarna bakom teorierna i särskilda fall. Vi har gjort bedömningen att en 

mer detaljerad referering skulle kunna ge en bild av en exakthet som är missvisande för 

undersökningsområdet. Vår avsikt med att huvudsakligen referera till teorierna har även varit 

att möjliggöra en mer lättillgänglig presentation med ett tydligare fokus mot 

undersökningsområdet.  Detaljerade referenser till nedan berörda teorier återfinns alltså i 

avsnitt 2.3. 

 

5.2 Humant kapital 
 

5.2.1 Utveckling av företagets teknologi 

5.2.1.1 Intressentteorin 
 

I det empiriska materialet finns ett stort antal stycken där företagen kommunicerar 

information rörande hur de utvecklar sin teknologi. Det går att finna potentiella förklaringar 

till detta utifrån intressentteorin. När det gäller intressenterna till företag i en högteknologisk 

bransch som IT-branschen kan de antas ta stora risker eftersom utvecklingen går fort och 

företagets produktutbud snabbt kan bli omodernt. Detta gäller i synnerhet aktieägarna 

eftersom de satsar ekonomiska resurser i hopp om att företaget ska kunna leverera avkastning. 

Det som trots riskerna gör att dessa företag kan attrahera investerare är möjligheterna till hög 

avkastning, vilka bör överstiga vad en mindre riskutsatt placering kan erbjuda. Kärnan i 

företagets kunderbjudande är produkten, den lösning företaget kan leverera till kunden. För att 

företagets intressenter ska kunna bedöma företagets möjligheter till hög avkastning krävs 

därför information om företagets teknologi och produkter. Eftersom fokus ligger på framtida 

avkastningsmöjligheter är det i första hand information om framtida produkter och tekniska 

möjligheter som investerarna behöver. Detta skulle utifrån intressentteorin kunna förklara 

varför stort fokus i det empiriska materialet läggs vid beskrivningar av produkter, 

programvaror, processer av olika slag samt nya teknologiska lösningar. Eftersom detta är 

information av stor betydelse för företagets intressenter har de i enlighet med intressentteorin 

också en rätt att få information om detta. Därmed kan det enligt intressentteorin anses vara 

företagsledningens ansvar att leverera denna typ av information. På detta sätt kan det förklaras 
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varför det är tydligt att de undersökta företagen generellt sätt valt att ägna betydande delar av 

sina årsredovisningar åt att kommunicera sina teknologiska lösningar. Ofta lämnas denna 

information på ett sätt som är relativt övergripande och inte berör tekniska detaljer. Detta är 

också ett tecken på att fokus ligger på företagets intressenter, varav knappast alla kan 

förväntas ha kunskaper för att förstå och bedöma mer ingående teknologisk information. Ur 

ett aktieägarperspektiv är det naturligtvis mer intressant att få underlag för att bedöma 

företagets framtida utvecklingspotential än att försöka förstå de teknologiska finesserna i den 

aktuella tekniken. 

 

5.2.1.2 Legitimitetsteorin 
 

Det kan vara svårt att se en direkt koppling mellan legitimitetsteorin och den information om 

företagens teknologiska utveckling som frekvent förekommer i det empiriska materialet. Det 

kan dock argumenteras för att legitimitetsteorin har en viktig betydelse när ett företag ska 

kommunicera hur de använder sina resurser. Denna typ av kommunikation kan ha särskilt stor 

betydelse i tider av negativ utveckling för företaget. För ett företag som inte genererar 

avkastning kan det vara svårt att legitimera sin verksamhet. Om detta tillstånd skulle bestå 

över tid är det rimligtvis den bästa lösningen att så snabbt som möjligt avsluta verksamheten 

och likvidera bolaget för att minimera skadorna. Men genom att företaget kan kommunicera 

sina teknologiska utvecklingsmöjligheter skapas möjlighet för företaget att legitimera 

satsningar även i dåliga tider. I beskrivningen av goda framtida utvecklingsmöjligheter finns 

nämligen en potential som kan skapa acceptans för förluster på kort sikt.  En företagsledning 

som står bakom en verksamhet som förbrukar resurser utan att ge rimlig avkastning löper 

förmodligen annars stor risk att ses som illegitim i samhällets ögon.  

 

Enligt legitimitetsteorin skulle rapportering av information om den teknologiska utvecklingen 

även kunna ses som ett sätt för företagsledningen att styra uppmärksamheten mot de delar av 

verksamheten som ses som mest positiva, vilket i dåliga tider ofta kan vara framtida 

möjligheter. På så sätt kan fokus flyttas från de delar av verksamheten som strävar i motvind. 

Den information som lämnas om företagets teknologi är till största del ospecifik, vilket kan 

bero på att företagsledningen vill undvika att lämna ut sina konkurrensfördelar till 

konkurrenter (Beattie & Thomson 2007).  

 

5.2.1.3 Signalteorin 
 

I det empiriska materialet finns flera exempel på hur företagen kommunicerar sin teknologi 

och sina framtidsmöjligheter med dessa. På detta sätt skapas utifrån signalteorin en möjlighet 

för företagen att skicka ut positiva signaler till sin omvärld. Detta kan bland annat vara av stor 

betydelse för att skapa ett intresse för företaget, till exempel bland potentiella medarbetare 

och investerare. Enligt signalteorin är dock även negativa signaler viktiga för att bibehålla 

trovärdigheten när sedan positiva nyheter väl levereras. Den positiva och mer 

möjlighetsorienterade kommunikationen är klart mer framträdande än den negativa mer 

riskorienterade när det gäller utvecklingen av företagets teknologi. Det skulle utifrån 

signalteorin kunna spekuleras kring om företagsledningen tycker att intresset för framtida 

trovärdighet är underordnat intresset att genom positiva signaler ingjuta förhoppningar hos 

företagets intressenter. Det skulle också kunna vara så att företagsledningen bedömer att 

framtida prognoser är så pass vaga och osäkra till sin natur att risken att behöva stå till svars 

för dessa är relativt begränsade. Det kan också finnas ett värde för företagsledningen i att 
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kommunicera till omvärlden att de uppfyller sina åtaganden gällande att se till att företaget är 

väl rustat för framtida utmaningar.  

 

5.2.1.4 IC disclosure motivations 
 

Det finns överlag utförliga beskrivningar av utvecklingen av företagens teknologi i det 

empirika materialet. Sådan rapportering kan utifrån modellen för IC disclosure motivations 

tänkas spela en roll i företagets arbete för att locka till sig kompetenta medarbetare och för att 

stärka status och varumärke i förhållande till kunder och samarbetspartners. Med tanke på den 

snabba utvecklingen inom IT-branschen har självklart den teknologiska utvecklingen en 

mycket viktig roll i dessa företags kommunicerande om sin framtida färdriktning och 

framgångsmöjligheter. Även om det är långtifrån säkert att potentiella framtida medarbetare 

kommer att läsa företagets årsredovisning är det förmodligen en viktig informationskälla för 

olika typer av intressenter, varför rykten och image så småningom kan förväntas nå fram även 

till de intressenter som visar mindre intresse för själva årsredovisningen.  

 

5.2.2 Personalstyrkans egenskaper och nyckelpersoner 

5.2.2.1 Intressentteorin 
 

I det empiriska materialet framträder det tydligt att personalstyrkan och nyckelpersoner har en 

framskjuten plats i företagens kommunikation genom årsredovisningen. När det gäller hur ett 

tema som ”personalstyrka, individer och nyckelpersoner” analyseras utifrån intressentteorin 

kan det vara viktigt att poängtera att det i första hand är individernas handlande i företagets 

namn som påverkar intressenterna, inte individernas kompetens och egenskaper eller 

liknande. Däremot kan denna typ av faktorer påverka hur individerna i företaget förväntas 

klara sig framöver. I kunskapsintensiva branscher, såsom till exempel IT-branschen, kan det 

naturligtvis vara av särskilt stor vikt att undersöka kompetens och utveckling hos de individer 

som ska leda företagets framtida utveckling. Utifrån ett sådant resonemang kan det utifrån 

intressentteorin argumenteras för att detta är en typ av information som företagets intressenter 

ska kunna förvänta sig att få. Det skulle kunna vara en förklaring till att denna typ av 

information förekommer relativt frekvent i de undersökta årsredovisningarna.  

 

5.2.2.2 Legitimitetsteorin 
 

Det kan utifrån legitimitetsteorin som perspektiv på personalstyrkan, individer och 

nyckelpersoner i företaget finnas flera olika analysvinklar. Genom att ha kompetenta 

medarbetare ökar sannolikt företagets möjligheter att uppfattas som legitimt i samhällets 

ögon, då detta skapar möjligheter för god utveckling. Samtidigt finns det även andra aspekter 

rörande personalstyrkan som också är av betydelse. Ett exempel på en sådan fråga kan vara 

hur väl företaget tar hänsyn till genusrelaterade frågor. Det finns flera exempel på stycken i 

det empiriska materialet där det konstateras att det finns en betydande majoritet män i 

personalstyrkan. Problemet berörs dock inte i något fall närmare utan hänvisning görs istället 

till att företaget verkar i en mansdominerad bransch. Budskapet är snarare att man är bra på 

detta i förhållande till konkurrenterna, då dessa är ännu sämre. Detta är en typ av information 

som skulle kunna försvaga företagets legitimitet från samhällets synvinkel, då det visar att 

företaget har en passiv inställning till genusproblematik. På samma sätt kan det även finnas 

förväntningar i samhället på att företaget anställer individer med olika bakgrund. Vissa av 
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företagen betonar vikten av varierande bakgrund hos personalstyrkan, dock på en relativt 

allmän och abstrakt nivå.   

 

5.2.2.3 Signalteorin 
 

När det till exempel gäller ovan nämnda frågor om könsfördelning och bakgrund hos 

personalen kan det utifrån signalteorin antas att sättet detta kommuniceras på sänder ut viktiga 

signaler till omgivningen. I det empiriska materialet finns dock upprepade exempel på 

ospecifik information på dessa områden, vilket skulle kunna väcka frågor om hur prioriterade 

dessa frågor är i praktiken. I en dynamisk bransch som IT-branschen är det tydligt att 

företagen är måna om att föra fram personalstyrkan som sin främsta resurs. Detta skulle kunna 

ses som ett sätt för företagen att sända ut signaler om att man står väl rustade för framtida 

utmaningar, vilket kan skapa en viss trygghet för företagets intressenter. 

 

5.2.2.4 IC disclosure motivations 
 

I det empiriska materialet finns flera exempel på kommunicerande av de anställdas 

egenskaper och kompetens.  Detta skulle utifrån modellen för IC disclosure motivations 

kunna vara ett lämpligt sätt att arbeta för att företaget även i framtiden ska kunna locka 

duktiga medarbetare och samarbetspartners. Kompetenta medarbetare bidrar utifrån modellen 

för IC disclosure motivations till att stärka företagets varumärke eftersom de skulle kunna ses 

som en form av garanti för att företaget kommer att hålla sig väl positionerat i den framtida 

utvecklingen. Så småningom kan företaget hoppas på att ha etablerat ett rykte som en attraktiv 

och utvecklingsorienterad arbetsgivare. Detta är förmodligen ett mål för många företag idag 

eftersom personalens egna ord kan anses väga betydligt tyngre än den bild företaget väljer att 

framställa i sin årsredovisning.  

 

Med tanke på att samtliga företag som är representerade i det empiriska materialet är mycket 

positiva till sin personals kompetens kan det förmodligen ifrågasättas hur självkritisk denna 

information är. Vissa av dessa företag har uppenbarligen varit i ganska allvarliga 

lönsamhetsproblem trots sin kompetenta personal. Om det skulle bli en allmän uppfattning att 

börsnoterade företag i sina årsredovisningar ägnar sig åt allmänt lovprisande av sina anställda 

finns risk att den varumärkesbyggande funktion kommunikationen kan anses ha, utifrån 

modellen för IC disclosure motivations, kan försvagas avsevärt. 

 

5.2.3 Behålla och rekrytera personal 

5.2.3.1 Intressentteorin 
 

I det empiriska materialet förekommer frekvent information om hur företagen ska gå till väga 

för att kunna behålla och rekrytera rätt personal. I en högteknologisk bransch som IT-

branschen är det självklart relevant för intressenter att veta hur företaget klarar sin 

kompetensförsörjning. Utan rätt kompetens på rätt plats är risken stor att företaget kommer att 

stagnera i sin utveckling. Således bör intressenterna utifrån intressentteorin kunna förvänta sig 

att få denna typ av information. Intressenterna har förmodligen även förväntningar på att 

företagsledningen lägger stor vikt vid att utforma ett helhetserbjudande till nuvarande och 

framtida anställda som kan profilera företaget som en tillräckligt attraktiv arbetsgivare för att 

trygga tillgången på kompetenta och konkurrenskraftiga medarbetare. 
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Enligt den positivistiska grenen av intressentteorin är intressenternas inflytande en 

konsekvens av vilken grad av kontroll intressenterna har över resurser som företaget är 

beroende av för sin fortsatta överlevnad. I praktiken visar sig denna teori tydligt i börsbolag 

eftersom aktieägarna utser styrelsen, vilken i sin tur tillsätter VD: n. Eftersom större 

aktieinnehav i regel innebär större inflytande över företagets verksamhet kommer de ägare 

med stora aktieinnehav i regel att ha mer att säga till om rörande ledande personer i företaget. 

På lägre hierarkiska nivåer i företaget blir aktieägarnas makt mer indirekt då mellanleden fram 

till dessa rekryteringsbeslut blir allt fler. Årsredovisningen kan utifrån intressentteorin vara en 

viktig informationskanal för att intressenterna ska kunna bedöma hur väl företaget lyckats 

med att förverkliga intressenternas önskemål och krav på anställning och behållande av 

kompetent personal. 

 

Olika individer har olika egenskaper och erfarenheter och kan därför förväntas agera på olika 

sätt. Därmed är det utifrån intressentteorin också viktigt för företagets intressenter att få veta 

när nyckelpersoner i företaget lämnar och tillkommer. 

 

5.2.3.2 Legitimitetsteorin 
 

Utifrån legitimitetsteorin kan det sägas finnas ett socialt kontrakt mellan företaget och det 

samhälle där företaget verkar. Det kan därmed anses viktigt att företaget behandlar sin 

personal på ett sådant sätt att de har intresse av att stanna kvar i företaget. Om de nuvarande 

medarbetarna är missnöjda med sin situation följer det som en rimlig konsekvens att det i 

framtiden kan antas bli allt svårare att ersätta dessa med personer som har likvärdig 

kompetens. I det empiriska materialet återfinns ett antal exempel på uppsägningar respektive 

nyanställningar i företagsledningen hos de olika företagen. Det är dock svårt att bilda sig en 

uppfattning om bakomliggande orsaker samt den totala personalomsättningen, vilket skulle 

kunna anses otillfredsställande utifrån legitimitetsteorin.  

 

Det är utifrån legitimitetsteorin viktigt att företaget kan visa att det lever upp till de krav 

samhället ställer på en arbetsgivare. Den egna personalens benägenhet att stanna kvar i 

företaget kan ses som ett bevis på hur väl företaget lyckats med detta. Genom att poängtera 

personalens roll visar företaget att detta är en viktig fråga. Å andra sidan kan brist på 

självkritik och negativa nyheter göra att trovärdigheten kan skadas beträffande den positiva 

information som förekommer. Utifrån det empiriska materialet förefaller inte informationen 

om problem med rekrytering och personalförluster att vara tillräckligt allsidig för att ge en 

heltäckande bild av företagens faktiska problem på dessa områden. Detta skulle utifrån 

legitimitetsteorin kunna anses otillfredsställande i samhällets ögon. 

 

5.2.3.3 Signalteorin 
 

Om ett företag förmår locka till sig kompetenta medarbetare från arbetsmarknaden beror detta 

troligtvis på att de kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och förmåner. De kan i alla fall 

utifrån signalteorin antas förmedla en sådan bild till arbetsmarknaden. Om de som anställs 

sedan dessutom stannar innebär det förmodligen att denna bild bekräftas. Därför är denna typ 

av signaler till omgivningen mycket viktiga för företaget, inte minst i förhållande till 

nuvarande och blivande medarbetare. En överdrivet positiv fasad skulle förmodligen bara 

vara möjlig att upprätthålla under en kortare period eftersom de motstridiga uppgifterna snart 
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skulle få fäste bland företagets interna och externa intressenter. Det finns i det empiriska 

materialet flera exempel på att personer i viktiga positioner har lämnat och ersatts av nya. 

Anledningarna till detta kommuniceras i regel dock bara i allmänna ordalag. Det kan vara 

svårt att bedöma vilka signaler detta sänder ut till företagets intressenter och de kan därför 

behöva göra egna efterforskningar för att ta reda på mer information. Å ena sidan kan det vara 

naturligt med ett visst in- och utflöde. Å andra sidan är det tveksamt om läsarna av 

årsredovisningen kan känna sig trygga om de inte får veta den egentliga anledningen till 

personalomsättningen. Istället riskerar då företaget att spekulationer uppkommer. Det 

förefaller utifrån signalteorin inte troligt att interna oroligheter skulle kommuniceras i en 

årsredovisning. Däremot skulle sådan kommunikation kunna ha en funktion om den minskade 

spekulationerna, vilka i vissa fall skulle kunna skada företaget mer än att kommunicera de 

faktiska omständigheterna.   

 

Utifrån kommunikationen i det empiriska materialet framgår att informationen om hur 

personal ska behållas och rekryteras ofta är ospecifik och inriktad på vad företagen vill uppnå 

i framtiden. Det kan utifrån signalteorin spekuleras i om detta beror på att företaget inte är 

tillfreds med nuvarande situation eller om ett framtidsinriktat perspektiv antas för att detta 

anses mest relevant för företagets utveckling.  

 

5.2.3.4 IC disclosure motivations  
 

I egenskap av kunskapsföretag är de undersökta företagen beroende av att locka till sig nya 

talanger och behålla dem, för att kunna ha kvar sin position på marknaden. I det empiriska 

materialet finns flera exempel på att personalens betydelse för framtida framgångar framhålls. 

Det kan utifrån modellen för IC disclosure motivations anses viktigt för företagen att bygga 

upp ett starkt varumärke gentemot de arbetssökande för att bli attraktiva bland kompetenta 

personer med relevant kompetens. Enligt Saleh et al. (2010) ökar betydelsen av humana 

resurser allt mer och har därför även kommit att få en allt starkare påverkan på rapporteringen 

av IK. Det märks tydligt i de undersökta årsredovisningarna att bland annat texter om 

medarbetarnas betydelse överlag har en framträdande roll i kommunikationen. Det i modellen 

för IC disclosure motivations föreslagna nöjdhetsindexet för medarbetare saknas dock 

genomgående i årsredovisningarna, liksom annan typ av information som skulle kunna 

rymma en mer kritisk inställning till situationen. Visserligen kan den positiva information 

som lämnas bidra till att stärka företagets position på marknaden men det kan även anses 

finnas en risk för att informationen uppfattas som alltför okritisk och allmän för att vara värd 

att fästa något större avseende vid. En konsekvens av det skulle kunna bli att intressenter 

istället försöker att ”läsa mellan raderna” eller söker efter information från andra mer 

oberoende källor. Andra tänkbara förklaringar till den bristfälliga kommunikationen på 

området kan vara branschspecifik sedvänja eller att börsbolag överlag inte kommunicerar 

denna typ av information i årsredovisningen. 

  



 - 43 -  

 

 

5.3 Internt kapital 
 

5.3.1 Skyddande av rättigheter och produkter 

5.3.1.1 Intressentteorin 
 

För företag inom en så pass tekniskt avancerad bransch som IT-branschen är det naturligt att 

ständigt sträva efter nya innovationer och utveckling. Detta fokus framgår tydligt i det 

empiriska materialet. Företagets intressenter får finna sig i att leva med en stor risk i utbyte 

mot stor potential. Men för att en sådan potential ska kunna realiseras krävs givetvis att 

företaget har lösningar och strategier för att skydda sina rättigheter och produkter. Utan sådant 

skydd är det möjligt att företagets framgångar aldrig kommer aktieägarna till godo och detta 

skulle i slutändan kunna påverka investeringsviljan mycket negativt. Därför skulle företagets 

intressenter, i synnerhet aktieägarna, utifrån intressentteorin kunna anse sig ha en rätt att få 

veta hur företaget arbetar med sina immateriella rättigheter. Med tanke på hur mycket 

information som förekommer om detta i det empiriska materialet är det tydligt att företagen 

har insett betydelsen av kommunikation på detta område.  

 

5.3.1.2 Legitimitetsteorin 
 

För att en företagsledning ska kunna motivera stora satsningar krävs förmodligen att de kan 

presentera en plan för hur de ska lyckas realisera sina målsättningar. Det finns flera exempel i 

det empiriska materialet på hur företagen försöker att kommunicera denna typ av information 

med sina intressenter. Utifrån legitimitetsteorin skulle det kunna hävdas att en verksamhet 

utan sådana planer är illegitim i samhällets ögon. Det är dock inte en självklarhet eftersom 

även idéer som utnyttjas av konkurrenter bidrar till att föra samhällsutvecklingen framåt. 

Däremot är det troligt att en utveckling där företagets idéer används av konkurrenterna skulle 

göra finansiärerna av verksamheten obenägna att satsa ytterligare resurser i framtiden då 

möjligheterna till avkastning inte bedöms som tillräckligt goda. Företagets verksamhet skulle 

då kunna uppfattas ha bristande legitimitet utifrån ett investerarperspektiv, vilket förmodligen 

även skulle försämra den totala bilden av företagets legitimitet i samhällets ögon. 

 

5.3.1.3 Signalteorin 
 

Genom att företagen till sin omgivning kan sända ut signaler om att de har kontroll över 

immateriella frågor kan de utifrån signalteorin förmedla ett intryck av att ha en verksamhet 

som är genomtänkt och seriös. Det kan vara särskilt viktigt för företag med stor potential och 

betydande investeringsbehov att visa att företaget är redo för snabb tillväxt. I sådana 

situationer krävs att det finns kompetens om hur idéer och koncept kan skyddas från att 

utnyttjas av konkurrenter eller hur det egna företaget ska undvika tvister till följd av intrång i 

andra företags rättigheter. I det empiriska materialet finns ett mindre antal exempel där 

immaterialrättsliga tvister eller motsvarande risker beskrivs. Utifrån signalteorin kan detta 

anses sända signaler om att företaget befinner sig i någon form av risksituation ekonomiskt. Å 

andra sidan kan en utförlig beskrivning ge ett bra underlag för att bedöma riskens omfattning, 

vilket kan bidra till att risken uppfattas som mer hanterbar.   
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5.3.1.4 IC disclosure motivations 
 

Utifrån modellen för IC disclosure motivations är det viktigt att företag hittar metoder för att 

utveckla och säkra sitt välstånd. Därmed blir företagets sätt att hantera sina kunskapsresurser 

avgörande faktorer för om de ska kunna skapa värden i framtiden. Det framgår tydligt i det 

empiriska materialet att företagen insett vikten av att kommunicera hur kunskapsresurserna 

hanteras. När det gäller kapitalmarknadens syn på företaget och även möjligheterna att hitta 

samarbetspartners är det utifrån modellen för IC disclosure motivations rimligtvis centralt att 

kunna visa att företaget har varumärken och andra immateriella rättigheter som kommer att 

vara starka i framtiden. Därför blir kommunikationen om skyddande av rättigheter och 

produkter utifrån modellen för IC disclosure motivations också ett sätt att stärka företagets 

ställning i sina intressenters ögon.  

 

5.3.2 Beskrivningar av företagets teknologi och produkter 

5.3.2.1 Intressentteorin 
 

I kategorin internt kapital förekommer i det empiriska materialet många exempel på 

kommunicerande som rör företagets teknologi och produkter på ett mer tekniskt specifikt sätt 

än under kategorin humant kapital. Utifrån intressentteorin kan det vara av relevant för ett 

företags intressenter att bli informerade om hur den teknologi som företaget utvecklat och 

konkurrerar med på marknaden fungerar rent tekniskt. Det ska dock poängteras att 

informationen som lämnas skulle kunna uppfattas som svårtillgänglig för de läsare som är 

lekmän på det tekniska ämnesområdet. Utifrån en positivistisk inriktning på intressentteorin 

beror intressenters inflytande till stor del på i vilken utsträckning intressenten kontrollerar 

företagets viktiga resurser. Idag kontrolleras omkring 89 procent av aktierna på 

Stockholmsbörsen av svenska och utländska institutionella placerare, varav fonder, 

försäkringsbolag, pensionsbolag, banker och andra stater står för nära 70 procent av ägandet 

(Nachemson-Ekwall 2012). Denna typ av ägare har tillgång till analytiker med 

spetskompetens inom olika områden. Därför kan även information som av allmänheten 

uppfattas som svårtillgänglig vara av stor relevans då den är användbar för analytiker. Detta 

skulle kunna erbjuda ett sätt att utifrån intressentteorin förklara varför det trots komplexiteten 

när det gäller denna typ av teknisk information ändå finns incitament att förmedla den till 

intressenterna. 

 

Det är dock viktigt att notera att det i det empiriska materialet inte förekommer tekniska 

specifikationer vad gäller ritningar och mer specifika beskrivningar av själva processen fram 

till slutprodukten. Utifrån såväl intressentteorin som legitimitetsteorin skulle denna avvägning 

kunna förklaras med att det troligtvis finns en rädsla för att sådant material hade kunnat 

utnyttjas av konkurrenter.  

 

5.3.2.2 Legitimitetsteorin  
 

Utifrån legitimitetsteorin har samhället vissa förväntningar på hur ett företag ska styra sin 

verksamhet. När det gäller företagets teknologi och produkter framgår det i flera stycken i det 

empiriska materialet att detta är grunden i det erbjudande som är tänkt att generera mervärden 

till företagets intressenter. Därmed är det rimligt att anta att det från samhällets sida finns 

förväntningar på en relativt utförlig redogörelse för hur tekniken rent konkret fungerar. 

Utifrån alltför diffusa och allmänt hållna beskrivningar kan det vara svårt att rättfärdiga de 
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förhoppningar som företagsledningen gärna målar upp rörande företagets framtid. Det skulle 

då helt enkelt saknas tillräckligt underlag för att göra en bedömning av substansen bakom den 

typen av prognoser. Därför kan beskrivningarna av teknologi och produkter förmodligen 

delvis härledas från en vilja från företagsledningens sida att skapa en legitimitet för de mer 

allmänt hållna förhoppningarna och målsättningarna om framtida tillväxt och framgång.  

 

5.3.2.3 Signalteorin 
 

Utifrån signalteorin skulle lämnande av teknisk information rörande produkter och teknologi 

kunna förklaras utifrån en avsikt från företagets sida att sända vissa signaler till företagets 

intressenter. I detta fall skulle det till exempel kunna innebära ett budskap till nuvarande eller 

potentiella investerare om att företaget har en intressant teknologi, vilken då kan understödjas 

på ett mer sakligt sätt än genom allmänt lovprisande. Detta kan bidra till att skapa ett 

förtroende bland företagets intressenter och kan också bidra med tyngd och trovärdighet till 

andra mer allmänt hållna beskrivningar.  

 

Vid upprepade tillfällen i det empiriska materialet kopplas den mer detaljbaserade 

informationen om teknologi och produkter till de tekniska övertag och kostnadsfördelar som 

tekniken medför eller kan komma att medföra framöver. Detta kan vara ett sätt att länka 

samman de mer praktiska detaljerna med företagets affärsverksamhet. Sådan kommunikation 

skulle utifrån signalteorin bland annat kunna sända viktiga signaler till nuvarande eller 

potentiella framtida aktieägare.  

 

5.3.2.4 IC disclosure motivations 
 

Utifrån modellen för IC disclosure motivations finns ett antal tänkbara anledningar till varför 

ett företag skulle välja att lämna teknisk information rörande produkter och teknologi. Det kan 

till exempel vara viktigt att förankra företagets strategi och framtida inriktning på ett mer 

praktiskt plan i verksamheten. För aktörer på kapitalmarknaden är denna typ av information 

viktig för att kunna göra relevanta analyser och prognoser gällande företagets verksamhet. 

Utan att mer specifikt kunna ta ställning till företagets teknologi är det även svårt att bedöma 

det erbjudande som är tänkt att förmedla mervärden till företagets kunder framöver. Därmed 

kan denna typ av information vara en viktig grund för att ett intresse för företaget ska kunna 

utvecklas på kapitalmarknaden. Utan sådan uppmärksamhet och intresse skulle företaget 

riskera att glömmas bort i konkurrensen om investerarnas kapital. Utifrån modellen för IC 

disclosure motivations skulle det alltså till och med kunna hävdas att bara själva 

uppmärksamheten kring en viss teknologi kan vara ett självändamål, oavsett hur tekniken 

sedan bedöms av sakkunniga på området.  

 

Det är också tänkbart att det kommunicerande av teknologi som frekvent förekommer i det 

empiriska materialet kan bidra till att locka kompetenta medarbetare till företaget genom att 

det kan förmedla bilden av en verksamhet med goda framtidsutsikter. Sådan kommunikation 

kan utifrån modellen för IC disclosure motivations anses utgöra en konkurrensfördel jämfört 

med konkurrenter som valt att vara vagare i sin rapportering av tekniska lösningar.  
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5.3.3 Intern organisation och företagskultur 

5.3.3.1 Intressentteorin 
 

Inom kategorin internt kapital finns i det empiriska materialet många exempel på information 

om företagens interna organisation och företagskultur. Utifrån intressentteorin skulle det 

kunna argumenteras för att intressenternas främsta intresse borde vara företagets nuvarande 

respektive framtida erbjudande till sina kunder, eftersom det i slutändan är detta som avgör 

företagets potential att generera avkastning. Detta riskerar dock att bli en alltför snäv syn på 

intressenternas informationsbehov. De interna strukturerna och inte minst företagskulturen 

kan nämligen utifrån intressentteorin ses som centrala faktorer för att kunna bedöma ett 

företags förmåga att klara framtida utmaningar. Det skulle till exempel kunna hävdas att ett 

företag med korta beslutsvägar och en innovationsinriktad företagskultur har bättre 

förutsättningar att lyckas i en högteknologisk bransch än ett mer byråkratiskt uppbyggt 

företag. Årsredovisningen kan vara en möjlighet för företagen att förmedla den mentalitet som 

råder eller som man strävar efter att uppnå i den interna verksamheten.  

 

I det empiriska materialet finns ett antal exempel på att information lämnas rörande 

företagsförvärv. Sådan rapportering kan utifrån intressentteorin anses vara av stort intresse för 

företagets intressenter. Företagsförvärv innebär ofta beslut med betydande ekonomiska 

konsekvenser och därför har intressenterna utifrån intressentteorin såväl en förväntning som 

en rätt att få information om vilka ställningstaganden och planer som ligger bakom företagets 

förvärv. På motsvarande sätt finns naturligtvis även ett intresse för information rörande de 

delar av verksamheten som har avvecklats eller kommer att avvecklas.  

 

5.3.3.2 Legitimitetsteorin 
 

För att ett företag ska uppfattas som legitimt i samhällets ögon är det utifrån legitimitetsteorin 

viktigt att företaget kan förmedla en trovärdig bild av sin verksamhet och sina värderingar. 

Därför är det utifrån legitimitetsteorin viktigt att positiva framtidsbeskrivningar och omdömen 

om den egna verksamheten även kan understödjas av policys och strukturer på intern nivå. 

Om inte innehållet stämmer överens med den fasad som förmedlas riskerar företaget att tappa 

förtroende bland intressenter och ses som illegitimt i samhällets ögon. Ett liknande 

resonemang kan även göras när det gäller företagsförvärv. Det är därför ur 

legitimitetssynpunkt viktigt att klargöra vad ett förvärv innebär för den egna verksamheten 

och varför det genomförts. När det gäller avvecklade delar av verksamheten är detta överlag 

information som har en mer kortfattad utformning i det empiriska materialet. Enligt Lindblom 

(1993 se Deegan & Unerman 2011, ss. 333-334) skulle en sådan iakttagelse kunna förklaras 

av att företagen vill skapa sig legitimitet genom att lyfta fram de mer positiva delarna av sin 

verksamhet. Samtidigt skulle det utifrån legitimitetsteorin även kunna anses stärka företagets 

legitimitet om de delar av verksamheten avvecklas som inte förmår förvalta de av omvärlden 

satsade resurserna på ett tillräckligt effektivt sätt.  

 

5.3.3.3 Signalteorin 
 

Det finns flera exempel på kommunicerande av medarbetarfilosofi, kärnvärden och policys i 

det empiriska materialet. Utifrån signalteorin kan detta anses sända ut signaler som bekräftar 

att företaget har seriösa och väl utvecklade interna strukturer. Därmed är denna information 

viktig för omvärldens bild av företaget. Det är dock viktigt att uppmärksamma att företagen i 
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denna del sällan betonar problem och brister, vilket skulle kunna anses minska trovärdigheten 

och tyngden i budskapen. När det gäller den interna organisationen av verksamheten och 

förvärv respektive avveckling av verksamhetsgrenar presenteras däremot mer konkret 

information, vilket kan göra att dessa signaler har lättare att nå fram hela vägen till 

årsredovisningens intressenter. Till exempel kan nedläggning av en verksamhet beläggas med 

objektiva fakta. Även om själva nyheten i sig möjligen kan ha en negativ laddning, tyder den 

på ett handlingskraftigt och prestigelöst ledarskap vilket trots allt skulle kunna sända ut 

positiva signaler till företagets intressenter.   

 

5.3.3.4 IC disclosure motivations 
 

Utifrån modellen för IC disclosure motivations kan rapporteringen i det empiriska materialet 

om till exempel intern organisation, medarbetarfilosofi och policys erbjuda viktiga 

möjligheter för företaget att kommunicera sin företagskultur till omvärlden. Detta kan bland 

annat vara av stor betydelse då företaget ska bygga nya relationer med samarbetspartner, 

framtida medarbetare eller investerare. Enligt Leuz och Verrechias (2000) syn på modellen 

för IC disclosure motivations skulle denna typ av information kunna bidra till att minska den 

risk som potentiella investerare upplever kan förknippas med en investering i bolaget. En 

konsekvens av att efterfrågad intern information lämnas i årsredovisningarna skulle således 

kunna vara att företagen får lättare att attrahera investerare och därmed att finansiera sin 

fortsatta verksamhet. Det kan till exempel vara viktigt för potentiella investerare att veta vilka 

policies företagen har i hållbarhetsfrågor för att bedöma risken för skandaler och negativ 

publicitet i framtiden.  

 

5.4 Externt kapital möjligt att påverka 
 

5.4.1 Kundrelationer och viktiga avtal med kunder 

5.4.1.1 Intressentteorin 
 

För ett börsnoterat företags överlevnad är det helt centralt att kunna skapa avkastning på 

ägarnas satsade medel. För att åstadkomma detta krävs att företaget kan finna kunder som är 

beredda att betala för företagets produkter. Med tanke på den stora betydelsen av företagets 

förmåga att skapa avkastning blir relationerna till kunderna ett ämne som företagets 

intressenter har ett stort intresse för. Därför är det utifrån intressentteorin lätt att förklara 

varför stora delar av det empiriska materialet ägnas åt kommunikation om kundrelationer och 

viktiga avtal. Ett incitament bakom att lämna omfattande information på detta område kan 

vara att det kan utgöra ett mycket viktigt led i att visa potentialen i företagets verksamhet.. 

Utifrån ett aktieägarperspektiv kan det finnas brister som är acceptabla eller som med relativt 

överkomliga åtgärder kan korrigeras. Däremot kan det vara svårt att rättfärdiga investeringar i 

ett företag som bland sina kunder anses oattraktivt beträffande sitt kunderbjudande. Många 

investerare skulle förmodligen kräva en mycket stor riskpremie för att investera i den typen av 

företag. 

 

Det finns i det empiriska materialet flera exempel på att viktiga avtal med kunder och vunna 

upphandlingar beskrivs. Utifrån intressentteorin kan det närmast ses som självklart att 

kommunicera sådan information eftersom dessa avtal kommer att påverka företagets intäkter, 

inte bara tillfälligt utan kanske även under en lång period framöver. Genom beskrivningar av 
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avtal och specifika samarbetspartners skapas också konkreta belägg för många av de mer 

allmänna och diffusa beskrivningarna rörande företagets framgångspotential. 

 

5.4.1.2 Legitimitetsteorin 
 

För majoriteten av samhällets individer är troligtvis många av de svenska börsnoterade 

företagen i IT-branschen i stort sett okända. Under sådana förutsättningar är det givetvis svårt 

för företaget att bygga upp och stärka sin legitimitet i samhällets ögon. Därför är det lätt att 

förstå värdet för det enskilda företaget av att sättas i förhållande till sina konkurrenter och 

samarbetspartners. Om ett företag till exempel kan berätta om att de vunnit en stor 

upphandling alternativt tecknat ett avtal med ett för allmänheten välkänt företag skapar detta 

ett sammanhang och en trovärdighet för företagets verksamhet. Utifrån legitimitetsteorin är 

det alltså tänkbart att mer detaljerade beskrivningar av kundrelationer och samarbetspartners 

som förekommer i det empiriska materialet är ett sätt för företagsledningen att legitimera sig 

själv genom sina kunders och partners legitimitet. Detta är också ett sätt för företaget att visa 

att det finns en förmåga att skapa ekonomiska mervärden till investerare. I grund och botten 

kommer ett företag som inte tjänar pengar att behöva kämpa för att upprätthålla en legitimitet 

hos omvärlden. När det gäller denna typ av kommunicerande är rimligtvis också risken för att 

konkurrenterna skulle kunna utnyttja informationen för egen vinning mindre än när det till 

exempel gäller företagets teknologi. 

 

5.4.1.3 Signalteorin 
 

Utifrån signalteorin kan det argumenteras för att ett företag måste kunna visa sin position i 

förhållande till sina viktigaste kunder och samarbetspartners för att kunna signalera sin 

potential till sina intressenter. Det är viktigt att företaget kan visa hur resurserna använts för 

att skapa ett mer attraktivt kunderbjudande och utifrån signalteorin är det därför inte 

förvånande att denna typ av information framträder tydligt i det empiriska materialet. Det kan 

utifrån signalteorin också finnas klara fördelar med att beskriva viktiga avtal och 

samarbetspartners mer på detaljnivå för att visa att företagets erbjudande faktiskt har 

genomslag i praktiken. Möjligen skulle värdet av dessa signaler kunna anses minska på grund 

av att de undersökta företagen förefaller obenägna att rapportera om kunder som lämnat 

företaget eller viktiga upphandlingar som förlorats. Å andra sidan är detta problem som 

saknar större betydelse så länge företaget kan ersätta förlorade affärsmöjligheter med nya.  

  

5.4.1.4 IC disclosure motivations 
 

Enligt modellen för IC disclosure motivations är företag beroende av att kommunicera sina 

åtgärder med omvärlden bland annat för att förmedla sin framtida inriktning för varumärken 

och strategier. Eftersom företaget är beroende av sina kunder för sin överlevnad kan det därför 

utifrån denna modell anses viktigt för företaget att betona sitt kundfokus som ledord i 

verksamheten. Detta kan vara en förutsättning för att företaget ska framstå som väl 

positionerat av intressenter på kapitalmarknaden. Det är utifrån det empiriska materialet 

tydligt att företagen har sett ett värde i att kommunicera information om sina befintliga avtal 

och samarbetspartners, vilket skulle kunna härledas till en avsikt att befästa och förmedla 

företagens position och status som det kundorienterade framtidsföretag man hoppas eller 

anser sig vara.  

 



 - 49 -  

 

 

5.4.2 Information om marknader och marknadsrelationer 

5.4.2.1 Intressentteorin 
 

Det kan anses vedertaget att företag kan lyckas i olika stor utsträckning på olika marknader. 

Detta kan till exempel bero på variationer i konkurrens, efterfrågan eller kultur. För 

intressenter som vill analysera ett företags marknadsagerande och framtida möjligheter på 

olika marknader är det naturligtvis viktigt att få information om företagets bild av dessa 

frågor. Det är utifrån det empiriska materialet tydligt att de flesta av företagen har insett 

vikten av att lämna sådan information. Utifrån intressentteorin skulle detta kunna uttryckas 

som att intressenterna har ett krav på att få information om företagets marknader och 

marknadsrelationer eftersom detta är information som krävs för att kunna bedöma om 

företagsledningen har förmågan att fatta beslut för intressenternas bästa. Utifrån den 

positivistiska inriktningen av intressentteorin är det rimligt att de stora aktieägarna kan anses 

ha större anspråk på kvalitén i kommunicerandet gällande marknader och marknadsrelationer. 

Det ska dock poängteras att det är troligt att större ägare även har möjligheter att få 

information via mer informella kanaler än årsredovisningen, varför de kan tänkas acceptera 

brister i detaljnivån i årsredovisningens redogörelser. 

 

I det empiriska materialet finns ett antal exempel på att företag beskriver sitt miljö- och 

hållbarhetsarbete. Beskrivningarna är dock ofta korta och allmänt formulerade. Utifrån 

intressentteorin skulle detta kunna tolkas som att intressenternas faktiska miljö- och 

hållbarhetsintresse är underordnat mer affärsinriktad information, vilket stärks av det faktum 

att enbart ett av företagen väljer att avge separat hållbarhetsredovisning. Det skulle också 

kunna vara så att företagen anser detta vara svagare områden som de gärna undviker att lägga 

fokus vid, alternativt att de bedömer att verksamheten är av sådan natur att den inte har någon 

beaktansvärd miljöpåverkan.  

 

5.4.2.2 Legitimitetsteorin 
 

Utifrån legitimitetsteorin kan samhället anses ha en rad förväntningar på hur 

företagsledningen ska styra verksamheten. Det skulle vara mycket komplicerat att bedöma 

företagets möjligheter utan att ta del av närmare information om nuvarande och framtida 

marknader, vilket kan förklara förekomsten av sådan information i det empiriska materialet. 

Spelreglerna och förutsättningarna kan variera betydligt utifrån vilka marknader företaget 

siktar in sig på. Utan den här typen av information skulle det kunna ses som närmast omöjligt 

att göra kvalitativa riskbedömningar avseende företagets verksamhet och avkastningsförmåga. 

Därmed kan det hävdas att information om marknader och marknadsrelationer är nödvändig 

för att uppnå legitimitet i samhällets ögon.  

 

När det gäller miljö- och hållbarhetsarbete skulle legitimitetsteorin kunna anses ställa högre 

krav än intressentteorin. Även om vissa intressenter fäster mindre vikt vid detta skulle det 

kunna anses finnas övergripande förväntningar och krav från samhällets sida på att ett 

modernt och utvecklingsorienterat företag har en ambitiös inställning till miljö- och 

hållbarhetsfrågor. 
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5.4.2.3 Signalteorin 
 

Det finns även sätt att se på lämnande av information om marknader och marknadsrelationer 

utifrån signalteorin. Kommunicerandet i det empiriska materialet rörande framsteg och 

etablering på befintliga och nya marknader kan skicka betydelsefulla signaler till intressenter 

om att företagets produkter uppskattas av kunderna. Företagets marknadsrelationer kan anses 

vara grundläggande för företagets möjligheter till framtida framgångar och kommunicerande 

rörande detta utgör därmed mycket viktig information för många intressentgrupper, inte minst 

investerare. Skillnader i förutsättningar och bemötande för olika marknader är troligtvis en 

riskfaktor som kan ha hämmande effekt för många investerare. De signaler som företaget 

skickar ut riskerar dessutom att uppfattas på olika sätt på olika marknader. Det skulle därför 

kunna finnas starka incitament att rapportera om framgångar på flera olika marknader då detta 

kan visa att företaget klarar av att hantera sådana svårigheter. Utifrån signalteorin skulle detta 

även kunna gälla i de fall då utvecklingen inte levt upp till förväntningarna eftersom sådan 

information kan bidra till att skapa en trovärdighet för företagets rapportering. 

 

I det empiriska materialet finns även några exempel som rör miljö- och hållbarhetsarbete. 

Sådan kommunikation kan utifrån signalteorin anses sända ut viktiga signaler till företagets 

omgivning. Det kan dock inte uteslutas att de ofta allmänna formuleringarna utan konkreta 

belägg kan föranleda spekulationer gällande miljö- och hållbarhetsarbetets kvalitet och 

omfattning.   

 

5.4.2.4 IC disclosure motivations 
 

Utifrån modellen för IC disclosure motivations kan en konsekvens av att information lämnas 

från ett företag beträffande marknader och marknadsrelationer bli att den av Leuz och 

Verrecchia (2000) diskuterade informationsasymmetrin minskar. Detta kan härledas till att 

bland andra potentiella investerare vill veta mer om företagets strategier och processer för att 

förverkliga dem. Ett incitament bakom att minska informationsasymmetrin kan vara att öka 

intresset bland investerare. En minskad informationsasymmetri skulle bland annat kunna leda 

till lägre kapitalanskaffningskostnader för företaget på grund av att riskerna med en 

investering i företaget uppfattas som lättare att analysera och beräkna. Därmed skulle ökad 

information om marknader och marknadsrelationer kunna motiveras av en önskan från 

företagets sida att underlätta sin kapitalanskaffning. Utifrån modellen för IC disclosure 

motivations skulle denna typ av kommunikation även kunna vara angelägen för att 

kommunicera ut företagets strategi och framtida inriktning till marknaden, vilket kan ses som 

centrala poänger i företagets samlade kommunikation med omvärlden.   

 

5.4.3 Varumärken och utmärkelser 

5.4.3.1 Intressentteorin 
 

Varumärken skulle kunna ses som ett sätt på vilket ett företags verksamhet konkretiseras för 

omvärlden. De allra flesta individer känner igen varumärken från världens största företag även 

om de saknar kunskaper om företagets strategier eller verksamhet i övrigt. Därmed är det lätt 

att inse att betydelsen av starka varumärken är mycket stor för de allra flesta företag. Det är 

därmed utifrån intressentteorin rimligt att anta att intressenternas förväntningar på 

kommunicerande om varumärken är stor. I det empiriska materialet finns flera exempel på hur 

företag rapporterar om varumärken. I informationen finns ofta en tydlig koppling till produkt 
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och funktion, vilket skulle kunna vara en strategi för att få mer tyngd och trovärdighet bakom 

orden. För intressenter som försöker bilda sig en uppfattning om ett företags verksamhet kan 

kundens perspektiv vara lättare att sätta sig in i än till exempel juridiska faktorer eller 

konkurrenternas agerande. Därför skulle företagens kommunicerande av varumärken kunna 

ses som ett resultat av att denna information lämpar sig väl för många intressenter.  

 

5.4.3.2 Legitimitetsteorin 
 

Ett varumärke skulle kunna ses som ett samlat resultat av hela företagets arbete. Till skillnad 

från vissa andra typer av information som ett företag lämnar om sin verksamhet kan det vara 

svårt att modifiera framställningen av varumärken. Eftersom detta är värden som uppstår i 

omvärldens ögon skulle det vara svårt att vinna trovärdighet med överdrivna beskrivningar. 

Sådana beskrivningar skulle också riskera att skada företagets trovärdighet och därmed 

legitimitet i samhällets ögon.  

 

I det empiriska materialet finns även ett fåtal exempel på rapportering rörande utmärkelser 

som företagen fått motta för till exempel innovationer och produkter. Detta skulle utifrån 

legitimitetsteorin kunna skapa en trovärdighet för positiva beskrivningar av företaget och en 

legitimitet för företagsledningens styrning. Denna typ av nyheter kan också tänkas stärka 

investerares bild av att samhället känner uppskattning för den typ av verksamhet som 

företaget står för.  

 

5.4.3.3 Signalteorin 
 

Utifrån signalteorin kan varumärken ses som en mycket betydelsefull del av företagets 

kommunikation, vilket kan förklara att sådan information förekommer frekvent i det 

empiriska materialet. Varumärket skulle kunna ses som ett koncentrat av företagets 

verksamhet som intressenterna har att ta ställning till när de ska bedöma företaget. Ett starkt 

varumärke skickar signaler om framgång och framgångspotential oavsett om företaget har 

interna problem. De företag som dessutom har möjlighet att koppla eventuella utmärkelser till 

sina produkter och varumärken kan förmodligen få en större trovärdighet och uppmärksamhet 

för den information som lämnas i övrigt, vilket gör det lättare för de positiva signalerna att nå 

fram till de tilltänkta mottagarna. När det gäller varumärken och utmärkelser är knappast 

risken för att lämna oönskad information till konkurrenter lika stor som när det till exempel 

rör information om teknik och marknadsstrategier. Utifrån signalteorin finns snarare ett 

intresse av att på starkast möjliga sätt etablera sina varumärken i medvetandet hos aktörer i 

omvärlden.  

 

5.4.3.4 IC disclosure motivations 
 

I modellen för IC disclosure motivations framställs kommunicerande av framtida inriktning 

för varumärken som en del av modellens kärna. Därmed finns det alltså ett starkt betonande 

av värdet av att lämna information rörande varumärken inbyggt i modellen. I det empiriska 

materialet märks det tydligt att företagen har insett vikten av att kommunicera rörande sina 

varumärken. Utifrån modellen för IC disclosure motivations kan sådan information kopplas 

till flera andra delar av företagets verksamhet. Det är bland annat tänkbart att en stark 

varumärkesportfölj kan bidra till att det blir lättare för företaget att attrahera kompetenta 

medarbetare, kunder och samarbetspartners. Detta skulle kunna förklaras med den 
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dragningskraft och bekräftelse på framgång som kan förknippas med starka varumärken. En 

samarbetspartner skulle till exempel kunna tänkas dra nytta av att förknippas med ett starkt 

varumärke även när det gäller utvecklandet av sina egna varumärken. Genom 

kommunicerande av varumärken skapas även en grund för igenkänning och intresse bland 

investerare på kapitalmarknaden. En tydligare profilering på kapitalmarknaden kan således 

vara ett incitament för ett strategiskt varumärkesarbete och rapportering rörande detta.  

 

5.5 Externt kapital ej möjligt att påverka 
 

5.5.1 Konkurrenter och konkurrenssituation 

5.5.1.1 Intressentteorin 
 

Information rörande konkurrenter och företagets konkurrenssituation tar stort utrymme i det 

empiriska materialet. Även om ett företag har bra kompetens och ett bra kunderbjudande är 

detta naturligtvis inte ensamt tillräckligt för framgång om företagets konkurrenter är ännu 

bättre. På detta sätt kan alltså ett resonemang föras om att intressenter alltid måste sätta in 

företaget i relation till sina konkurrenter för att kunna göra en heltäckande analys av dess 

position och kapacitet. Därför kan det förmodligen hävdas att det utifrån intressentteorin finns 

en förväntan bland företagets intressenter på information om konkurrenter och 

konkurrenssituation. Det empiriska materialet visar att flera av företagen har insett betydelsen 

av detta då det i vissa fall till och med görs på en sådan detaljnivå att enskilda konkurrenter 

berörs. En annan anledning för företagen att ta seriöst på information om konkurrenter kan 

vara att det är en påverkansfaktor som kan anses ligga utanför företagets kontroll. Det är 

tänkbart att information om faktorer som företaget inte direkt kan påverka kan ses som 

särskilt angelägna för intressenterna eftersom de kan vara svåra att hantera trots att företaget 

utvecklas mycket positivt.  

 

5.5.1.2 Legitimitetsteorin 
 

Utifrån ett legitimitetsperspektiv finns förväntningar på att ett företag ska agera på ett sätt som 

kan uppfattas som legitimt enligt de värderingar som råder i samhället. När det gäller 

konkurrenter är dessa av fundamental betydelse för ett företags framgång, vilket kan förklara 

behovet av rapportering om dessa. Det faktum att utvecklingen går snabbt framåt i 

högteknologiska branscher skapar svårigheter för dessa företags intressenter. Till exempel kan 

det vara så att en smartphone som gjorde succé vid lanseringen för ett halvår sedan hade blivit 

ett misslyckande om den hade lanserats idag. Detta skulle inte behöva bero på att den telefon 

som lanserats är dålig utan helt enkelt att det finns konkurrenter som har kunnat erbjuda något 

ännu bättre. Intressenter skulle riskera att dra felaktiga slutsatser av sina analyser om de 

saknade sådan information, vilket kan förklara det stora utrymme som rapportering om 

konkurrenter och konkurrenssituation har i det empiriska materialet. Utan sådan 

kommunikation riskerar företaget att uppfattas som illegitimt bland sina intressenter, vilket 

innebär att det utifrån legitimitetsteorin finns tydliga incitament för kommunicerande av 

företagets konkurrenssituation. 
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5.5.1.3 Signalteorin 
 

När det gäller information om konkurrenter kommer denna att uppfattas olika av intressenter 

beroende på budskapet. Det som dock kan vara gemensamt oavsett informationens innehåll är 

att sådan information kan sända signaler om att företagsledningen har insikter och kunskaper 

om hur den faktiska konkurrenssituationen ser ut. Därmed kan till exempel potentiella 

investerares risktagande anses minska eftersom företagsledningen visar att de i alla fall har 

identifierat risken och förhåller sig till den. Genom att i sitt kommunicerande med omvärlden 

vara öppna med sin konkurrenssituation kan alltså företagsledningen utifrån signalteorin 

förmedla en kompetens och trovärdighet som skulle kunna öka företagets attraktionskraft 

bland potentiella investerare. Med tanke på den frekventa förekomsten av sådan information i 

det empiriska materialet förefaller företagen ha insett värdet av att lämna sådan information. 

Risken att konkurrenter skulle kunna dra nytta av att företaget lämnar denna typ av 

information kan anses begränsad då de förmodligen redan har en betydligt mer detaljerad bild 

av konkurrenssituationen än den företaget förmedlar i sin årsredovisning.  

 

5.5.1.4 IC disclosure motivations 
 

En grundläggande tanke bakom modellen för IC disclosure motivations är att det finns ett 

behov för dagens företag av att stärka sin konkurrenskraft och förbättra sin resursanvändning. 

Utifrån modellen för IC disclosure motivations skulle kommunicerande av företagets 

konkurrenskraft kunna anses vara viktigt för att profilera företaget i förhållande till 

konkurrenterna. Genom ett ökat kommunicerande av IK kan företaget därmed bidra till att 

sänka den risk som eventuella investerare uppfattar vid analys av företaget. I det empiriska 

materialet förekommer ett stort antal stycken som behandlar konkurrenter och 

konkurrenssituationen. Det finns till och med ett antal exempel då företag uttryckligen nämner 

sina konkurrenter vid namn och även beskriver deras verksamhet. Detta skulle kunna ses som 

ett led i att ge en bild till kapitalmarknaden om att företagsledningen har den kännedom om 

kompetens som krävs för att leva upp till de högt ställda kraven i den högteknologiska IT-

branschen. 

 

5.5.2 Trender och demografiska förändringar 

5.5.2.1 Intressentteorin 
 

Trender i samhället och demografiska förändringar är ytterligare exempel på faktorer som 

ligger bortom vad företaget kan påverka. Detta innebär dock inte att dessa faktorer skulle vara 

av begränsad betydelse för företagets utveckling, vilket bekräftas av att representationen i det 

empiriska materialet är tydlig. Det är snarast så att företaget för att utvecklas maximalt 

behöver hitta ett samspel med sin omgivning. Utifrån intressentteorin skulle det kunna hävdas 

att intressenter förväntar sig att få information om hur företaget går till väga för att utnyttja 

dynamiken i sin omgivning. I det empiriska materialet finns bland annat exempel på företag 

som beskriver hur deras verksamhet gynnas av en åldrande befolkning. På detta sätt visar 

företaget för sin omgivning att även omständigheter utanför den egna verksamheten beaktas.  
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5.5.2.2 Legitimitetsteorin 
 

Legitimitetsteorin bygger på tanken att det finns ett socialt kontrakt mellan företaget och 

samhället där det verkar. En rimlig tolkning av detta är att det innebär att företaget ska agera 

inom de ramar som anses acceptabla i samhället för att uppfattas som legitimt. När det gäller 

anpassning till utvecklingen och förändrade krav gällande bland annat trender och demografi 

kan det vara svårt att intuitivt komma på situationer när en bristande anpassning skulle leda 

till att företaget skulle uppfattas som illegitimt ur samhällets synpunkt. Däremot kan 

företagsledningen alltid sägas ha ett ansvar att bidra till en ansvarsfull och effektiv 

resursanvändning. För att uppnå detta krävs givetvis att företaget följer med i omvärldens 

utveckling och det empiriska materialet visar att årsredovisningen kan vara en kanal som 

företagen uppfattar som lämplig för att förmedla hur detta rent praktiskt ska åstadkommas. 

Ständig anpassning kan innebära att till exempel företagens tekniska lösningar måste 

modifieras för att möta nytillkomna behov även om detta kan innebära ekonomiska och 

prestigemässiga förluster ur ledningens synvinkel. Detta är förmodligen en svårighet som 

företagen i det empiriska materialet ständigt drabbas av. Utifrån legitimitetsteorin skulle en 

flexibel och prestigelös hantering utifrån hur samhället utvecklas kunna anses stärka 

företagets legitimitet i samhällets ögon. 

 

5.5.2.3 Signalteorin 
 

Trender och olika typer av förändringar är ständigt närvarande i samhället, vilket också 

avspeglas i kommunikationen i flera stycken i det empiriska materialet. När det gäller att mer 

konkret bedöma hur olika typer av förändringar påverkar företaget kan företagsledningen 

anses ha bra förutsättningar att bedöma detta med tanke på sin kännedom och erfarenhet av 

företagets verksamhet. Eftersom företagets intressenter är medvetna om detta riktar de 

förmodligen särskild uppmärksamhet mot den kommunikation som företagsledningen kan 

erbjuda, bland annat genom årsredovisningen. För företagsledningen skulle det därför utifrån 

signalteorin kunna finnas goda möjligheter att skicka signaler till sina intressenter. Det 

empiriska materialet visar att det bland annat förefaller vara angeläget för flera företag att till 

sina beskrivningar av omvärldens trender och förändringar även koppla beskrivningar av hur 

företaget ska svara upp mot dessa. Sådana signaler skulle kunna bidra till att stärka 

förtroendet för företagsledningen och därmed skapa ett ökat intresse för företaget bland 

investerare. 

 

5.5.2.4 IC disclosure motivations 
 

För att en företagsledning ska kunna åstadkomma framgångsrika strategier kan det krävas en 

stark förankring i omvärlden eftersom företaget är beroende av hur omvärlden förändras. 

Utifrån modellen för IC disclosure motivations kan ett viktigt incitament bakom ett företags 

kommunikation vara att bygga upp och skapa kännedom om företagets varumärke. En viktig 

del i en sådan process kan vara att tydliggöra företagets position och relation till olika 

förändringsprocesser i omvärlden. Utifrån det empiriska materialet förefaller företagen vara 

angelägna om att åstadkomma detta. För att uppfattas som ett företag med goda 

framtidsutsikter i en snabbt föränderlig bransch skulle medvetenheten och hanteringen av 

förändringar kunna vara viktigare än de konkreta planer som företaget har för en viss produkt 

i dagsläget. Ett ökat kommunicerande gällande denna typ av frågor kan bidra till att 

investerare upplever en minskad risk med investeringar i företaget. Även när det gäller kunder 

och samarbetspartners kan sådan kommunikation underlätta då det visar på dynamik och 
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metodik för informationshantering i företaget. Detta är kompetens som företagets partners 

rimligen kan ha ett intresse för att dra nytta av genom olika former av samarbeten. 

 

5.5.3 Konjunktur och risker 

5.5.3.1 Intressentteorin 
 

I det empiriska materialet finns relativt utförliga redogörelser för konjunkturer i ekonomin 

och andra risker som kan vara av relevans för företagets verksamhet. En tänkbar förklaring till 

detta kan utifrån intressentteorin vara att företags intressenter ständigt strävar efter att göra så 

träffsäkra bedömningar som möjligt av företagets potential och framtidsutsikter. För att kunna 

göra detta krävs en bedömning av företagets möjligheter men framförallt också riskerna som 

kan innebära att möjligheterna aldrig kan realiseras. Därför kan det enligt intressentteorin 

finnas högt ställda krav på att företag ska ha en väl utvecklad kommunikation avseende risker. 

Det är viktigt att notera att det kan finnas många olika definitioner av riskbegreppet när det 

gäller företags verksamhet. En intuitiv del av riskbegreppet är konjunkturförändringar, vilka 

bland annat kan ha stort inflytande över försäljningssiffror och lönsamhet. Utifrån det 

empiriska materialet är det dock tydligt att ett antal företag har utvidgat riskbegreppet även 

bortom sådana aspekter. Bland annat kommuniceras infrastruktur och olika typer av faktorer 

som bidrar till att göra marknaden komplex. I det empiriska materialet finns bland annat 

exempel på att information kan lämnas om politiska oroligheter, EU-direktiv och 

myndighetskrav. Detta kan vara exempel på hur företagen utifrån intressentteorin försöker att 

ge en bredare bild av riskbegreppet för att kunna tillgodose intressenternas krav och 

förväntningar. I vissa fall har företag valt att även beröra risker för samarbetspartners inom 

ramen för sina egna riskanalyser. Utifrån ett intressentperspektiv förefaller detta logiskt 

eftersom intressenternas fokus ligger på företagets framtida risker oavsett om det är företaget 

självt eller utomstående som kan påverka riskfaktorerna.  

 

5.5.3.2 Legitimitetsteorin 
 

Enligt legitimitetsteorin strävar företag ständigt efter att agera på sätt som stämmer överens 

med sociala värderingar. En viktig del i detta kan vara att på bästa möjliga sätt klargöra 

spelreglerna för intressenterna, vilket kan förklara varför information om risker och 

konjunkturer är vanligt förekommande i det empiriska materialet. Om riskerna definieras 

redan innan de aktualiseras får investerare och andra intressenter möjligheten att redan i 

förväg bedöma om de anser möjligheterna överväga riskerna. Ett företag som försöker att 

begränsa sin rapportering gällande risker till lagens minimikrav skulle däremot utifrån 

legitimitetsteorin löpa risk att uppfattas som illegitimt utifrån sociala värderingar. En 

försämrad legitimitet riskerar att genom informationsspridning och rykten skada relationerna 

även till intressenter som aldrig tidigare varit i kontakt med företaget. På detta sätt är det 

möjligt att utifrån legitimitetsteorin se starka incitament för företag att se seriöst på sitt 

kommunicerande av risker då det innebär både möjligheter och risker när det gäller 

omvärldens syn på företagets legitimitet.  
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5.5.3.3 Signalteorin 
 

I det empiriska materialet finns flera exempel på beskrivningar av risker i företagets omvärld. 

I enlighet med signalteorin kan företagets årsredovisning vara en möjlighet att sända ut 

positiva signaler till exempelvis investerare för att stärka deras intresse för att investera i 

företaget. Generellt sett förekommer i det empiriska materialet betydligt fler positivt laddade 

budskap i jämförelse med negativa. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att 

kommunicerande av problem och risker kan ha en avskräckande effekt. En sådan inställning 

skulle dock kunna antyda en underskattning av investerarnas förmåga. Det skulle snarare 

kunna vara så att utebliven information om risker skulle kunna signalera inkompetens från 

företagsledningens sida. Troligtvis har också många potentiella investerare en relativt bra 

branschkännedom. Det skulle innebära att de bland annat har en bild av vilka risker som ett 

IT-företag typiskt sätt kan utsättas för. Därmed flyttas kommunikationen utifrån signalteorin 

till en fas där fokus utifrån företagets horisont bör ligga på att visa hur riskerna kan hanteras, 

snarare än att bara bekräfta att de finns. Det ska dock noteras att styckena om risker i det 

empiriska materialet överlag är ospecifika när de berör tillvägagångssätt för riskhantering. 

Utifrån signalteorin skulle detta kunna ses som en indikation på att företagen vill rikta 

intressenternas fokus mot andra delar, alternativt att de vill undvika att hjälpa sina 

konkurrenter med värdefull information. 

 

5.5.3.4 IC disclosure motivations 
 

Utifrån modellen för IC disclosure motivations kan en viktig anledning till att rapportering av 

IK vara att bygga upp företagets varumärke, vilket i sin tur kan bidra till att locka investerare, 

duktiga medarbetare och samarbetspartners. Det empiriska materialet visar att företagen tar 

seriöst på denna typ av kommunikation. Hur omvärlden uppfattar företagets varumärke är inte 

något som företaget kan styra med hjälp av sporadiska insatser. Det kan istället anses handla 

om att på olika fronter skapa en bild av ett företag som har kompetens och stabilitet i sin 

verksamhet. I ett sådant sammanhang är riskmedvetenhet en central aspekt. Det framgår 

tydligt av det empiriska materialet att företagen vill framhålla sin medvetenhet om vikten av 

detta. Riskhanteringen skulle därför utifrån modellen för IC disclosure motivations kunna ses 

lika mycket som en möjlighet som ett hot när det gäller företagets möjligheter till framtida 

framgångar. Sådan kommunikation skulle även kunna ses som en möjlighet att positionera sig 

som ett förtroendeingivande och långsiktigt företag, vilket utifrån modellen för IC disclosure 

motivations skulle kunna bidra till att stärka bilden av företagets varumärke bland olika 

intressenter.     
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6 Slutsatser 
 

6.1 Incitament för kommunicerande av IK 

6.1.1 Intressentteorin 

 

Utifrån intressentteorin tar incitamenten för kommunicering av IK sin utgångspunkt i intresset 

för att bedöma företagets risk. Det är självklart att intressenter vill ha så relevant information 

som möjligt för att kunna bedöma företagets framtidsutsikter och skatta de risker som skulle 

kunna störa på vägen mot målen. Utifrån hur företagen kommunicerar i det empiriska 

materialet framgår tydligt att de är angelägna om att förmedla hur de ska agera för att hantera 

framtida utmaningar. Exempel på utmaningar som ofta berörs är bland annat 

kompetensförsörjning, konkurrenssituation, teknisk utveckling och anpassning till olika 

marknader. En stor del av den information som lämnas kan vara användbar för att bedöma 

företagets förmåga att skapa framtida avkastning, vilket är en fundamental fråga för många 

investerare. Det är dock tydligt att detaljnivån gällande bland annat tekniska lösningar ofta är 

relativt låg. Förmodligen kan detta utifrån intressentteorin förklaras med att företagen inte vill 

lämna information som kan utnyttjas av konkurrenter.  

 

6.1.2 Legitimitetsteorin 

 

På ett övergripande plan skulle ett incitament bakom ett företags kommunikation kunna vara 

att visa att företaget använder sina resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt utifrån olika 

aspekter. En sådan slutsats kan dras vid betraktande av det empiriska materialet utifrån 

legitimitetsteorin. I det empiriska materialet har kommunikationen bland annat handlat om att 

företaget kan visa sig långsiktigt, hållbart och har insikt om när det är dags att omprioritera sin 

resursanvändning. För många aktieägare skulle framtida avkastning kunna sägas vara den 

centrala frågan. Utifrån ett legitimitetsperspektiv kan det dock finnas anledning att beakta 

vissa samhällsintressen även om dessa inte finns representerade hos var och en av 

intressenterna. Ett incitament bakom sådan kommunikation kan utifrån legitimitetsteorin vara 

att företaget ska framstå som legitimt i samhällets ögon. 

 

6.1.3 Signalteorin 

 

I det empiriska materialet finns en markant större andel uttalat positiva signaler än 

motsvarande negativa signaler trots att vi undersökt lika många företag med starkt negativ 

aktiekursutveckling som företag med starkt positiv aktiekursutveckling. Detta skulle kunna 

tolkas som incitamenten att ”marknadsföra” företagen väger tyngre än incitamenten att 

kommunicera negativa nyheter för att bevara sin trovärdighet. Det skulle kunna vara så att det 

finns en sedvänja att lämna företagsinformation i positiva ordalag och att övrig information 

förväntas komma till marknadens kännedom genom bland annat de finansiella rapporterna. 

Den hårda konkurrensen som idag råder om investerarnas kapital skulle kunna vara en orsak 

till att företagen känner ett behov av att utifrån positiva signaler ”sälja in sig” till dessa 

aktörer. Rapporteringen är ofta relativt allmänt hållen, vilket skulle kunna anses minska dess 

signalstyrka. Å andra sidan kan detta vara en nödvändighet eftersom direkta faktafel hade 

kunnat innebära mycket negativa signaler till marknaden när de avslöjats. 
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Det är tydligt utifrån det empiriska materialet att företagen lägger stor vikt vid 

kunderbjudandet. I detta sammanhang behandlas bland annat hur de bemöter kunderna och 

hur de förhåller sig till marknaden. Ett viktigt incitament bakom sådan rapportering kan vara 

att kunna förmedla det som är själva kärnan i företagets verksamhet på ett konkret sätt. Det 

ska dock återigen betonas att det saknas utförligare tekniska beskrivningar i det empiriska 

materialet, vilket förmodligen kan förklaras med att det utifrån signalteorin hade varit oönskat 

att skicka sådana signaler till konkurrenter.  

 

6.1.4 IC disclosure motivations 

 

Det är allmänt känt att ett starkt varumärke är en viktig nyckel till framgång för ett företag. 

Därför finns det utifrån modellen för disclosure motivations självklara incitament för företag 

att försöka att stärka sin position i intressenternas medvetande. Ett incitament för att 

åstadkomma detta kan vara att det skapar framtida möjligheter att nå fram genom det kaos av 

budskap som alla marknadens företag försöker att förmedla till sina intressenter. Ett starkt 

varumärke kan till exempel ge stöd till positiv information som annars skulle kunna avfärdas 

som bara allmänt lovprisande av företagets egen verksamhet. Varumärket kan utifrån 

modellen för IC disclosure motivations även ha ett stort inflytande över den dragningskraft 

som företaget utövar på arbetsmarknaden och samarbetspartners. Incitament bakom 

kommunikation för att stärka företagets varumärke skulle kunna vara en önskan om att skapa 

ett bestående intryck av trovärdighet, status och stabilitet. Det kan vara svårt att utifrån 

modellen för IC disclosure motivations kunna fastställa vilken typ av kommunikation som 

kan bidra till detta. Utifrån det empiriska materialet framgår dock att företagets hantering av 

kunskapsresurser, hantering av dynamiken på marknaden och skapande av uppmärksamhet 

runt ny teknologi förefaller vara budskap som företag är angelägna om att förmedla.  

 

Ett incitament bakom kommunicerande av IK skulle utifrån modellen för IC disclosure 

motivations kunna vara att minska potentiella investerares upplevelse av osäkerhet. Det är 

dock sällan den information som lämnas i det empiriska materialet kan tolkas som direkt 

negativ. Detta skulle möjligen kunna skapa en upplevelse av att bara valda delar av 

helhetsbilden förmedlas, varmed värdet av kommunicerandet riskerar att minska i 

intressenternas ögon. Det är därför angeläget att kunderna har förtroende för företagets 

kommunikation av sitt IK, då detta kan ses som en förutsättning för att kommunikationen ska 

kunna påverka intressenternas uppfattning om företaget. En nyanserad rapportering av IK kan 

vara en tänkbar väg att bygga ett sådant förtroende. 
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6.2 Bidrag 

 

Incitament är ett komplext begrepp att definiera och undersöka. Genom kategorisering skapar 

vi förutsättningar för en utökad förståelse för hur incitament inom IK-området kan betraktas 

och hur de avspeglas i IT-företags rapportering. Den kategorisering som utförs kan bidra med 

nya perspektiv rörande incitamenten bakom rapportering av IK. 

 

Vi bedömer inte att kategorisering med hjälp av vårt presenterade analysverktyg och 

analysperspektiven är användbart som en rutinmässig del av praktikers analys av rapportering 

av IK i företags årsredovisningar. Denna bedömning grundas på att metoden är tidskrävande 

och till viss del oundvikligen påverkas av utförarens subjektiva tolkningar och erfarenheter. 

Däremot tror vi att vår ansats kan bidra till att göra forskare, analytiker och andra intressenter 

uppmärksamma på vikten av att tolka rapportering av IK i årsredovisningar utifrån vilka 

bakomliggande incitament som kan finnas för att kommunicera på detta sätt. En sådan 

medvetenhet skulle kunna ge ett mer kritiskt och insiktsfullt förhållningssätt till rapportering 

av IK i finansiella rapporter samt öka förståelsen för vilken typ av information som är mindre 

respektive mer praktiskt relevant vid analys av risker och potential hos företag. Vi tror också 

att vår uppdelning av Sveibys kategori för externt kapital, i en kategori som är möjlig 

respektive inte möjlig att påverka, skulle kunna bidra till att skapa en ny viktig dimension för 

kategorisering vid framtida innehållsanalyser på IK-området.  

 

På ett metodologiskt plan hoppas vi att vår tydliga distinktion mellan analysverktyg och 

analysperspektiv kan vara en inspiration för kvalitativa studier inom IK-området. Vi tror 

vidare att vårt omfattande avsnitt med exempel på tolkningar samt tillhörande 

sammanfattningar som koncentrerats till teman kan vara ett steg mot att hantera de brister 

avseende transparens som innehållsanalysen på IK-området ofta anklagas för. Detta skulle 

kunna bidra till att ytterligare stärka den vetenskapliga tyngden i forskningen på IK-området.  

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

 

Vår studie är inriktad på att undersöka incitamenten bakom kommunicerande av information 

rörande IK. Genom att analysera resultatet av kategoriseringen av det empiriska materialet 

utifrån vissa teorier har vi kunnat dra vissa slutsatser om vilka incitament som kan finnas 

bakom rapporteringen. Ett förslag på framtida forskning kan vara att undersöka frågan med ett 

omvänt perspektiv, till exempel genom att istället intervjua företagsledningen angående deras 

avsikter med viss rapportering av IK. Detta skulle kunna bidra med nya perspektiv och även 

möjliggöra jämförelser mellan hur företaget framställs i årsredovisningen respektive hur 

företagsledningen avser att företaget ska framstå. En ytterligare dimension till en sådan 

undersökning skulle kunna vara att även intervjua professionella analytiker om deras 

tolkningar av informationen som företaget rapporterar gällande sitt IK. 
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    Bilaga 1 – Analysprocessen steg för steg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Tema / Teori Intressentteorin Legitimitetsteorin Signalteorin IC disclosure 

motivations 

Utveckling av företagets 

teknologi 

5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 

Personalstyrkans 

egenskaper och 

nyckelpersoner 

5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 5.2.2.4 

Behålla och rekrytera 

personal 

5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.3.3 5.2.3.4 

Skyddande av rättigheter 

och produkter 

5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 

Beskrivningar av 

företagets teknologi och 

produkter 

5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.4 

Intern organisation och 

företagskultur 

5.3.3.1 5.3.3.2 5.3.3.3 5.3.3.4 

Kundrelationer och 

viktiga avtal med kunder 

5.4.1.1 5.4.1.2 5.4.1.3 5.4.1.4 

Information om 

marknader och 

marknadsrelationer 

5.4.2.1 5.4.2.2 5.4.2.3 5.4.2.4 

Varumärken och 

utmärkelser 

5.4.3.1 5.4.3.2 5.4.3.3 5.4.3.4 

Konkurrenter och 

konkurrenssituation 

5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 

Trender och demografiska 

förändringar 

5.5.2.1 5.5.2.2 5.5.2.3 5.5.2.4 

Konjunktur och risker 

 

5.5.3.1 5.5.3.2 5.5.3.3 5.5.3.4 

Klassificering av empiri i 17 kategorier (se analysverktyg i avsnitt 2.2.7 samt 
beskrivning av studiens design i avsnitt 3.4) 

 

Exempel för tydliggörande av resonemang och tolkning bakom klassificeringen av 
empirin (avsnitt 4.2) 

 

Sammanfattning av empirin utifrån de fyra huvudkategorierna (avsnitt 4.3) 

 

Val av tre representativa teman från respektive huvudgrupp (utifrån 
sammanfattningarna), totalt 12 teman (se tabell för hänvisning till avsnitt)  

Slutsatser (avsnitt 6.1) 
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Bilaga 2 – utökning av exempel avseende avsnitt 4.2 
 

 
Humant kapital, resurs, fakta 
 

 

Utifrån kontoren i Malmö och Karlskrona arbetar Cybercoms konsulter med företag och 

myndigheter i hela södra Sverige. Totalt har verksamheten drygt 215 medarbetare varav 

cirka 200 i Malmö.  
 

(Cybercom 2013, s. 15) 

 

De anställda räknas som humant kapital för ett företag. Detta stycke klassificeras därmed som 

humankapital eftersom antalet medarbetare behandlas. Stycket sorteras även in i kategorin 

fakta, eftersom det inte uttrycks några egna värderingar samt att de presenterade siffrorna är 

möjliga att bekräfta. Vi väljer att sortera in stycket i kategorin resurs då de presenterade 

siffrorna avser att beskriva dagsläget.  
 

 
Doros innovationer och produktutveckling har under åren uppmärksammats och belönats 

med flera utmärkelser. ComputerActive Magazine– Vid Mobile World Congress 2012 utsåg 

ComputerActive Magazine Doro Experience® till ”bästa konsumentappen”. CTIA Emerging 

Technology Awards – Vid International CTIA WIRELESS® 2012 utsågs Doro Experience® 

till bästa produkt för seniorer i kategorin ”bäst på mässan”. Universal Design Award – Doro 

utsågs till Årets företag av de svenska tidningarna Mobil: Business och Mobil i Stockholm. 

Mobiles d’Or – Mobiles d’Or är ett pris som delas ut en gång om året av Med-Pi och 
tidskriften Journal of Telecoms och JDLI. Den nya mobiltelefonen Doro Phone-Easy® 612 

fick priset 2012. iF Product Design Award– I December 2012 fick Doro det prestigefyllda 

tyska designpriset iF Product Design Award.  

 

(Doro 2013, s. 13) 

 

Utmärkelserna som beskrivs i stycket kategoriseras under humant kapital på grund av att det 

är företagets teknologiska framsteg som belönats. Fokus ligger då på utveckling och 

innovation vilket grundar sig i medarbetarnas kompetens. Vi sorterar in stycket i kategorin 

fakta då informationen kan anses relativt lätt att validera. Eftersom stycket beskriver 

händelser som redan har inträffat faller det in i kategorin resurs. 

 

 

Humant kapital, resurs, påstående 
 

 

IAR Systems har sedan 1983 lagt ner flera hundra manår på att vidareutveckla våra 

utvecklingsverktyg. 30 års samlad kunskap och långa anställningstider gör att flera av 

världens främsta utvecklare av programmeringsverktyg för inbyggda system finns på IAR 

Systems. Bara under 2012 tillbringade vi 70 000 timmar på vidareutveckling, och släppte 

totalt 22 nya produktversioner.  

 

(IAR 2013, s. 16) 

 

Stycket kategoriseras under humant kapital på grund av att det beskriver vidareutvecklingen 

av utvecklingsverktygen, vilket ställer krav på medarbetarnas tekniska kompetens. Stycket 

sorteras in i kategorin resurs eftersom det rör företeelser som är aktuella i dagsläget. Vidare 
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sorteras stycket som påstående eftersom värderande åsikter förekommer, bland annat vad 

gäller utvecklarnas position som ”världens främsta”.  
 

 

Fördelarna med Anotos teknologi i förhållande till andra lösningar är bland annat dess 

kostnadseffektivitet, flexibilitet och prestanda. Ytor såsom glas, whiteboards och böcker 

kräver ingen inbyggd elektronik, vilket håller kostnader och komplexitet på en minimal nivå. 

Intelligensen sitter i pennan och samma penna kan användas på olika typer av ytor samtidigt 

som flera pennor kan användas på en och samma yta. Anotos digitala pennteknologi erbjuder 

maximal precision över hela ytan, oavsett storlek.  
 

(Anoto 2013, s. 15) 

 

Stycket kategoriseras under humant kapital, eftersom beskrivning av företagets teknologi är 

framträdande i stycket. Det existerar eget tyckande vad gäller teknologins fördelar som kan 

vara svåra att hitta belägg för, varför stycket bedöms som påstående. Då stycket beskriver hur 

det ser ut i dagsläget sorteras det som resurs. 

 

 

Humant kapital, aktivitet, fakta 
 

 

I Vitecs bransch och inom dess affärsområden pågår en ständig teknik och 

marknadsutveckling till följd av att kundernas behov förändras. Vitecs förmåga att förutse 

dessa behov och anpassa de tekniska lösningarna därefter, är betydelsefullt för att Vitec skall 

utvecklas enligt plan.  

 

(Vitec 2013, s. 34) 

 

Stycket klassificeras som humant kapital, vilket beror på att företaget på ett ospecifikt sätt 

beskriver sin förmåga att förutse och anpassa tekniska lösningar efter kundens behov. Då 

stycket kan sägas handla om hur företaget ska hantera utvecklingen och förändringar finns ett 

framtidsperspektiv. Därför sorteras stycket in i kategorin aktivitet. De uppgifter som förs fram 

kan anses vara allmänna och okontroversiella, varför de har klassificerats som fakta. 
  

 

Bolaget har två pågående optionsprogram vilka beslutades på extra bolagsstämma den 15 

december 2011 och ordinarie årsstämma den 26 april 2012. Bolagets styrelse har även 

aviserat att den avser föreslå nya incitamentsprogram på ordinarie årsstämmor 2013 samt 

2014.  
 

(Seamless Distribution 2013, s. 10) 

 

Företaget beskriver att det finns ett optionsprogram, vilket typiskt sätt används för att ge 

nyckelpersoner i företaget starkare intressen i bolaget. På detta sätt kan de lättare lockas att 

stanna och vara lojala mot företaget. Då detta berör de anställda sorteras meningen in i 

kategorin humant kapital. Eftersom optionsprogram i första hand är inriktade på framtiden har 

stycket sorterats in i kategorin aktivitet. Det lämnas dessutom information om förslag gällande 

framtida incitamentsprogram. Stycket saknar egna värderingar och sorteras därför som fakta. 
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Humant kapital, aktivitet, påstående 
 

Under 2013 tror jag att vi kommer att se mer av tillväxten i branschen och teknik som vi har 

sett under tidigare år. Vad detta innebär för support är att vi måste sträva efter att ge bästa 

support vi möjligen kan genom hårt arbete och fortsatt lärande av ny teknik. 

 

 (IAR Systems 2013, s. 12) 

 

Stycket kommunicerar bland annat vad en enskild person tror om 2013 års tillväxt och teknik. 

Stycket beskriver hur företagets supportfunktion ska kunna leverera bästa möjliga support. Ett 

sådant arbete utgår från de anställda och klassificeras därför som humant kapital. Eftersom 

personens åsikter avser framtiden har stycket klassificerats som aktivitet. Då det rör sig om en 

subjektiv bedömning från en individ sorteras det som påstående. 

 
 

Seamless förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal är av stor betydelse för 
Bolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det därför få en 

negativ inverkan på verksamheten. För Seamless framtida expansion är Bolaget även 

beroende av att snabbt kunna rekrytera kvalificerad personal. För det fall Seamless ingår 

avtal med stora kunder kan Seamless få svårt att uppfylla sina åtaganden om rekrytering inte 

kan ske i den takt som krävs och nödvändig kapacitet därmed inte uppnås. Även om 

ledningen anser att Bolaget har goda förutsättningar för att kunna attrahera såväl som behålla 

kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske på 

tillfredsställande villkor givet den konkurrens om arbetskraft som finns från andra bolag i 

branschen eller närstående branscher.  

 

(Seamless Distribution 2013, s. 16) 

 

Detta stycke beskriver varför det är viktigt för företaget att rekrytera och behålla kvalificerad 

personal. Eftersom det handlar om personalen sorteras det in i kategorin humant kapital. Det 

är uttalat att stycket sätter företagets framtida utveckling i fokus, varför det klassificeras som 

aktivitet. Stycket klassificeras som framtid eftersom det framför att detta är en pågående 

process som även kommer existera framöver. De antaganden som görs i stycket är visserligen 

inte orimliga men saknar samtidigt hänvisningar till information som kan kontrolleras. 

Stycket sorteras därför som påstående. 

 

 

Internt kapital, resurs, fakta 
 

 

Vitecs verksamhet är organiserad i och styrs utifrån segmenten (affärsområdena) Mäklare, 

Fastighet, Media, Energi samt Finans och försäkring. Till och med den 31 mars 2012 

redovisades 3L System som ett eget segment. Från och med den 1 april 2012 ingår Vitec 

Förvaltningssystem AB (f.d. 3L Förvaltningssystem AB) samt Vitec Capifast AB (f.d. 

Capifast AB) i segmentet Fastighet och 3L Media AB i segmentet Media.  

 

(Vitec 2013, s. 6) 

 

Vi kodar detta som internt kapital eftersom vi anser att det beskriver hur företaget är 

strukturerat internt. Det är värt att notera att även den historiska tillbakablicken klassas som 

resurs enligt vårt analysverktyg eftersom detta bidrar till att förklara det som föreligger idag. 

Stycket sorteras som fakta eftersom det bygger på uppgifter som inte är värderande och 

relativt lätt kan valideras. 
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C Technologies utvecklar och marknadsför C-Pen®, som registrerar tryckt information och 

överför den till datorer och smartphones.  

 

(Anoto 2013, s. 23) 

 

Stycket kategoriseras som internt kapital eftersom det rör ett specifikt varumärke. Detta skulle 

även kunna klassas som externt kapital men vi har ansett att den interna aspekten har vägt 

över eftersom även produktens tekniska funktion beskrivs. Uppgifterna i stycket är inte 

värderande och kan valideras, därmed sorteras det under fakta. Stycket klassificeras som 

resurs eftersom utvecklingsarbetet och marknadsföringen av produkten pågår just i dagsläget. 

 

 

Internt kapital, resurs, påstående 
 

 

Doros produkter håller hög kvalitet och bolaget lägger stor vikt vid kvalitetsarbetet, vilket är 

betydelsefullt ur ett varumärkesperspektiv. Doro är även noga med att skydda sin design. Det 

starka skyddet inom EU kompletteras med liknande skydd på övriga större marknader.  

 

(Doro 2013, s. 10) 

 

Detta stycke handlar bland annat om kvalitetsarbete med produkter och om immateriella 

rättigheter. Därför sorteras stycket under kategorin internt kapital. Stycket kategoriseras som 

resurs eftersom det beskriver hur det ser ut i dagsläget. Att Doros produkter håller hög 

kvalitet och att företaget lägger stor vikt vid kvalitetsarbetet har värderande inslag och 

sorteras därför som påstående. 
 

 

Net Insights metod är den enda som erbjuder ett verkligt tjänstefokuserade nät. 

Produktfamiljen Nimbra har kapacitet att hantera alla medietjänster individuellt inom IP-

nätet. Det innebär att operatören kan tillhandahålla, övervaka och skydda varje medietjänst 

”on-demand” i hela IP-nätet, vilket gör nätet tjänstefokuserat. Genom att mäta paketförlusten 

och jitter i realtid och på alla mellanlänkar övervakas det underliggande nätets prestanda, 
vilket möjliggör SLA-rapportering och fellokalisering per länk.  

 

(Net Insight 2013, s. 17) 

 

I stycket beskrivs tekniska och konkreta detaljer om en av företagets produktfamiljer, därmed 

klassificerar vi stycket som internt kapital. Tidsperspektivet har fokus på nutid och därför 

sorteras det in under resurs. När det gäller beskrivningen av produkten innehåller den vissa 

värderande inslag. Till exempel beskrivs det att endast företagets metod erbjuder ”verkligt 

tjänstefokuserade nät”. Därför klassas stycket som påstående. 

 

 
Internt kapital, aktivitet, fakta 
 

 
Från den 1 januari 2013 organiseras verksamheten i två affärsenheter – Consumer och Care.  

 

(Doro 2013, s. 4) 
 

Beskrivningen handlar om hur företagets verksamhet organiseras i två affärsenheter och den 

faller därmed in under kategorin internt kapital. Eftersom årsredovisningen avser 2012 ligger 

den 1 januari 2013 i framtiden och sorteras som aktivitet. Informationen är möjlig att validera 

och kan lätt kontrolleras, varför vi har kategoriserat stycket som fakta. 
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För att nå målen tillämpar IAR Systems en strategi med fem hörnstenar: (…) Att utveckla tekniskt 
ledande programvara för inbyggda system.  

 
(IAR Systems 2013, s.8) 
 

Detta stycke klassificeras som internt kapital eftersom det rör sig om företagets strategi. Av 

detta följer också att det finns en tydlig framtidsinriktning i stycket och därför sorteras det 

som aktivitet. Vidare väljer vi att sortera in stycket som fakta eftersom det torde vara enkelt 

att kontrollera företagets strategi. 

 

Internt kapital, aktivitet, påstående 
 

 

Som exempel kan digitalt skrivande tillämpas vid inspektion av byggnader och anläggningar, 

samt vid inventering av verksamhetstillgångar. Därvid kan felaktigheter som orsakas av 

manuell informationshantering minskas vilket leder till bättre affärsstyrning och högre 

säkerhet.  

 

(Anoto 2013, s. 4) 

 

Stycket klassificeras som internt kapital eftersom det kan kopplas till teknologi och 

användningsområden för den digitala penna som företaget säljer. Däremot är det förmodligen 

svårt att kontrollera om felaktigheter på grund av manuell informationshantering kan minskas 

till följd av detta. Därför sorteras stycket som påstående. Stycket ger uttryck för vissa 

förhoppningar om hur digitalt skrivande ska kunna tillämpas framöver. Det sorteras därför 

som aktivitet.  
 

 
IT-infrastrukturen i koncernen är centraliserad. Stor vikt läggs vid organisation och 

förebyggande kring denna eftersom driftstopp kan medföra negativa konsekvenser för Vitecs 

resultat och finansiella ställning. Driften av IT-infrastrukturen säkras genom redundans och 

geografisk riskspridning. En driftstörningsrutin har beslutats av koncernledningen.  

 

(Vitec 2013, s. 33) 

 

Detta stycke berör företagets interna strukturer och sorteras därför som internt kapital. 

Eftersom det bland annat resoneras om förebyggande väljer vi att betrakta budskapet som 

framtidsinriktat och klassas därför som aktivitet. Det lämnas dock inga närmare konkreta 

upplysningar som gör att uppgifterna om rutinerna kan valideras, varför stycket klassificeras 

som påstående.  

 

 
Externt kapital möjligt att påverka, resurs, fakta 
 

 

Net Insight delar in försäljningen i tre geografiska regioner: EMEA, Nord- och Sydamerika 

och Asien. Huvuddelen av försäljningen kommer från EMEA-regionen. Det största 

affärsområdet under 2012 var Broadcast och Media Networks. Företagets försäljning bygger 

i stor utsträckning på hårdvara följt av support och tjänster.  

 

(Net Insight 2013, s. 12) 

 

Detta stycke handlar om den geografiska spridningen för företagets försäljning till olika 

marknader. Eftersom detta är aspekter som rör företagets relation med sin omvärld och som 
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företaget åtminstone har visst inflytande över har vi valt att klassificera stycket som externt 

kapital möjligt att påverka. Stycket berör uppgifter utan direkta subjektiva inslag vilket gör att 

vi sorterar det under kategorin fakta. Det handlar även om förutsättningar som föreligger för 

tillfället, varför vi använder kategorin resurs.  

 
 

Doro PhoneEasy®615 lanserades under hösten 2012 i begränsad upplaga och signerades av artisten och 

stilikonen Lill-Babs Svensson, följt av en omfattande julkampanj i Norden.  
 

(Doro 2013, s. 10) 

 

Detta stycke rör lansering av en av företagets produkter. Det är en extern relation som 

företaget kan styra och därmed sorteras stycket under externt kapital möjligt att påverka. 

Eftersom lanseringen redan har ägt rum klassificeras stycket som resurs. När det gäller 

adjektivet ”stilikonen” kan detta givetvis ses som värderande från företagets sida. Däremot 

har vi inte ansett att detta är information som på något sätt förändrar informationen i stycket. 

Det är Lill-Babs Svensson som har signerat telefonen, oavsett om hon ska ses som en stilikon 

eller ej. Därmed har stycket sorterats som fakta eftersom det är uppgifter som lätt kan 

valideras.  

 

 

Externt kapital möjligt att påverka, resurs, påstående 
 

 
IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande 

processortillverkare.  
 

(IAR Systems 2013, s. 1) 

 

Detta stycke handlar om företagets relation till omvärlden i form av nätverk och 

samarbetspartners. Det är dessutom något som ligger inom företagets kontroll och vi 

klassificerar det därför som externt kapital möjligt att påverka. Eftersom relationerna 

föreligger för tillfället ska stycket kategoriseras i kategorin resurs. När det gäller uppgifterna 

om att nätverket är ”omfattande” och att de samarbetar med ”världens ledande” 

processortillverkare kan detta ses som subjektiva omdömen som det förmodligen kan råda 

delade uppfattningar om. Därför sorterar vi stycket under kategorin påstående. 
 

 
Vi erbjuder kompletta affärssystem för en effektiv och lönsam byggnation, förvaltning och 

utveckling av fastigheter, samt energi och miljöuppföljningssystem för en effektiv 

energianvändning och hållbar utveckling.  

 

(Vitec 2013, s. 21) 

 

Detta stycke handlar om vad företaget erbjuder sina kunder. Vi väljer därför att sortera det 

som externt kapital möjligt att påverka. Eftersom erbjudandet föreligger idag anser vi att det 

passar i kategorin resurs. När det gäller till exempel informationen om att affärssystemen 

skulle vara ”kompletta” kan det förmodligen råda delade meningar om detta. Därför 

klassificerar vi stycket som påstående.  
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Externt kapital möjligt att påverka, aktivitet, fakta 
 

 

I strategin ingår en förändring av Cybercoms geografiska marknader. Fokus är nu mot 

hemmamarknaden Norden med Polen, Indien och Singapore som internationella 

kompetenscentra, som dels stödjer den nordiska affären och dels representerar egna 

specialistaffärer. Det joint venture som Cybercom har i Indien och som tidigare levererat till 

framförallt Sverige, levererar nu till hela Cybercom. I linje med den nya affärsstrategin, med 

bland annat optimering av den globala leveranskapaciteten och fokus på färre men starkare 

internationella enheter, har Cybercom under 2012 avvecklat verksamheten i Rumänien och 
salt sin verksamhet i Kina. 

 (Cybercom 2013, s. 8) 

 

I detta stycke beskrivs olika geografiska marknader utifrån företagets strategi. Diskussionerna 

berör hur företaget ska nå ut till sina kunder och därför klassificeras stycket som externt 

kapital möjligt att påverka. Stycket beskriver strategin i relativt objektiva ordalag och saknar 

tydliga värderande inslag. Den sorteras därför som fakta. Eftersom det rör sig om en strategi 

förefaller stycket inriktat på framtiden och klassificeras därför som aktivitet.  
 

 

Det globala distributionsnätverket stärktes genom ett antal nya avtal inklusive i Storbritannien, Irland 
och Australien. Nya marknader innefattar Ungern och Israel.  

 

(Doro 2013, s. 4) 

 

Stycket handlar om företagets relation till sina leverantörer och kategoriseras därför som 

externt kapital möjligt att påverka. Eftersom avtalen redan har slutits skulle kategorin resurs 

kunna bli aktuell här. Vi väljer dock att klassificera stycket som aktivitet eftersom 

förstärkande av nätverket är en framtidsinriktad åtgärd samtidigt som nya marknader nämns i 

sammanhanget. Budskapet i stycket förefaller relativt okontroversiellt och enkelt att påverka, 

varför det klassificeras som fakta. 

 

 

Externt kapital möjligt att påverka, aktivitet, påstående 
 

 

Moderbolaget ska dessutom sträva efter att ständigt förbättra dotterbolagens påverkan på 

miljön samt deras agerande på det sociala området och i fråga om mänskliga rättigheter. 

Koncernen ska även uppmuntra alla leverantörer att arbeta med liknande mål för socialt 

ansvarstagande.  

 

(IAR Systems 2013, s. 29) 
 

Stycket handlar om koncernens arbete med sin miljöpåverkan. Detta rör företagets relation till 

sin omvärld och hållbarhetsarbete är rimligtvis något som ligger inom företagets kontroll. 

Därför sorteras det i kategorin för externt kapital möjligt att påverka. Det är bland annat svårt 

att kontrollera vad det konkret innebär att sträva efter ständig förbättring i detta sammanhang 

och därför anser vi att stycket ska klassas som påstående. Då arbetet förefaller avse strävan 

om förbättring i detta avseende ska det rimligtvis sorteras in i kategorin aktivitet.  
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StjärnaFyrkant kommer att utnyttja marknadsefterfrågan genom fortsatt fokus på 

marknadsbearbetning och tjänsteutveckling, då primärt inom områden som Mobile 

Management och säkerhet.  

 

(StjärnaFyrkant 2013, s. 3) 

 

Detta stycke handlar om hur företaget ska utnyttja marknadsefterfrågan. Marknadsefterfrågan 

är förvisso inget som företaget direkt kan påverka. Däremot kan de påverka hur de utnyttjar 

denna efterfrågan. Därför har stycket sorterats som externt kapital möjligt att påverka. 

Eftersom stycket handlar om vad företaget ”kommer att göra” sorteras det in i kategorin 

aktivitet. Det är dock svårt att validera information om vad StjärnaFyrkant kommer att göra 

framöver i sin hantering av marknaden. Därmed faller stycket in under kategorin påstående. 

 

 
Externt kapital ej möjligt att påverka, resurs, fakta 
 

 

Intresset för mer avancerade processor är stort i Asien, och även behovet av att utveckla 

strömsnåla produkter. Det har skapat en ökad marknad för ARMbaserade processorer och allt 

fler asiatiska processorleverantörer har lanserat nya ARM-baserade processorer under 2012.  

 

(IAR Systems 2013, s. 18) 

 

Stycket behandlar intresset för avancerade processorer på den asiatiska marknaden. Eftersom 

företaget inte kan påverka vilka intressen asiatiska aktörer har klassificeras detta stycke som 

externt kapital ej möjligt att påverka. Då det är det nuvarande tillståndet på marknaden som 

beskrivs sorteras detta stycke som resurs. De uppgifter som lämnas kan rimligtvis relativt 

enkelt kontrolleras mot marknaden och stycket klassificeras därför som fakta.  
 

 

I Sverige återfinns förutom Vitecs produkterbjudande konkurrenter i form av PREK och 

Webtop Solutions. I Norge finns konkurrenter i form av Websystemer samt Webtop 

Solutions. 

 
 (Vitec 2013, s. 20) 

 

Stycket beskriver vilka konkurrenter företaget har. Eftersom företaget inte kan påverka vilka 

konkurrenter som finns på marknaden sorteras detta stycke in i kategorin externt kapital ej 

möjligt att påverka. Då det är konkurrenssituationen i dagsläget som beskrivs klassificeras 

stycket in i kategorin resurs. Stycket saknar egna omdömen och sorteras därför som fakta.  

 

 
Externt kapital ej möjligt att påverka, resurs, påstående 
 

 

När fler enheter blir uppkopplade ökar datatrafiken, vilket leder till ökad belastning på 

telekomnäten. För att motverka störningar och minskad effekt behöver operatörer bygga ut 

och uppdatera sina nät. Det är kostsamt att bygga ut nät varför operatörer lägger ökade 

resurser på att optimera och finjustera de redan befintliga näten.  

 

(Cybercom 2013, s. 21) 

 

Stycket behandlar bland annat behovet av uppdatering av telekomnäten. Detta är ett behov 

som företaget inte direkt kan påverka. Stycket sorteras därför som externt kapital ej möjligt att 
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påverka. Då det är den aktuella situationen som beskrivs klassificeras detta som resurs. 

Stycket innehåller vissa värderande inslag. Bland annat beskrivs att operatörer lägger sina 

resurser på att optimera och finjustera redan befintliga nät istället för att bygga ut dem. Detta 

är en beskrivning som det förmodligen kan råda delade uppfattningar om. Därför klassificeras 

stycket som påstående.  
 

 

Seamless har kunder i 28 länder, varav 10 i Afrika. Många av dessa länder har varit föremål för 
demokratiomvälvningsprocesser de senaste åren, något som skapat osäkerhet och som inneburit att 

många investeringsbeslut samt beslutade projekt fördröjts. Detta är en faktor Seamless inte kan påverka 

utan ständigt måste förhålla sig till. Kontinuerliga uppföljningar görs för att estimera samt säkerställa 

risknivån för dessa projekt. Det har hittills ej inträffat en situation där Seamless inte kunnat fullfölja ett 

projekt på grund av osäkerhetsfaktorer som dessa. Projekt har dock försenats till följd av 

marknadssituationen.  

 

(Seamless Distribution 2013, s. 15) 

 

Stycket behandlar bland annat det politiska läget på några av företagets marknader. Detta är 

omständigheter som ligger bortom företagets kontroll och stycket klassificeras därför som 

externt kapital ej möjligt att påverka. Då beskrivningen avser tidigare händelser respektive 

nuläget sorteras stycket som resurs. Vissa av de uppgifter som lämnas är vagt formulerade 

och kan därför vara svåra att kontrollera. Ett exempel på detta är bland annat formuleringen 

att ”kontinuerliga uppföljningar görs för att estimera och säkerställa risknivån för dessa 

projekt”. Med tanke på svårigheterna att validera denna typ av uppgifter klassificeras stycket 

in i kategorin påstående. 

 

 

Externt kapital ej möjligt att påverka, aktivitet, fakta 
 

 
Politisk risk avser risken att myndigheter i olika länder genom politiska beslut försvårar, 

fördyrar eller omöjliggör fortsatt verksamhet. All tillverkning sker i Asien (vilket även gäller 

för i princip alla konkurrenter).  

 

(Doro 2013, s. 26) 

 

Den politiska risken påverkar företagets affärer men är samtidigt ett hot som företaget själva 

inte kan påverka. Därför kategoriseras stycket som externt kapital ej möjligt att påverka. I 

detta sammanhang adresserar resonemangen om risk framtida förändringar, varför stycket 

sorteras som aktivitet. Då det rör sig om okontroversiella uppgifter som relativt lätt kan 

valideras klassificeras stycket även in i kategorin fakta.  
 

 

Makroekonomiska faktorer som efterfråge- och konjunkturutveckling påverkar marknaden 

för Stjärna Fyrkants produkter och tjänster. Försämrad konjunktur och förändrat 

konsumtionsbeteende hos StjärnaFyrkants kunder skulle kunna påverka bolagets försäljning 

och resultat negativt.  

 

(Stjärna Fyrkant 2013, s. 7) 

 

Stycket beskriver bland annat hur efterfråge- och konjunkturutvecklingen påverkar 

marknaden för företagets produkter. Då företaget saknar direkt inflytande över efterfråge- och 

konjunkturutveckling på marknaden sorteras stycket in i kategorin externt kapital ej möjligt 

att påverka. Budskapet att försämrad konjunktur och förändrat konsumtionsbeteende innebär 
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risker kan anses vara allmänt accepterat. Därmed klassificeras det som fakta. Då stycket i 

första hand riktar in sig på potentiella framtida förändringar klassificeras det in i kategorin 

aktivitet.  

 

 
Externt kapital ej möjligt att påverka, aktivitet, påstående 
 

 

Användningen av Anotos teknologi inom white board-tillämpningar utvecklades inte i linje 
med våra förhoppningar för året. Marknaden, framförallt i USA, har till följd av den rådande 

konjunkturen varit mycket svag under det gångna året. Våra kunder förväntar sig dock en 

viss återhämtning under det kommande året och ser fortsatt ljust på framtiden inom 

interaktiva whiteboards.  

 

(Anoto 2013, s. 24-25) 

 

Stycket beskriver bland annat att den rådande lågkonjunkturen har påverkat företaget negativt. 

Konjunkturcykeln är en faktor som företaget inte kan påverka, varför stycket klassas som 

externt kapital ej möjligt att påverka. Den förväntade återhämtningen under kommande år rör 

framtiden och stycket har därför sorterats in i kategorin aktivitet. Uppgifterna om att kunderna 

förväntar sig viss återhämtning och ser ljust på framtiden finns inte förankrat i någon angiven 

källa och kan vara svåra att kontrollera. Stycket klassificeras därför som påstående.  
 

 
En del av Seamless strategi är att ingå avtal om licensiering och inkomstdelning. Bolagets 

intäkter under sådana avtal kommer i stor utsträckning bero på Seamless motparters arbete 

och insatser för att driva volym mot slutkunden. Interna omprioriteringar, ekonomisk kris 

och personalproblem hos Bolagets samarbetspartner kan enskilt eller tillsammans ha negativ 

effekt på samarbetspartners vilja eller förmåga att marknadsföra och sälja Bolagets 

produkter. Bristande samarbete med, eller engagemang hos, Bolagets samarbetspartners och 

oförmåga att ingå eller förlänga samarbetsavtal på för Seamless acceptabla villkor kan ha 

väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

 

 (Seamless Distribution 2013, s. 16) 

 

Stycket behandlar bland annat företagets strategier gällande ingående av avtal om licensiering 

och inkomstdelning. Det anges att företaget i stor utsträckning är beroende av företagets 

motparters arbete. Eftersom detta ligger utanför företagets kontroll har stycket klassificerats in 

i kategorin externt kapital ej möjligt att påverka. Då strategier till sin natur är 

framtidsinriktade sorteras stycket som aktivitet. Eftersom de lämnade utlåtandena om 

företagets samarbetspartners är värderande och svåra att validera klassificeras stycket även in 

i kategorin påstående.   

 



 

 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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