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Sammanfattning 
2000-talet har präglats av en våg av digitalisering och snabb IT-utveckling, vilket kommit att 
genomsyra hela samhället. Samtidigt har den svenska arbetsmarknaden stadigt förändrats 
från ett industrisamhälle mot att bli allt mer tjänsteinriktat, där konsulterna kommit att spela 
en mer betydande roll i att hos företag fylla upp tomrum där den numer nödvändiga IT-
kompetensen saknas. Kombinationen har föranlett en blomstring av IT-konsultbranschen. 
Framgångarna och den snabba utvecklingen till trots, har antalet börsnoterade IT-konsulter 
på 20 års tid något anmärkningsvärt gått från 29 till 5 i antalet - snart ännu färre efter den 
senaste tidens uppköp av börsnoterade Acando. Valet mellan publikt och privat ägarskap är 
generellt en viktig fråga för företag att ta ställning till, och huruvida det kan påverka 
lönsamheten är ett ämne som återkommande undersökts på flertalet marknader världen över.  
 
Syftet med den aktuella studien är att undersöka om det är mer lönsamt för IT-konsultbolag 
att vara börsintroducerade på den svenska aktiemarknaden, i jämförelse med att behålla 
bolaget privatägt. Genom att anta en kvantitativ metod ämnar denna studie att bidra med en 
förståelse för börsnotering inom IT-konsultbranschen samt ge vägledning till IT-
konsultbolag som står inför beslutet om en börsnotering. Det finns inga tidigare studier inom 
ämnet börsnotering och just denna branschspecifika inriktning på den svenska marknaden. 
De lönsamhetsmått som kommer att tillämpas för att studera lönsamhet är ROA, vinst per 
anställd samt rörelsemarginal.  
 
Digitalisering har skapat möjligheter för företag, samtidigt som IT-branschen i sin helhet 
kantas av utmaningar med bland annat en påtaglig personalbrist, där förmågan att lyckas 
rekrytera rätt personal är en av dem. Därav är det intressant att undersöka om relativ 
förändring i antal anställda skiljer sig åt mellan de börsnoterade och de privatägda IT-
konsultbolagen som studeras. Vidare, är den främsta tillgången inom tjänsteföretag det 
intellektuella kapitalet där företags arbete med kunskapsöverföring är centralt. I ett försök att 
förklara huruvida lönsamheten kan ha ett samband med val av ägarstruktur, tar studien stöd 
av de ekonomiska teorierna Pecking order theory samt Agency theory, vilka sätts i relation 
till om det är mer lönsamt för IT-konsultbolag att vara börsnoterade eller inte. 
 
Studien resulterar i att de studerade börsnoterade IT-konsultbolagen uppvisar en lägre ROA 
i jämförelse med de onoterade företagen. Vad det gäller rörelsemarginal, vinst per anställd 
och relativ förändring i antal anställda saknas signifikanta samband och det går således inte 
att med säkerhet uttala sig, även om statistiken visar tendenser till ett negativt samband. 
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Förord 
Primärt vill vi rikta ett stort och ödmjukt tack till vår handledare Rickard Olsson. Likt en 
termos i gryningen har han väglett oss genom både med- och motgångar. Med Rickards stöd 
och goda råd längs vägen har vi dessutom fått möjlighet att såväl utveckla som utmana oss 
själva, samt fördjupa förståelsen för ämnet. Vidare vill vi tacka varandra för ett mycket gott 
samarbete.  
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1. Inledning 
I följande inledande kapitel redogörs det för det ämnesområde och efterföljande problem 
som den aktuella studien undersöker. Detta görs genom att introducera läsaren för 
tjänstesektorns utveckling i Sverige, samt hur dagens digitalisering har kommit att påverka 
konsultbranschen. Vidare får läsaren ta del av hur valet av ägarstruktur kan komma att 
påverka företagets prestation. Med bakgrund av denna redogörelse, presenteras därefter 
studiens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens 
perspektiv, praktiska och teoretiska bidrag samt valda avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund  
Den svenska arbetsmarknadens struktur är under ständig förändring (Galte Schermer, 2019). 
Som exempel väljer nuförtiden de större företagen att i allt större utsträckning fokusera på 
sin kärnverksamhet, samtidigt som humankapitalet blivit en allt viktigare produktionsfaktor 
(Svensson, 2001, s. 201). Så har det inte alltid sett ut i Sverige, som gått från att på 1850-
talet vara en jordbruksekonomi till att under 1900-talet bli en industrination, och idag 
övergått till en tjänsteekonomi (Galte Schermer, 2019). Förändringen mot ett mer 
tjänsteinriktat samhälle har pågått under en längre tid. Redan 1989 framhölls det att vi allt 
mer lever i ett kunskapsintensivt samhälle (Jäghult, 1989, s. 7). 1995 skedde sedan ett 
paradigmskifte med en övergång från industrisamhälle till informationssamhälle, där mjuka 
kompetensvärden och informationsteknologiska lösningar ökade i både betydelse och i 
volym (Sveriges Riksdag, 1995). Utvecklingen visade sig bestå, och 2001 fanns det en ökad 
efterfråga på specialiserade och kunskapsintensiva företag hos såväl privata aktörer som 
inom offentlig sektor (Svensson, 2001, s. 203). 2016 såg vi hur tjänstesektorn fortsatte att 
växa då det var en av de branscher som gick starkast framåt, och hade den största ökningen 
av andelen anställda (SCB, 2018). Tjänsteföretagen hade då en tillväxt på 4,8 procent 
avseende nettoomsättning och 5,0 procent för antalet anställda, vilket i jämförelse med andra 
branschers tillväxt är relativt hög (SCB, 2018). Idag ser vi att den privata tjänstesektorn 
sysselsätter nära 30% av Sveriges totala arbetskraft medan till exempel industrin står för 
endast 11% (Galte Schermer, 2019).  
 
Vidare har den ökade digitaliseringen, både i Sverige och globalt sett, bidragit till att just IT-
branschen kommit att bli en av de mest betydelsefulla drivkrafterna för sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt (IT- och telekomföretagen, 2017, s. 4). Sysselsättningen inom den digitala 
sektorn står för 6,3 procent av den totala arbetskraften i Sverige (IT- och telekomföretagen, 
2017, s. 7). Som en följd av en ökad digitalisering och snabb IT-utveckling, har konsulter 
kommit att fylla ett viktigt tomrum hos företag där rätt kompetens inom området ännu inte 
hunnit byggas upp (Riksrevisionen, 2018, s. 62). Vidare, betonar flertalet myndigheter att IT 
är den kategori där behovet av konsulttjänster framöver kommer att öka som mest 
(Riksrevisionen, 2018, s. 27).  
 
Med bakgrund av ovan redogörelse, är det inte svårt att tänka sig att det just nu går bra för 
Sveriges IT-bolag i allmänhet (Malmqvist, 2018), och IT-konsultbranschen i synnerhet som 
i dagsläget blomstrar (Hultgren, 2019). Tidigare har organisationer använt IT i syfte att öka 
effektiviteten, vilket nu har ändrats i takt med en ökad digitalisering - med hjälp av IT skapar 
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företag idag förutom en ökad effektivitet, även förändring och nya affärsmöjligheter 
(Malmqvist, 2018).  
 
En ökad digitalisering genererar inte bara möjligheter, utan företag kantas även i detta 
sammanhang av utmaningar. På den växande konsultmarknaden har en av utmaningarna visat 
sig vara att rekrytera ny och rätt kompetens, men också att behålla sin personal - då konsulter 
ofta arbetar hos kund främjar inte konsultbolagens arbetsmodell företagets sammanhållning 
(Arstad Djurberg, 2017). Förmågan att kunna rekrytera och behålla rätt personal blir än 
viktigare då det idag finns flertalet attraktiva konsultbolag. Ett sätt att öka denna förmåga, 
sägs vara att börsnotera bolaget (Rydqvist, K., Högholm, K., 1995, s. 293; Svensson, 2001, 
s. 207). Samtidigt har det visat sig att antalet börsnoterade IT-konsultbolag under en 
tjugoårsperiod gått från att vara 29 till antalet, till att idag endast vara 5 (Dagel, 2019) - snart 
ännu ett mindre efter CGI:s uppköp av börsnoterade Acando. Huruvida ett företag väljer att 
börsintroducera sig eller förbli privatägt är i sig ett centralt och grundläggande beslut då det 
kommer att påverka dess ägarstruktur (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s. 127). Hur 
ägarstrukturen ser ut är av betydelse med tanke på att den kan inverka på ägarnas incitament 
att fatta optimala beslut rörande såväl det operativa som investeringar. Speciellt då det finns 
en separation mellan ägarskap och kontroll, det vill säga mellan aktieägare och företagets 
ledning, kan det uppstå konflikter rörande hur beslut ska fattas (Jensen & Meckling, 1976). 
Flertalet studier (Ritter, 1991; Jain & Kini, 1994; Mikkelson et al., 1997; Khurshed et al., 
2003; Capasso et al., 2005; Wang, 2005; Carpenter & Rondi, 2006) har under åren undersökt 
huruvida prestationen skiljer sig åt mellan börsnoterade företag och de som beslutat sig för 
att förbli privatägda. Det generella resultatet som visat sig är en försämrad prestation för 
börsnoterade bolag. Däremot råder det delade meningar huruvida en försämrad prestation har 
ett samband med valet av ägarstruktur. Vidare finns det en rad studier (Pagano et al., 1998; 
Loderer & Waelchli, 2010; Bodnaruk et al., 2007; Kim och Weisbach 2005; Roell, 1996; 
Rydqvist & Högholm, 1995) som studerar vilka motiv som underbygger valet att gå publikt. 
Således förefaller lönsamhet kopplat till ägarstruktur vara ett aktuellt och återkommande 
omdebatterat ämne. 

1.2 Problemdiskussion 
Beslutet rörande att gå publikt eller inte har aktualiserats ända sedan Myers & Majluf (1984) 
utvecklade Pecking order theory som rangordnar valet mellan internt och externt genererat 
kapital. Enligt Brealey et al. (2011, s. 366) kan företag börsintroduceras i syfte att öka sitt 
kapital eller för att göra det möjligt för aktieägare att få utdelning. Pagano, Panetta and 
Zingales (1998) argumenterar för att den huvudsakliga anledningen till att företag väljer att 
börsintroduceras är aktieägarnas önskan att göra sina innehav likvida. Med en 
börsintroduktion blir även information om företaget mer allmänt tillgängligt, vilket gör att 
företaget kan diversifiera sina finansieringskällor och minska sina lånekostnader (Brealey et 
al., 2011, s. 366; Loderer & Waelchli, 2010), samt fastställa ett marknadsvärde och öka 
företagets publicitet i och med att en börsnotering attraherar fler analytikers uppmärksamhet 
(Brealey et al., 2011, s. 367). Trots att det bevisligen tycks finnas fördelar förenliga med en 
börsnotering, är inte det publika ägarskapet varje företags ambition, utan flertalet förblir 
privatägda, onoterade bolag.  
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Det finns även en rad negativa aspekter relaterat till ett företags börsnotering. Mikkelson et 
al. (1997, s. 305) hävdar exempelvis att företagets rörelseresultat sjunker under genomsnittlig 
nivå efter en notering, vilket är ett resultat som går i linje med vad andra studier kommit fram 
till (Jensen & Meckling, 1976; Jain & Kini, 1994;). En notering innebär även ökade kostnader 
för företaget, såväl direkta som indirekta (Pagano et al., 1998, s. 38). 
 
För konsultbolag fungerar aktiemarknaden som en marknadsföringsplats i och med att 
bolaget anses ha lättare att rekrytera personal när det blivit publikt - höga aktiekurser tenderar 
att locka till sig rekryter av optionsprogram (Svensson, 2001, s. 208). Så länge aktiekursen 
har en positiv utveckling fungerar strategin väl, men i det fall då aktiekursen i stället sjunker 
och ger upphov till optioner utan värde, skapas incitament hos de anställda att byta 
arbetsgivare (Svensson, 2001, s. 207). Med andra ord, risken för hög personalomsättning 
uppstår. En hög personalomsättning påverkar bland annat kontinuiteten i kundrelationer om 
humankapitalet försvinner, vilket i sin tur påverkar förmågan att bygga såväl relationer som 
företagskulturen då samhörigheten inom bolaget minskar (Svensson, 2001, s. 207). 
 
För att det ska vara lönsamt för konsultbolag att börsnotera sig, krävs det vidare att externa 
investerare är intresserade av att äga aktier i konsultbolaget (Svensson, 2001, s.  207). I det 
avseendet blir det centralt att ta hänsyn till det faktum att humankapitalet är konsultbolagens 
viktigaste tillgång (Schricke, Zenker & Stahlecker, 2012; Svensson, 2001, s. 204). Vad som 
utmärker konsultsektorn, är att de anställda förutom att kontrollera humankapitalet även har 
kontroll över kundstocken (Svensson, 2001, s. 205). Därmed finns risken att konsulten i 
fråga, om denne säger upp sig, utöver sin kompetens även kan ta med sig företagets kunder 
(Svensson, 2001, s. 205). För att investerare ska vara intresserade av att köpa aktier i 
konsultbolag, krävs det därför att företaget i sig har kontroll över både humankapitalet och 
kundstocken för att säkerställa att en specifik produkt eller affärsidé stannar inom företaget 
(Svensson, 2001, s. 205). Ett starkt strukturkapital, till exempel i form av ett etablerat 
varumärke eller standardisering, är nödvändigt för att ett konsultbolag långsiktigt ska bli 
intressant för investerare (Svensson, 2001, s. 208; Annell et al., 1989, s. 28). 
 
Som framgår av problembakgrunden, är det tjänstesektorn som är på starkast frammarsch i 
den svenska ekonomin, med just IT-konsultföretag i spetsen som en följd av den ökade 
digitaliseringen. Val av ägarstruktur och företagsfinansiering är ett ständigt aktuellt beslut 
för alla typer av företag, och det finns en rad nationella och internationella studier som jämför 
just onoterade med noterade bolag sett till hur de presterar (Jensen & Meckling, 1976; Ritter, 
1991; Jain & Kini, 1994; Mikkelson et al., 1997; Khurshed et al., 2003; Capasso et al., 2005; 
Wang, 2005; Carpenter & Rondi, 2006). Vad som däremot saknas i sammanhanget, är en 
studie som behandlar specifikt tjänstesektorn. IT-konsultbranschen förefaller vara extra 
intressant med bakgrund av en ökad digitalisering och behov av IT-kompetens. 
Konsultbranschen i fråga utmärker sig med humankapitalets betydelse för företagets 
långsiktiga prestation, samtidigt som det tycks råda delade meningar huruvida en 
börsintroduktion är till konsultföretagets fördel eller inte. Därmed anser vi att det är ett 
intressant område att undersöka sambandet mellan lönsamhet och IT-konsultföretagets 
ägarstruktur, vilket även är ett kunskapsgap nödvändigt att fylla.  
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1.3 Problemformulering  
 
Finns det någon skillnad i lönsamhet mellan börsintroducerade och privatägda IT-
konsultbolag? 

1.4 Syfte 
Studiens primära syfte är att undersöka om det finns någon skillnad i lönsamhet mellan 
börsintroducerade och privatägda IT-konsultbolag på den svenska aktiemarknaden. Om en 
skillnad existerar, är syftet även att undersöka vilket typ av ägarskap som är relativt mer 
lönsamt. 
 
Som ett delsyfte undersöks även relativ förändring av antalet anställda, och om ett börsnoterat 
IT-konsultbolag kan ha ökad förmåga att attrahera ny personal i jämförelse med ett onoterat 
bolag. I och med att en av IT-branschens största utmaningar består i att det råder personalbrist 
(Hultgren, 2019) och att förmågan att attrahera personal således kan antas korrelera med 
långsiktig överlevnad på marknaden, blir detta intressant att undersöka.  

1.5 Studiens perspektiv  
Den aktuella studiens perspektiv utgår från företagets ägare. Detta i och med att studien syftar 
till att undersöka om det finns en skillnad i lönsamhet mellan börsintroducerade IT-
konsultbolag och bolag med privat ägarskap. Beslutet gällande ägarstruktur fattas av ägarna 
(och godkänns av styrelsen), varför det således blir naturligt att utgå från detta perspektiv. I 
mindre företag är det inte sällan som ägare, verkställande direktör (VD) och styrelse är 
samma person, varför studien således i viss mån även utgår utifrån VD:ns och styrelsens 
perspektiv.  

1.6 Teoretiskt bidrag och praktiskt bidrag  
Lönsamheten i ett företag drivs och påverkas av en mängd olika faktorer. Det teoretiska 
bidraget från den aktuella studien är att skapa en bättre förståelse för hur ägarstrukturen - att 
ha publikt eller privat ägarskap - kan ha ett samband med lönsamheten för ett IT-
konsultföretag på den svenska marknaden. Även om studien undersöker specifikt IT-
konsultbolag, kan det tänkas att det teoretiska bidraget likaledes kan vara till nytta för andra 
typer av konsultföretag.  
 
Studiens praktiska bidrag kommer främst bestå i att ge vägledning till IT-konsultföretag som 
går i noteringstankar, alternativt de som är noterade och funderar på att avnotera sig. Det är 
rimligt att tänka sig att just företagets lönsamhet är av intresse och kan vara något som 
prioriteras för en långsiktig överlevnad. Med studiens resultat kan ägaren (och eventuellt 
styrelse och VD) erhålla beslutsunderlag ur aspekten lönsamhet vid val av ägarstruktur. 
Vidare kan studien i viss mån även lämna ett praktiskt bidrag till de faktiska konsulterna. 
Detta med tanke på att det kan vara av intresse för konsulterna att arbeta på ett företag som 
anses vara lönsamt, och studiens resultat kan därmed ge en indikation på om det finns någon 
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anledning att söka sig till ett IT-konsultföretag med en viss typ av ägarskap framför den 
andra. 

1.7 Avgränsningar 
Följande studie kommer att undersöka IT-konsultföretag som verkar på den svenska 
marknaden. Som framgår av problembakgrunden, är det just IT-konsultbranschen som just 
nu blomstrar på den svenska marknaden, som en följd av en ökad digitalisering. Därmed blir 
det intressant att avgränsa studien till just denna typ av tjänsteföretag. Att specifikt den 
svenska marknaden valts, beror dels på avsaknaden av en liknande studie på denna marknad, 
dels på författarnas egna intresse av att fokusera på just Sverige. Studien avgränsas därmed 
till att endast inkludera företag vars landskod är SE.  
 
Att avgränsa studien till IT-konsultbolag på svenska marknaden, har möjliggjorts med hjälp 
av Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI), vilket är framtaget av Statistiska 
Centralbyrån (SCB) i syfte att hänföra ett företags ekonomiska aktivitet till en eller flera 
näringsgrenar (SCB, u.å.). SNI är uppbyggt av de fem nivåerna avdelning, huvudgrupp, 
grupp, undergrupp och detaljgrupp, och hur varje företag klassificeras beror på vad som inom 
företaget svarar för den relativt sett högsta andelen av förädlingsvärdet (SCB, 2007, s. 25). 
Därmed kan en eller flera SNI-koder beskriva verksamheten. Primära aktiviteter är den 
aktivitet som tillför mest till det totala förädlingsvärdet för denna enhet, medan sekundära 
aktiviteter är övriga aktiviteter. Värt att notera är att företags primära aktiviteter inte 
nödvändigtvis behöver stå för mer än 50 % av enhetens förädlingsvärde (SCB, 2007, s. 18). 
I den aktuella studien inkluderas därmed både primära och sekundära koder, då företag 
verksamma inom IT-konsultbranschen kan ha flera ekonomiska aktiviteter. 
 
SNI ingår i ett internationellt system och utgår från EU:s näringsgrensstandard NACE, där 
den nu gällande versionen benämns NACE Rev. 2 (SCB, 2007, s. 17). Orbis Europe 
tillhandahåller även branschindelning utifrån klassificeringen US SIC, vilket är den 
amerikanska motsvarigheten till SNI och NACE (Siccode, u.å.). Att dela in företag utifrån 
ovan nämnd klassificering gör det möjligt att besvara studiens syfte, och går även i linje med 
hur tidigare studier har sorterat på bransch (Ritter, 1991; Jain & Kini, 1994; Mikkelson et al., 
1997). I tabell 1 presenteras de SNI-koder som i den aktuella studien har använts för att 
sortera fram IT-konsultbolag.  
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Tabell 1: Branschkoder, IT-konsult 

 
Vidare har tidsperioden som ska undersökas begränsats till tio år, 2009-2018. Varför det i 
sammanhanget är mer intressant att analysera bolagens data från 2000-talet och utesluta 
1900-talet, är då det främst är under de senaste tjugo åren som IT-branschen aktualiserats 
(SCB, 2016). Att specifikt åren 2009-2018 valts, beror på att det är från den period som valda 
databasen Orbis Europe presenterar företagsdata. 
 
Studien kommer inte att avgränsas till endast aktiva bolag. Detta för att undvika de logiska 
fel som kan uppstå då forskaren enbart fokuserar på de individer eller objekt som överlever 
en process, så kallad survivorship bias (Studenmund, 2014, s. 523). Därmed kommer såväl 
aktiva som inaktiva bolag att inkluderas, samt även företag av okänd kategori. På detta sätt 
undviks det att studien leder till felaktiga slutsatser.  
 
Ytterligare en avgränsning som gjorts, är att endast undersöka företag som uppfyller något 
av följande kriterier: rörelseintäkter som uppgår till som minst 10,5 miljoner SEK; totala 
tillgångar motsvarande som minst 21 miljoner SEK; 15 eller fler antal anställda. Detta är ett 
kriterium som i Orbis Europe motsvarar storleksklassen medium size (Orbis, u.å.) och har 
valts i syfte att undvika att inkludera de allra minsta företagen som visserligen är registrerade 
men helt passiva på marknaden.  
 
De inkluderade företagen i den aktuella studien har bolagsformen aktiebolag. Detta på grund 
av att en jämförelse med andra typer av bolagsformer, så som handelsbolag, enskild firma, 
kommanditbolag eller ekonomisk förening, inte är aktuellt i och med att noterade bolag per 
definition är aktiebolag. Vidare, kan redovisningsprinciper skilja mellan bolagsformer. Om 
företagens finansiella rapporter är strukturerade enligt skilda principer, kan detta innebära en 
risk vid analys av lönsamhetsmått som är beräknade utifrån balans- och resultaträkning. 
Följande studie har avgränsats till företag som tillämpar redovisningsstandard IFRS. Detta 
motiveras av att IFRS ska tillämpas av samtliga svenska noterade bolag (IFRS, 2016), och 
därmed blir det irrelevant att välja något annat. Avslutningsvis har studien avgränsats till att 
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endast inkludera IT-konsultbolag på koncernnivå. Detta för att undvika att inkludera 
dotterbolag som endast utför interna konsulttjänster åt sin koncernmoder, vilket skulle ge 
missvisande resultat. 
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2. Metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för den 
aktuella studien. Inledningsvis redogörs det för författarnas förförståelse av 
forskningsämnet. Vidare presenteras forskningsfilosofi, vetenskapligt angreppssätt samt 
forskningsstrategi inom det studerade området, vilket sammanfattas i tabell 2. 
Avslutningsvis, redogörs det för källkritik kopplat till studien.  

2.1 Förförståelse och ämnesval  
Vid genomförandet av en studie hävdar Bryman & Bell (2011, s. 30) att forskarens 
referensram, vilket inkluderar tidigare kunskaper, erfarenheter och värderingar, kan influera 
inhämtande av information och därmed få en stor betydelse genom hela forskningsprocessen. 
Enligt Brand (2008, s. 430) kan en forskares syn på karaktären av kunskap gällande affärsetik 
samt vad som är möjligt att veta, influera det forskaren ämnar undersöka och på vilket sätt 
forskaren kommer att undersöka detta. Det innebär att forskarens förförståelse kan leda till 
att studien präglas av subjektiva inslag. För att studiens resultat ska anses trovärdiga är det 
därmed av vikt att belysa vår förförståelse gällande ämnet och våra tidigare erfarenheter. 
 
Båda författarna är studenter på Handelshögskolan vid Umeå universitet, där vi på 
kandidatnivå studerat Civilekonomprogrammet med en inriktning mot handel och logistik. 
På magisternivå har en av oss fördjupat sig inom Finans och den andra inom Management. 
Inriktningen Finans har genererat kunskap om såväl företagsvärdering och 
lönsamhetsberäkning som riskanalys och finansieringspolitik. Därmed har teoretisk 
grundförståelse för teorier och begrepp gällande det studerade ämnet erhållits. Inom 
fördjupningen Management har för den aktuella studien relevant kunskap erhållits genom 
studier gällande teoretiska kunskaper om ledning, organisation och management. Under 
utbildningen har även relevanta statistiska kurser genererat en bred och grundläggande 
förförståelse för de statistiska verktyg som den aktuella studien kommer att tillämpa.  
 
Utöver den teoretiska förförståelsen som erhållits genom studier, har även praktisk 
förförståelse förvärvats genom bland annat arbetslivserfarenhet inom konsultbranschen. 
Denna erfarenhet anses däremot inte komma att påverka studien negativt. Den praktiska 
förståelsen av konsultyrket kan istället anses ha skapat en medvetenhet gällande ämnet. 
Vidare, har vi genom utbildningens gång genomfört analyser av företags ekonomiska 
lönsamhet och därmed erhållit teoretisk kunskap inom forskningsämnet. Detta sammantaget, 
har i sin tur influerat val av ämne att studera. Valet att undersöka konsultbranschen grundas 
i att vi anser att det är en aktuell och intressant bransch, speciellt i fråga om lönsamhet då 
konsultbranschens främsta intäkt baseras på de anställdas intellektuella kapital. Dagens 
digitalisering ligger till grund för val att studera just IT-branschen.  
 
Det finns en risk att det egna intresset för ämnet och vår teoretiska kunskap som erhållits 
genom studier påverkar vår subjektivitet, därmed har vi vid inläsning av litteratur strävat efter 
att ha ett så objektivt förhållningssätt som möjligt. Att påpeka är att vi hoppas att vår 
förförståelse har en positiv inverkan på genomförandet av den aktuella studien. Detta då vi 
anser att förförståelsen för ämnet kan skapa en möjlighet att få en ännu djupare insikt. För att 
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begränsa frågan om subjektivitet kommer diskussionen ovan att beaktas vid genomförandet 
av den aktuella studien.  
 
Utöver förförståelse, menar Brand (2008, s. 431) att det är av vikt att tydligt och noggrant 
formulera ett lämpligt tillvägagångssätt vid studier av ett forskningsämne och att detta är ett 
kritiskt steg i forskningsprocessen. Därmed presenteras i påföljande avsnitt studiens 
metodologiska utgångspunkter. 

2.2 Forskningsfilosofi  
Det finns två vetenskapliga utgångspunkter som en forskare bör vara medveten om vid 
genomförandet av en studie: ontologi och epistemologi (Bryman & Bell, 2011). Ontologi 
handlar om hur verkligheten uppfattas, medan epistemologi behandlar antaganden om vad 
som utgör legitim och giltig kunskap (Saunders et al., 2016, s. 127). Den främsta frågan inom 
forskningsfilosofin rör huruvida den sociala verkligheten kan eller bör studeras utifrån 
samma metoder, verklighetsbild samt principer som appliceras inom naturvetenskapen 
(Bryman, 2011, s. 29).  

2.2.1 Ontologi 
Ontologiska frågeställningar rör hur individer uppfattar verkligheten, det vill säga vad som 
finns och hur man väljer att se på verkligheten (Bryman, 2011, s. 35). Det främsta inom 
ontologin handlar om huruvida sociala aktörer kan eller ska uppfattas som objektiva enheter 
eller om sociala aktörer kan betraktas som konstruktioner som bygger på andras 
uppfattningar och handlingar (Bryman, 2011, s. 35).  
 
Inom ontologin finns det således två synsätt: subjektivism och objektivism (Saunders et al., 
2016, s. 128). Från ett objektivistiskt synsätt är den sociala verkligheten extern för oss där 
sociala och fysiska fenomen existerar oberoende av varandra (Saunders et al., 2016, s. 128). 
Inom subjektivismen är den sociala verkligheten skapad av samspelet mellan sociala aktörer 
och det finns inte endast en verklighet (Saunders et al., 2016, s. 130). Vid ett subjektivitiskt 
synsätt är sociala interaktioner mellan individer en ständig process, vilket innebär att en 
forskare bör studera situationer i detalj över tid för att se utvecklingen samt hur verkligheten 
uppfattas (Saunders et al., 2016, s. 130). Till skillnad från en objektivistisk forskare, som 
söker universella fakta på det som styr det sociala beteendet, ser den subjektiva forskaren till 
olika åsikter som kan skapa uppfattningar om hur verkligheten är, vilket gör det svårt för 
forskaren att bortse från egna värderingar vid genomförandet av en studie (Saunders et al., 
2016, s. 130).  
 
I följande studie ämnar vi undersöka företags lönsamhet, vilken mäts baserat på redovisad 
finansiell data. Data kommer att samlas in som den är och utan att den från vår sida blir 
föremål för tolkning eller värdering innan sammanställning och vidare undersökning. 
Därmed faller det sig naturligt att vår ontologiska ståndpunkt är något som mest går att 
likställa med objektivism. Givetvis går det aldrig att helt kontrollera för att studien är fri från 
subjektiva ställningstaganden, vilka kan ha en inverkan på utfallet. Exempelvis kan 
avgränsningar och urval komma att influeras av att vi som författare tar ställning till vad som 
bör klassas som ett IT-konsultbolag. Vidare kan insamlad data vara påverkad av företagets 
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subjektiva val vid tillämpning av redovisningsregler eller liknande. Även om risken finns att 
subjektiva ställningstaganden inverkar, kommer utgångspunkten tillika ambitionen vara att 
objektivt undersöka lönsamheten hos IT-konsultbolag. Då studien inte har för avsikt att 
studera sociala aktörers handlingar, motiv eller intentioner, blir dessutom ett subjektivistiskt 
synsätt inaktuellt. Däremot kommer vi så småningom att göra en bedömning av resultatet, 
vilket kan komma att påverka objektiviteten.  

2.2.2 Epistemologi 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två dominerande epistemologiska 
ställningstaganden vid genomförande av en studie: positivism och interpretivism (Bryman & 
Bell, 2011, s. 15). Positivism härrör från praxis inom naturvetenskapen gällande studier av 
den sociala verkligheten, som förutsätter att forskningsfrågor undersöks objektivt (Brand, 
2008, s. 432). Enligt Saunders et al. (2016, s. 136) är positivism relaterat till vad som är givet, 
och har ett fokus på en noggrann vetenskaplig metod utformad för att ge ren data och fakta 
som inte varit föremål för mänsklig tolkning. Enligt Brand (2008, s. 431) fokuserar en 
forskare som tillhör ett positivistiskt paradigm på själva resultatet snarare än på hur dessa 
resultat har uppnåtts eller i vilken kontext de förekommer. Majoriteten som antar ett 
positivistiskt ställningstagande har enligt Brand (2008, s. 433) använt hypotesprövning. 
Vanligtvis, då en forskare antar en positivistisk frågeställning, antar denne även en deduktiv 
ansats samt en kvantitativ metod (Saunders et al., 2016, s. 136).  
 
Den motsatta kunskapsuppfattningen till positivism är interpretivism, vilken bygger på 
förståelse och tolkning och ställer sig kritisk till att använda naturvetenskapliga metoder när 
den sociala verkligheten betraktas (Bryman, 2011, s. 32). Interpretivism handlar om 
förståelse, till skillnad från positivismen som vill förklara (Brand, 2008, s. 433). Saunders et 
al. (2016, s. 140) menar att individer och dess sociala värld inte kan studeras på samma sätt 
som fysiska fenomen. Syftet med interpretivism är enligt Saunders et al. (2016, s. 140) att 
skapa en rikare förståelse och tolkning av den sociala världen och dess kontext. Till skillnad 
från positivism ligger fokus inom interpretivism på induktion, tolkning av insamlad data samt 
en kvalitativ metod (Saunders et al., 2016, s. 136). 
 
Den aktuella studien ämnar undersöka lönsamheten hos IT-konsultbolag, vilket baseras på 
finansiell data och fakta snarare än människor och deras beteenden. I största möjliga 
utsträckning kommer data vara såväl objektivt insamlad som opåverkad av mänsklig 
tolkning, och därmed faller det sig naturligt att vi antar en positivistisk filosofi. Samtidigt 
kommer det undersökas huruvida lönsamheten kan ha ett samband med val av ägarstruktur, 
vilket kan ses som ett försök till förståelse av kontexten. Således innebär detta att det kan 
anses finnas inslag av interpretivism. 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
Vid genomförandet av en studie finns det två olika angreppssätt att ta ställning till: induktiv 
och deduktiv (Bryman, 2011, s. 26). 
 
Vid tillämpning av den induktiva forskningsmetoden samlar forskaren in data för att 
analysera och formulera nya teorier (Saunders et al., 2016, s. 145), och är en metod som 
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vanligtvis förknippas med kvalitativ forskning (Saunders et al., 2016, s. 147). Till skillnad 
från den induktiva forskningsmetoden, utgår det deduktiva angreppssättet från befintliga 
teorier (Saunders et al., 2016, s. 146). Den deduktiva metoden innebär att forskaren härleder 
en eller flera hypoteser utifrån vad som redan är känt, vilket därefter testas empiriskt 
(Bryman, 2011, s. 26). En deduktiv metod förknippas vanligtvis med kvantitativ forskning 
(Saunders et al., 2016, s. 146).  
 
För den aktuella studien har vi valt att följa den deduktiva forskningsmetoden, vilket går i 
linje med vår forskningsfilosofi som främst går att likställa med positivism och objektivism 
(Saunders et al., 2016, s. 136-137). Val av ett deduktivt angreppssätt motiveras vidare av att 
metoden i fråga har tillämpats i flertalet tidigare studier inom ämnet börsnotering och 
finansiell prestation (Jain & Kini, 1994; Mikkelson et al., 1997; Capasso et al., 2005; Wang, 
2005). Målet med studien är således att undersöka om det finns ett samband mellan 
ägarstruktur och lönsamhet, snarare än att generera nya teorier, vilket gör det inaktuellt att 
utgå från en induktiv ansats. 
 
Med utgångspunkt i den deduktiva ansatsen vid den aktuella studiens genomförande, 
kommer forskningsprocessen beskriven i figur 1 att antas. 
 

 
Figur 1. Forskningsprocess 

2.4 Forskningsstrategi 
Ett av de främsta val en forskare gör är om studien ska vara av kvantitativ eller kvalitativ 
karaktär, eller en kombination av de båda. Den kvalitativa forskningsmetoden är en strategi 
som vid insamling av data behandlar ord snarare än numeriska värden, och antar ett induktivt 
angreppssätt vid undersökning av ett forskningsproblem (Bryman & Bell, 2011, s. 27). En 
kvalitativ metod syftar till att skapa ett teoretiskt bidrag genom att studera respondenters 
åsikter med hjälp av flera olika datainsamlings- och analysmetoder (Saunders et al., 2016, s. 
168). Den kvantitativa forskningsmetoden betonar istället siffror vid insamling och analys av 
data samt antar ett deduktivt angreppssätt med fokus på att testa teorier i en studie (Bryman 
& Bell, 2011, s. 26-27). En kvantitativ forskning undersöker relationen mellan variabler, 
vilket ofta sker genom statistisk analys (Saunders et al., 2016, s. 166). Vidare är det vanligtvis 
ett positivistiskt paradigm som har influerat forskningsarbetet (Brand, 2008, s. 431) och det 
är en metod som undersöker relationen mellan variabler, vilket ofta sker genom statistisk 
analys (Saunders et al., 2016, s. 166). Kvantitativ forskning undersöker inte frågor gällande 
hur och varför, vilket är minst lika intressant att få svar på enligt Brand (2008, s. 431), men 
dessa undersökande frågor är mer kopplade till en kvalitativ strategi som har ett större 
intresse av att utforska och påverka etiska attityder.  
 
Med bakgrund av att den aktuella studien ämnar undersöka om det finns någon skillnad i 
lönsamhet mellan börsnoterade och privatägda IT-konsultbolag, och detta med hjälp av 
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nyckeltal och statistiska beräkningar, anser vi att en kvantitativ metod är den mest lämpade. 
Att genomföra följande studie med en kvalitativ metod, genom exempelvis intervjuer, skulle 
försvåra insamling av data samt jämförelsen av lönsamhet mellan onoterade och noterade 
bolag. Att anta en kvantitativ metod motiveras även av att flertalet tidigare studier av liknande 
karaktär har använt denna forskningsstrategi (Ritter, 1991; Jain & Kini, 1994; Mikkelson et 
al., 1997; Khurshed et al., 2003; Capasso et al., 2005; Wang, 2005; Carpenter & Rondi, 
2006). 
 
Med en kvantitativ metod kan ett säkrare resultat uppnås i en studie, då mängden data är av 
stor kvantitet, och med en tonvikt på hårddata ger det en möjlighet att beskriva och förklara 
datan med hjälp av numerisk statistisk analys (Ejvegård, 2009, s. 38). I en kvantitativ studie 
kan användning av mjuka värden även vara aktuellt (s.k. mjukdata), vilket är sådan typ av 
data som inte uttrycks i numeriska termer, utan är mer av beskrivande karaktär, som 
exempelvis företagskultur. I den aktuella studien har vi valt att använda hårddata för att 
beskriva företagens lönsamhet, detta främst då det är svårt att kvantifiera och mäta mjuka 
värden (se avsnitt 3.6). Samtidigt kommer vi ta i beaktning att mjukdata kan ha påverkat den 
lönsamhet som mäts. Avslutningsvis är det lättare att göra mer objektiva och exakta 
jämförelser vid användning av hårddata (Ejvegård, 2009, s. 39). Detta val stärker även 
reliabiliteten i den aktuella studien.  
 
Samtidigt finns en hel del kritik riktad mot kvantitativ metod, vilken främst förespråkare för 
en kvalitativ forskningsmetod står bakom (Bryman & Bell, 2011, s. 167 - 168). En del av 
kritiken utgörs av att forskare som antar en kvantitativ metod inte tar hänsyn till de skillnader 
som existerar mellan den samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga världen - att det är 
människan som tolkar den värld vi lever i (Bryman & Bell, 2011, s. 168). Vidare, belyser 
Bryman & Bell (2011, s. 168) att mätprocessen i kvantitativa undersökningar inger en 
konstlad och falsk känsla gällande precision och noggrannhet. Kritiker menar även att 
sambandet mellan mått utvecklade av vetenskapsmän inom samhällsvetenskapen och de 
begrepp dessa mått avser att besvara är mer antaganden än verkliga (Bryman & Bell, 2011, 
s. 168). Ytterligare kritik av liknande karaktär, utgörs av att den kvantitativa forskaren i hög 
grad förlitar sig på mätinstrument och själva tillvägagångssättet, och tar därmed inte hänsyn 
till sambandet mellan forskning och den sociala världen (Bryman & Bell, 2011, s. 168). 
Kvalitativa forskare kritiserar även att analys av relationen mellan variabler skapar en statisk 
bild av det sociala livet (Bryman & Bell, 2011, s. 168). Det vill säga, den kvantitativa 
forskaren tar inte hänsyn till individens liv, vilka är de som skapar den sociala värld vi lever 
i. Zyphur & Pierides (2017, s. 2) menar även att kvantitativa forskare har en tendens att 
beskriva en representativ del av verkligheten och sedan anta att denna kan generaliseras till 
hela verkligheten. Men då undersökningen endast är en representation, bör den därmed anses 
som osäker (Zyphur & Pierides, 2017, s. 2). Enligt Brand (2008, s. 431) är kvantitativ 
forskning även begränsad i den aspekt att den avgränsar utbudet av flera möjliga svar, vilket 
en kvalitativ forskning möjliggör genom att ha öppna och ifrågasättande frågor, vilket 
möjliggör för respondenter att upptäcka resultat som inte är förutsedda av forskaren.  
 
Förespråkare för en kvantitativ metod har även riktat kritik mot en kvalitativ metod (Bryman 
& Bell, 2011, s. 408-410). En kvalitativ metod anses vara för subjektiv och kan vara svår att 
replikera då studien ofta är ostrukturerad och baserad på den egna forskarens idéer (Bryman 
& Bell, 2011, s. 408). En kvalitativ forskningsmetod anses även ha brist på transparens då 
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det ofta inte framgår hur forskaren har kommit fram till sin slutsats samt anses även vara svår 
att generalisera till andra branscher och sammanhang (Bryman & Bell, 2011, s. 408-409).  
 
Sammanfattningsvis, då vi i den aktuella studien undersöker lönsamhet som främst mäts i 
numeriska värden, anser vi att en kvantitativ metod, trots ovan nämnda kritik, är mest 
lämplig. Detta dels på grund av att en kvantitativ metod går i linje med det vi ämnar 
undersöka, dels med stöd av att tidigare studier av liknande karaktär tillämpat en kvantitativ 
metod. Givetvis hade en kombination av den kvantitativa och kvalitativa metoden kunnat 
vara ett alternativ, men med tanke på studiens begränsade tidsram uteslöts en sådan strategi. 

2.5 Tabell 2: Summering av metod  
 
Tabell 2: Summering av metod  

 

2.6 Litteratursökning  
Då den aktuella studien antar ett deduktivt angreppssätt, krävs en gedigen 
litteraturgenomgång för att skapa en förståelse för teorier. Litteratursökningen inleddes 
således med en omfattande sökning av såväl forskningsartiklar och tidigare studier som för 
ämnet relevanta teorier. Detta i syfte att skapa en kunskapsbas gällande ämnet börsnotering 
och lönsamhet. Den gedigna litteratursökningen har gett oss en god teoretisk referensram 
kring ämnesområdet.  
 
Inledningsvis, sökte vi efter kunskap om digitalisering och IT-konsultbranschen på den 
svenska marknaden. Sökning av vetenskapliga artiklar har främst gjorts i databasen Business 
Source Premier (EBSCO) och Emerald Journals, vilka båda finns tillgängliga via Umeå 
universitetsbibliotek. Även Google Scholar och SSRN har använts för att söka relevanta 
vetenskapliga artiklar kring det studerade ämnet. De artiklar som kunskapsbasen baseras på 
är främst artiklar som är vetenskapligt granskade (s.k. peer-reviewed) samt har varit väl 
citerade i tidigare empiriska studier där företags prestation i samband med börsnotering 
studerats. Påpekas bör ändå att detta inte per definition säkerställer en trovärdighet i och med 
att det på grund av den mänskliga faktorn eller en dold agenda finns risk att granskningen av 
artiklar har blivit illa utförd. Å andra sidan kan det antas att om en studie är väl citerad, har 
flertalet forskare som refererat till källan haft incitament att kritiskt granska denna, och 
således ökar sannolikheten för att den är trovärdig. Några av de svenska och engelska sökord 
som, enskilt eller i kombination med varandra, tillämpats för att finna relevanta vetenskapliga 
artiklar är de som presenteras i tabell 3.  
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Tabell 3. Sökord 

 
I en begränsad utsträckning har information från webbsidor använts. I sådana fall har vi då 
använt webbsidor som i största möjliga mån kan anses som trovärdiga, som exempelvis 
välrenommerade företagshemsidor som SCB. Ytterligare litteraturkällor som vi har använt 
oss av är facklitteratur från Umeå universitetsbibliotek kopplad till det undersökta ämnet, 
samt litteratur från tidigare studerade kurser. Litteratur som använts i tidigare kurser kan 
anses vara trovärdig i och med att böckerna i fråga valts ut av skolan som pålitlig källa till 
kunskap. 

2.7 Källkritik 
Enligt Leth & Thurén (2000, s. 18-19) handlar källkritik främst om att kunna göra 
avväganden om publicerad kunskap är välgrundad, där utgångspunkten är att finna källor 
som på ett tillförlitligt sätt avspeglar verkligheten. Vid genomförande av en studie finns det 
enligt Lantz (2014, s. 47) två typer av data forskaren kan använda: primär- och sekundärdata. 
Primärdata är sådan data som samlas in för första gången och specifikt för studien i fråga 
(Lantz, 2014, s. 47). Direkta observationer, enkäter och intervjuer är exempel på primärdata. 
Sekundärdata är däremot data som samlats in i annat syfte än den aktuella undersökningen 
(Lantz, 2014, s. 47). Exempel på sekundärdata är databaser, facklitteratur och officiell 
statistik. Den information som har samlats in för den aktuella studien är sekundär, då studien 
baseras på uppgifter som samlats in av andra parter. Det empiriska urvalet baseras på 
information från databaserna Orbis Europe och Retriever Business, vilka diskuteras i avsnitt 
4.3. En fördel med sekundärdata är enligt Saunders et al. (2016, s. 330-331) att det ger 
forskaren möjlighet att studera ett större dataset, då informationen redan finns tillgänglig. 
Därmed kan mer fokus läggas på övriga delar inom studien. Ytterligare en fördel är att 
insamlad data är beständig, vilket innebär att andra har möjlighet att kontrollera och granska 
datan. En nackdel är däremot att tillgänglig data har samlats in i annat syfte än för den aktuella 
studien, vilket kan ha en negativ inverkan gällande relevansen (Saunders et al., 2016, s. 332). 
Med tanke på att den aktuella studien ska mäta lönsamhet, anses sekundärdata i form av 
företagens finansiella information ändå vara relevant trots att den inte samlats in specifikt för 
detta ändamål. 
 
För att säkerställa att den aktuella studiens källor kan anses som trovärdiga, tillämpar och 
definieras fyra kriterier utifrån Ejvegård (2009, s. 71-73), vilka är följande: äkthetskrav, 
oberoendekrav, färskhetskrav samt samtidighetskrav. För studien anses samtidighetskravet 
som minst relevant, i och med att det handlar om att publikationer helst bör offentliggöras 
inom en kort tidsrymd efter den tidshändelse som undersökts (Ejvegård, 2009, s. 73). Då den 
data som studien baseras på utgörs av finansiell sekundärdata, vilken är konstant oberoende 
av vilken tidpunkt insamling och analys av data sker, blir samtidighetskravet i sammanhanget 
mindre relevant.  
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2.7.1 Äkthetskrav  
Äkthetskravet handlar enligt Ejvegård (2009, s. 71) om materialets äkthet, vilket innebär att 
läsaren till vetenskapliga verk bör ifrågasätta om den givna författaren är upphovsman till 
det publicerade verket. Detta kriterium har tagits i beaktning genom att inkludera teorier som 
kan anses uppfylla äkthetskravet genom att vara accepterade och vedertagna inom det 
studerade ämnet samt inom den akademiska världen.  

2.7.2 Oberoendekrav 
Oberoendekravet innebär att författaren till en publikation presenterat objektiva uppgifter och 
fakta (Ejvegård, 2009, s. 71-72). Ejvegård (2009, s. 71-72) belyser att primärkällor är att 
föredra framför sekundärkällor då de är mer tillförlitliga. Det finns en risk att informationen 
i sekundärkällor har tagits ur sin kontext, omformulerats eller förvanskats, då det kan ha skett 
missuppfattning av informationen eller att en viss vinkling av den har presenterats (Ejvegård, 
2009, s. 71-71). I den aktuella studien har därför främst primärkällor används när det kommer 
till teorier, studier och vetenskapliga artiklar. Litteratursökning efter primärkällor har varit 
relativt enkel att genomföra då vi har haft tillgång till bland annat Business Source Premier 
via Umeå universitet samt andra liknande databaser. Trots användningen av främst 
primärkällor, går det givetvis inte att helt kontrollera för och garantera att källan i fråga 
presenterar odelat objektiva uppgifter och fakta. Det är inte orimligt att anta att såväl forskare 
som författare kan driva en egen agenda eller har tidigare erfarenheter och uppfattningar som 
i viss mån kan komma att påverka arbetet - medvetet eller omedvetet. Genom att inkludera 
tidigare studier som är väl citerade kan det antas att det går att minimera risken för att 
oberoendekravet inte uppfylls, i och med att flertalet andra forskare använt, och således först 
granskat, källan i fråga.  
 
Enligt Leth & Thurén (2000, s. 40) finns det en risk att databaser i vissa fall kan innehålla 
felaktig eller missvisande information, då sammanställningen av databasen sker genom 
involvering av flertalet institutioner och människor, samt är beroende av teknik. Databaserna 
riskerar att vara ofullständiga då väsentlig information kan ha missats samt att det finns en 
risk att informationen kan vara partisk (Leth & Thurén, 2000, s. 40). Den data som inhämtas 
från Orbis Europe och Retriever Business är som tidigare nämnt sekundärkällor. 
Informationen kan ändå anses vara objektiv i och med att det är siffror som inhämtats och 
som i valda databaser inte utsatts för tolkning eller annan form av subjektiv bearbetning. 
Givetvis finns det en risk för inmatningsfel, vilken ändå i sammanhanget kan anses vara 
försumbar. Då insamlad data i ett senare skede ska granskas, kommer eventuella 
extremvärden att jämföras med företagens egenpublicerade finansiella rapporter, och därmed 
minimeras risken för ett sådant typ av fel. Gällande den teoretiska utgångspunkten har 
förstahandskällor i största mån använts för att uppfylla detta kriterium i syfte att öka studiens 
trovärdighet.   

2.7.3 Färskhetskrav 
Enligt Ejvegård (2009, s. 72) åsyftar färskhetskravet att nyutkomna publikationer bör 
föredras framför äldre. Nyligen publicerade verk har möjlighet att inkludera och granska ny 
fakta som kan ha tillkommit inom ett visst område (Ejvegård, 2009, s. 72). Studien har 
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genomgående beaktat färskhetskravet genom att i möjlig mån använt aktuella publikationer. 
Däremot har det samtidigt inkluderats flertalet äldre källor, med motivering att de fortsatt 
ansetts relevanta då fakta samt argument är aktuella än idag. Detta gäller främst den 
kurslitteratur och de teoretiska utgångspunkter vilka fortsatt kan anses som aktuella. 
Ytterligare en anledning till att inkludera relativt äldre källor är i syfte att uppfylla 
äkthetskravet, det vill säga att informationen tas från ursprungsförfattaren. Vissa av de 
teoretiska utgångspunkter som inkluderats i studien formulerades redan på 70-talet, vilket 
således rättfärdigar att färskhetskravet i sådana situationer åsidosatts.  
 
Vidare, har de empiriska studierna som inkluderats och legat till grund för den aktuella 
studiens utformning valts med omsorg. Genom att trots färskhetskravet ändå inkludera 
empiriska studier från ett större tidsspann, kan vi påvisa att resultaten som erhållits varit 
enhälliga och konsekventa över tid. Detta gäller även övrig typ av fakta, som med ett större 
tidsspann kan visa på hur utveckling skett över tid. Om endast studier publicerade i den 
absoluta närtiden studerats, finns dessutom risk att resultaten kan vara påverkade av aktuell 
konjunktur eller andra ekonomiska händelser. För att ge ett bredare perspektiv har därmed 
såväl äldre som nyutkomna, relevanta publikationer inkluderats. 
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3. Litteraturgenomgång 
Följande kapitel redogör för studiens teoretiska utgångspunkt, vilket introducerar läsaren 
för ämnet börsintroduktion, samt de motiv företag har för att gå publikt. Därefter presenteras 
teorin knowledge management, efterföljande av en redogörelse av de ekonomiska teorierna 
Pecking order theory och Agency theory. Därefter redogörs det för begränsningar med att 
kunna redovisa humankapital inom tjänsteföretag samt hur lönsamhet kan mätas. 
Avslutningsvis presenteras tidigare empiriska studier som sammantaget med övrig 
litteraturgenomgång ligger till grund för det avslutande stycket innehållande den aktuella 
studiens valda lönsamhetsmått.  

3.1 Börsintroduktion  
Ett företag kan välja att börsintroducera sig, vilket i internationella sammanhang benämns 
IPO, initial public offering. Det finns flera fördelar förknippade med att aktierna i bolaget i 
samband med en IPO blir tillgängliga för handel på en marknadsplats, det är däremot inte 
förenligt med att samtliga företag har som mål att noteras (Brealey et al., 2014, s. 375). En 
IPO kan vara primär (primary offering), då nya aktier säljs för att öka företagets kapital, eller 
sekundär (secondary offering), då de befintliga aktieägarna beslutar sig för att sälja delar av 
deras innehav i syfte att öka sitt egna kapital (Brealey et al., 2014, s. 375). 
 
I samband med en IPO följer en rad krav gällande bland annat regelefterlevnad, verksamhet, 
riskhantering och rapportering (PwC, 2019). Exempel på krav som är förenligt med en 
börsintroduktion, är att publicera fullständiga årsredovisningar, i regel minst tre år före 
noteringen, varav senaste räkenskapsåret ska redovisa en vinst (Avanza, u.å.a.). Vidare 
förpliktigar en notering att företaget genomgår en mängd olika steg och processer samt att en 
rad olika aktörer involveras, såsom legala och finansiella rådgivare, revisorer samt 
Finansinspektionen (Avanza, u.å.b.). Företagen har i Sverige möjligheten att välja mellan två 
reglerade marknader för aktiehandel: Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth Market 
Equity (NGM) (Avanza, u.å.a.) Utöver dessa, finns de tre handelsplattformarna för 
aktiehandel First North, NGM Nordic MTF och Aktietorget. Vad som skiljer 
handelsplattformarna från de reglerade marknaderna, är att en notering på de förstnämnda 
inte förpliktigar lika omfattande krav som för en börsnotering på någon av de reglerade 
marknaderna (Avanza, u.å.a.). I följande studie inkluderas noterade bolag från samtliga ovan 
nämnda marknadsplatser.  

3.1.2 Motiv till börsintroduktion 
Det finns flera motiv till att företag väljer att börsnoteras, där ett vanligt förekommande skäl 
är att det är ett naturligt steg i en tillväxtstrategi (Pagano et al., 1998, s. 27). Flertalet tidigare 
studier hävdar att det främsta motivet är den ökade tillgången till nytt kapital, i syfte att 
möjliggöra nya investeringar och därmed förbättra samt finansiera sina tillväxtmöjligheter 
(Roell, 1996, s. 1073; Pagano et al., 1998, s. 38; Kim och Weisbach 2005 Carpenter och 
Rondi, 2006, s. 388). I och med att en börsnotering är förenlig med en granskning av företaget 
samt att höga krav ställs angående transparens och delgivande av information, ses även 
noteringen i sig som en slags kvalitetsstämpel (Avanza, u.å.c.). Vidare, menar Roell (1996, 
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s. 1073) att företag som noteras får en förbättrad företagsimage och ökad publicitet. 
Ytterligare en fördel som följer av att låta företaget gå publikt, är att det kan förbättra 
möjligheten att rekrytera kvalificerad personal (Rydqvist & Högholm, 1995, s. 293; 
Svensson, 2001, s. 207). Att de anställda har möjlighet att bli andelsägare i företaget anses 
vara mer intressant då det finns ett fastställt marknadsvärde på företaget samt en möjlighet 
att mot en låg kostnad likvidera sitt innehav (Rydqvist & Högholm, 1995, s. 294). Det öppnar 
även generellt sett upp för en möjlighet att sälja aktier på en mer likvid marknad då det blir 
lättare att få tillgång till och handla med bolagets aktier (Pagano et al., 1998, s. 39), samtidigt 
som aktieägarna kan diversifiera risker då ägarskapet sprids bland ett större antal (Rydqvist 
& Högholm, 1995, s. 294; Bodnaruk et al., 2007, s. 2780 - 2782).   
 
En börsnotering har även sina nackdelar. Då ett företag noteras medföljer bland annat krav 
på att följa börsens olika regler, vilket leder till ökade kostnader (Avanza, u.å.c.). Dessa 
innefattar bland annat direkta kostnader som exempelvis registreringsavgifter och diverse 
årliga fasta kostnader (Pagano et al., 1998, s. 38). Börsens regler kan även vara till nackdel i 
det avseendet att tidigare sekretessbelagd information delges konkurrenter, vilket kan ha en 
negativ påverkan på företagets konkurrensfördelar (Pagano et al., 1998, s. 38). En notering 
innebär även att aktieägare ställer krav på att bolaget ska uppnå kortsiktiga mål (Avanza, 
u.å.c.), som exempelvis att snabbt öka omsättnings- och vinsttillväxten (Svensson, 2001, s. 
208). Om dessa mål då inte uppfylls, kan det medföra en risk för en hög personalomsättning 
och försämrade kundrelationer. Vidare, är det inom IT-konsultbranschen bland publika bolag 
vanligt förekommande med förvärv (Hultgren, 2019), där ett aktuellt exempel är uppköpet 
av svenska Acando som skedde tidigare i år av den globala jätten CGI (CGI, 2019). Risken 
med uppköp av sådant slag är att personal väljer att sluta som en konsekvens av att 
företagskulturen förändras (Hultgren, 2019).  
 
Baserat på ovan redogörelse av de motiven till, och konsekvenser av, en börsnotering, har 
för- och nackdelar associerade med en börsintroduktion sammanställts i tabell 4.  
 
Tabell 4: För- och nackdelar med en börsnotering  

 

3.2 Knowledge management 
Knowledge management är en integrerad del av ett bredare koncept “intellektuellt kapital” 
(Roos & Roos, 1997). Intellektuellt kapital definieras av Edvinsson & Sullivan (1996, s. 358) 
som ”kunskap som kan omvandlas till värde”, till skillnad från knowledge management som 
handlar om hantering av det intellektuella kapitalet vilket är kontrollerat av företaget (Petty 
& Guthrie, 2000, s. 159). Knowledge management syftar till en formaliserad 
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kunskapsöverföring - dock är en väsentlig del inom teorin strategier för att uppmuntra 
spontana utbyten av kunskap, vilket Davenport & Prusak (1998, s. 89) hävdar är avgörande 
för ett företags framgång (s.k. ostrukturerad kunskapsöverföring). Vidare menar Edvinsson 
& Sullivan (1996, s. 358) att intellektuellt kapital utgörs av både mänskliga resurser och 
strukturkapital. Det senare inkluderar intellektuella tillgångar, vilka till skillnad från 
mänskliga resurser kan ägas av och behållas inom företaget oberoende av vilka de anställda 
är, som till exempel företagets varumärke.  
 
För att företag ska lyckas med knowledge management krävs en förståelse för data, 
information och kunskap - och hur dessa relaterar till varandra (Davenport & Prusak, 1998, 
s. 1). Med tanke på humankapitalets tyngd inom konsultbolag, blir enligt Nonaka (1998, s. 
165) kunskapsöverföring en avgörande och central del för tillväxt. Det vill säga att göra 
individuell kunskap tillgänglig för andra i syfte att omvandla mänskliga resurser till 
intellektuella tillgångar, och på så vis minska beroendet av den enskilda konsultens 
kompetens (Nonaka, 1998, s. 165; Edvinsson & Sullivan, 1996, s. 358; Svensson, 2001, s. 
206) och skapa kunskapsresurser som ger en obegränsad potential för tillväxt (Davenport & 
Prusak, 1998, s. 17). Vidare menar Svensson (2001, s. 206) även att strukturkapitalet är vad 
som kommer att vara intressant ur ett externt investerarperspektiv, det vill säga för potentiella 
aktieägare. Likt Edvinsson & Sullivan (1996, s. 358) uppmärksammar Roos & Roos (1997, 
s. 415) att det är de dolda tillgångarna, såsom intellektuellt kapital, som pekar på företags 
framtida finansieringsmöjligheter där utmaningen är att det är individerna som äger och 
kontrollerar kunskapen. Vilket även Davenport & Prusak (1998, s. 88) belyser - utmaningen 
är att få individer att prata med varandra och överföra den kunskap de besitter, men påpekar 
samtidigt att kunskap överförs inom organisationer oavsett om processen är hanterad eller 
inte.  

3.3 Pecking order theory 
Pecking order theory initierades först av Donaldson (1961), och utvecklades sedan av Myers 
& Majluf (1984). Teorin har därefter haft stort inflytande när det kommer till 
företagsfinansiering och val av kapitalstruktur. Myers & Majluf (1984, s. 31) presenterar en 
modell som beskriver varför företag vid finansiering av nya investeringar tenderar att föredra 
internt genererade medel (balanserad vinst) framför att skuldsätta sig eller utfärda aktier. 
Modellen utgår från att det råder informationsasymmetri, det vill säga att företagets ledning 
besitter mer information angående företagets värde än dess externa investerare, samt att båda 
parter är medvetna om detta (Myers & Majluf, 1984, s. 6). Vidare antas kostnaden för att 
överföra informationen vara hög. Ytterligare ett antagande författarna gör är att företagets 
ledning agerar i passiva, redan existerande, aktieägares intresse. Att investerarna är passiva 
innebär att de i en händelse av nyemission (att företaget ger ut nya aktier) inte kommer att 
justera sitt eget innehav därefter, vilket får ett sjunkande aktiepris som konsekvens (Myers 
& Majluf, 1984, s. 38). Däremot menar Myers & Majluf (1984, s. 39) att aktiekursen inte 
kommer att falla om företaget istället väljer att ta ett riskfritt lån eftersom förmågan att kunna 
göra så går att likställa med att ha ett monetärt överskott i form av likvida medel (s.k. 
financial slack). Ett monetärt överskott av likvida medel betyder att företaget kan ta sig an 
samtliga investeringsmöjligheter som bedöms vara värdefulla (Myers & Majluf, 1984, s. 5) 
- vilket således är positivt. Även då företaget inte kan ta ett riskfritt lån, utan måste skuldsätta 
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sig med en grad av risk, är detta finansieringsalternativ att föredra framför en nyemission 
(Myers & Majluf, 1984, s. 28).  
 
Sammanfattningsvis, menar Myers & Majluf (1984) att informationsasymmetri i 
kombination med att företaget agerar i redan existerande aktieägares intresse, leder till att 
valet av finansiering i första hand faller på internt genererade medel. I den händelse att 
företaget kräver extern finansiering, kommer en skuldsättning, oavsett grad av risk, alltid att 
föredras framför att ge ut nya aktier till marknaden (Myers & Majluf, 1984, s. 30). Investerare 
kommer även att tolka beslutet om att inte ge ut nya aktier som positivt (Myers & Majluf, 
1984, s. 25).  

3.4 Agency theory 
I samband med att kontrollen över ett företag separeras från ägandet, kan det enligt Jensen & 
Meckling (1976) uppstå problematik. En sådan situation kan till exempel skapas då ett 
företag börsnoteras och därmed får externa aktieägare. Problematiken består i att det 
förekommer olika intressen mellan ägaren (principalen) som bistår med kapital, och 
ledningen (agenten), som fattar beslut rörande verksamheten och driver den framåt (Jensen 
& Meckling, 1976, s. 308). Vidare är principalen exponerad mot en högre risk i jämförelse 
med agenten, eftersom det är principalen som investerat kapital i företaget och således 
förväntar sig en viss avkastning. Det är inte svårt att tänka sig att då båda parter strävar efter 
att maximera sin nytta, kommer det ibland uppstå konflikter och en situation då agentens 
nyttomaximering inte alltid är vad som bäst gynnar principalen. Att ledningen lägger ner 
arbetet och driver företaget, samtidigt som externa aktieägare får vara med och dela på 
vinsten, kan skapa incitament hos agenten att belöna sig själv på företagets bekostnad 
(Brealey et al., 2014, s. 296). Det kan till exempel ta sig uttryck i så kallade extra förmåner i 
form av konferenser på luxuösa semesteranläggningar, påkostad kontorsinredning eller till 
och med i minskad ansträngning att finna värdefulla investeringsalternativ för bolaget. Av 
naturliga skäl kan detta i negativ bemärkelse komma att påverka företagets lönsamhet såväl 
som aktieägarnas avkastning. Utan någon form av kontroll över hur agenten fattar sina beslut 
och till vems nytta det egentligen sker, ökar sannolikheten för att så kallade agency problems 
uppstår (Fama & Jensen, 1983, s. 304), det vill säga att besluten som fattas av agenten inte 
är till vare sig principalens eller bolagets fördel. Samtidigt kan ökad kontroll innebära ett 
högt pris om kostnaden av övervakningen överstiger det mervärde som genereras. Att till 
exempel knyta ledningens kompensation till företagets aktiekurs genom optioner, har ansetts 
vara ett alternativ till kontroll för att minimera de agency problems som kan uppstå vid 
publikt ägarskap (Brealey et al., 2014, s. 302). Å andra sidan kan sådana 
kompensationsprogram generera ett ökat risktagande samt ett kortsiktigt vinstintresse hos 
ledningen (Brealey et al., 2014, s. 303).   

3.5 Val av teorier 
Pecking order theory och Agency theory argumenterar för hur utgivning av nya aktier 
respektive en börsnotering kan komma att få negativa konsekvenser för företaget, där 
författarna antyder att nyss nämnda åtgärder kan riskera företagets finansiella prestation. 
Pecking order theory argumenterar för att utgivning av aktier endast ska ske som en sista 
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utväg vid finansiering av verksamheten (Majluf & Myers, 1984). En börsnotering av 
karaktären primary offering innebär att nya aktier ges ut på marknaden (Brealey et al., 2011, 
s. 366), och därmed blir Pecking order theory intressant för den aktuella studien. Agency 
theory (Jensen & Meckling, 1976) indikerar att det i samband med en börsnotering kan uppstå 
konflikterande intressen mellan ledningen och aktieägarna i och med att parterna på olika 
sätt kan gynnas av besluten som fattas rörande företagets verksamhet. Dessutom kan det 
skapas incitament hos ledningen att med företagets pengar bekosta extra förmåner (Brealey 
et al., 2014, s. 296), vilket av naturliga skäl kan påverka lönsamheten. I och med att sådana 
agency problems har visat sig kunna uppstå i samband med en börsnotering, blir det intressant 
att undersöka huruvida den aktuella studien kan finna stöd i Jensen & Mecklings (1976) 
resonemang. Då vi ämnar undersöka om det finns en skillnad i lönsamhet mellan 
börsnoterade och privatägda IT-konsultbolag, anser vi att ovan nämnda teorier kan användas 
i syfte att teoretiskt förklara hur en notering kan påverka företagens prestation med avseende 
på lönsamhet samt ligga till grund för kommande hypotesprövning.  
 
Då den aktuella studien undersöker IT-konsultbolag, där främsta kapitalet är i form av 
intellektuellt kapital, kan teorin knowledge management addera ett perspektiv gällande 
lönsamheten. Att integrera knowledge management i konsultbolagets strategi krävs för att 
hantera det intellektuella kapitalet och vidare möjliggöra en kunskapsöverföring inom 
företaget. Detta i främsta syfte att minimera risken att väsentlig kompetens försvinner ur 
bolaget i den händelse att en anställd konsult säger upp sig. 
 
Ovan litteraturgenomgång kompletteras nedan med tidigare empiriska studier (se kapitel 3.8) 
för att ge en bredare bild av de aspekter som härrör till ett företags lönsamhet. Med tanke på 
att konsultbolagens främsta kapital är i form av humankapital, är det lämpligt att inkludera 
en diskussion angående hur humankapitalet redovisas. Den sammantagna teoretiska 
litteraturgenomgången kommer senare att relateras till i analysen och slutsatsen av resultatet.  

3.6 Humankapital i tjänsteföretag 
En utmaning för kunskapsintensiva företag, som lever på att sälja sin kunskap och inte fysiska 
varor, är att lyckas redovisa sin verksamhet på ett sätt som ger externa intressenter en 
tillräckligt god inblick i företaget (Annell et al., 1989, s. 11). Även om det finansiella 
kapitalet (till exempel värdepapper) är långt ifrån ointressant för ett kunskapsföretag, är det 
ändå individkapitalet (de anställdas individuella förmågor och färdigheter) samt 
strukturkapitalet (organisationens erfarenhet och historia, oberoende av någon enskild 
individ) som är av störst betydelse (Annell et al., 1989, s. 14).  
 
Tjänste- och kunskapsföretag har i regel relativt sett små balansräkningar i förhållande till 
tillverkande företag. Problemet med att humankapitalet och kunskapsbasen inte kan 
redovisas i siffror med samma enkelhet som till exempel en köpt, fysisk tillgång, medför 
vanligen att de immateriella tillgångarna utesluts helt från balansräkningen (Pennman, 2013, 
s. 83). Enda tillfället då de immateriella tillgångarna redovisas i balansräkningen är då de 
handlats på en marknad och därmed kan anses ha ett objektivt marknadsvärde (Penman, 
2013, s. 83). Av naturliga skäl gäller inte detta just humankapital och kunskap, då de anställda 
med sin kompetens varken köps in eller värderas till en specifik summa i samband med 
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anställning. Förutom att det är problematiskt att värdera humankapital, anses det helt enkelt 
inte acceptabelt att sätta ett ekonomiskt värde på människor (Schultz, 1961, s. 2). 
 
Aktiemarknaden visar oss idag med all önskvärd tydlighet att intellektuellt kapital vanligen 
är viktigare för företaget och högre värderat av marknaden än de traditionella, materiella 
tillgångarna. Ett tydligt exempel är Apple Inc som har ett marknadsvärde på nära 822 biljoner 
USD, vilket motsvarar nästan sju gånger värdet av företagets bokförda tillgångar i 
balansräkningen (Yahoo Finance, 2019). Det stora gapet mellan balansräkningen och 
marknadsvärdet motsvaras av det intellektuella kapital företaget besitter. Fenomenet är inget 
nytt, utan har rapporterats om redan under nittiotalet (Roos & Roos, 1997, s. 415). Trots det, 
är det endast ett fåtal företag som gör ett ärligt försök till att på ett bättre sätt mäta det kapital 
som nu i stor utsträckning utesluts från de finansiella rapporterna. Att intellektuellt kapital 
exkluderas från balansräkningen blir vidare en allt mer aktuell fråga då 2000-talet domineras 
av investeringar i IT, information, varumärken, mjukvara och liknande istället för som 
tidigare i fysiska tillgångar (Saravanan et al., 2002, s. 128). Sammanfattningsvis kan sägas 
att de immateriella tillgångarna i allt högre grad ersätter de materiella, samtidigt som det 
verkar råda fullständigt stillestånd i utvecklingen av hur de immateriella tillgångarna ska 
mätas och rapporteras i de finansiella rapporterna (Saravanan et al., 2002, s. 129).  
 
Att tjänste- och kunskapsföretag generellt sett har en mindre balansräkning, som en följd av 
att det är ovanligt att återfinna information angående humankapital i företags bokslutsdata är 
ett faktum som bör beaktas vid användning av avkastningsmått där balansomslutningen 
inkluderas - till exempel avkastning på totalt kapital. Detta eftersom företag med en relativt 
sett mindre balansräkning i förhållande till resultaträkningen kan presentera en hög 
avkastning på kapitalet trots en svag vinst. Tydligt är att det finns en substans i företaget som 
inte framgår av årsredovisningarna - en dold balansräkning som avkastar de höga, synliga 
vinsterna (Annell et al., 1989, s. 73).  

3.7 Lönsamhet 
Lönsamhet definieras som den “ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet” 
(Nationalencyklopedin, 2019) och är viktig för ett företags långsiktiga överlevnad (PwC, 
2017; Johansson & Runsten, 2017, s. 19; Företagarna, 2017). Hög lönsamhet är tillsammans 
med hög tillväxt ett övergripande mål många företag strävar efter att uppnå (Johansson & 
Runsten, 2017, s. 157). Därmed kan slutsatsen dras att lönsamhet är ett primärt mål för alla 
former av verksamheter - IT-konsultbolag inkluderade. Vad som driver lönsamhet kan 
samtidigt skilja sig åt mellan olika branscher (PwC, 2017). Inom just tjänstesektorn handlar 
det till stor del om att nyttja rätt resurs till rätt kostnad, samtidigt som det måste säkerställas 
att rätt kvalitet upprätthålls.  
 
Utifrån företagets resultaträkning kan lönsamhet enkelt uppskattas i absoluta mått. Samtidigt 
skapar detta föga förståelse för hur företaget presterat i relation till bolagets kapital, varför 
det argumenteras för att det absoluta resultatet i sig inte är ett meningsfullt mått på lönsamhet 
(Johansson & Runsten, 2017, s. 11-12). Inte heller säger det absoluta måttet något om hur 
företaget presterat i relation till andra företag. Meningsfullt blir därför att ta hänsyn till 
lönsamheten i relativa mått (Damodaran, 2012, s. 44). Vanligt är att sätta vinsten i relation 
till omsättning, tillgångar, det totala eller aktieägares kapital under en specificerad tidsperiod. 
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När det handlar om tjänsteföretag kan det även bli intressant att sätta vinsten i relation till de 
anställda som producerat tjänsten (PwC, 2017). Således existerar inte ett definitivt mått på 
lönsamhet, utan olika typer av jämförelsetal kan användas, vilka även kan skilja sig åt i 
relevans beroende på bransch.  
 
För att fullfölja syftet med studien och besvara frågan huruvida det finns någon skillnad i 
lönsamhet mellan noterade och onoterade IT-konsultbolag på den svenska marknaden, krävs 
att data som beskriver företagens lönsamhet samlas in. Ett kunskapsföretags långsiktiga 
överlevnad och välmående är per definition beroende av att kunna sälja sin kunskap, då det 
är vad bolaget lever på (Annell et al., 1989, s. 9). Även om det är långt ifrån ointressant hur 
bolagets finansiella verksamhet påverkar - till exempel att lånekostnader har visat sig vara 
mer fördelaktiga för börsnoterade bolag (Pagano et al., 1998, s. 29) vilket således kan påverka 
totala lönsamheten - har vi i sammanhanget valt att fokusera på den operativa lönsamheten. 
Den operativa lönsamheten fokuserar på lönsamhet genererad från den faktiska 
verksamheten, i detta fall konsultverksamhet, vilket som ovan nämnt är vad bolaget ytterst 
lever på. Även tidigare studier (exempelvis, Jain & Kini, 1994; Mikkelson et al, 1997; 
Khursed et al, 2003; Wang, 2005) har valt att fokusera på den operativa lönsamheten.  

3.8 Tidigare empirisk forskning 
I följande avsnitt redogörs för tidigare empirisk forskning kopplat till den aktuella studiens 
ämne. Studiernas resultat presenteras nedan i tabell 5 i syfte att skapa en överblick samt ge 
en bakgrund till kommande hypotesprövning. Majoriteten av tidigare studier är genomförda 
i andra länder än Sverige, och vi är medvetna om att resultat kan skilja sig åt på den 
internationella marknaden beroende på mikro- och makroekonomiska faktorer. Ändå har 
beslutet fattats att inkludera internationella studier då detta kan skapa en bredare bild av de 
olika faktorer som kan påverka företags lönsamhet. Avsaknaden av studier på den svenska 
marknaden påvisar även att den aktuella studien fyller en kunskapslucka då det inte finns 
några tidigare studier som undersöker sambandet mellan lönsamhet och ägarstruktur hos IT-
konsultbolag på den svenska marknaden. 

3.8.1 Tabell 5 - Tidigare empiriska resultat  
I Tabell 5 presenteras de tidigare empiriska studier som tagits upp i följande kapitel, vilka 
presenteras närmare i avsnitt 3.8.2.  
 
Tabell 5: Sammanfattning av tidigare studier  

 
*Kan endast i liten utsträckning förklaras av val av ägarstruktur.  
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**Endast för de företags om noterades på den officiella listan. 

3.8.2 Tidigare studier inom ämnet börsnotering 
Ritter (1991) studerar börsnoterade företags långsiktiga prestation. Uppskattningen görs 
genom att mäta avkastning för noterade bolag under en treårsperiod (Ritter, 1991, s. 6). 
Noterade bolag matchas med onoterade, sett till bransch och marknadsvärde (Ritter, 1991, s. 
4). Tester som genomförs är parade t-test samt regressionsanalys. Resultatet av studien 
påvisar att de undersökta företagen underpresterade 3 år efter notering i jämförelse med 
liknande privatägda företag sett till storlek och industri (Ritter, 1991, s. 22-23).  
 
Jain & Kini (1994) undersöker hur en IPO kan förändra ett tidigare privatägt företags 
prestation, sett ur ett operativt prestationsperspektiv. Den operativa prestationen mäts med 
hjälp av avkastning på operativt kapital samt operativ inkomst med avdrag för utgifter (Jain 
& Kini, 1994, s. 1704). Efter att med hjälp av ett tvåsidigt Wilcoxon signed rank test (Jain & 
Kini, 1994, s. 1705) ha jämfört bolagens prestation före börsintroduktionen med hur det såg 
ut åren efter, finner författarna att den operativa prestationen minskar (Jain & Kini, 1994, s. 
1709).  
 
Mikkelson et al. (1997) testar hypotesen utformad av Jensen & Meckling (1976) att 
ledningens och aktieägares gemensamma intressen minskar som en konsekvens av att en IPO 
genererar ett mer utspritt ägarskap. Detta undersöks genom att studera sambandet mellan 
förändringen av ägarskap och operativ prestation för företag som väljer att gå publikt 
(Mikkelson et al., 1997, s. 282). Den operativa prestationen mäts året före börsintroduktionen 
och jämförs med de tio efterföljande (Mikkelson et al., 1997, s. 290). Primärt mäts den 
operativa prestationen i termer av operativ avkastning på kapital (ROA) men även 
rörelsemarginalen tillämpas (Mikkelson et al., 1997, s. 290). Sambandet mellan prestation 
och ägarstruktur testas med hjälp av ett Wilcoxon signed rank test (Mikkelson et al., 1997, s. 
296) samt med hjälp av en multipel regressionsanalys (Mikkelson et al., 1997, s. 300). 
Resultaten indikerar att förändringen av ägarskap i samband med en IPO endast kan förklara 
lite, om ens något, av den försämrade operativa prestation som uppmätts åren efter 
börsintroduktionen (Mikkelson et al., 1997, s. 298). Författarnas resultat går således stick i 
stäv med vad Jain & Kini (1994) hävdar. Studiens resultat påvisar däremot att det finns en 
korrelation mellan försämrad operativ prestation och ålder, samt storlek på företaget 
(Mikkelson et al., 1997, s. 300). 
 
Khurshed et al. (2003) undersöker hur den operativa prestationen förändrats hos företag som 
genomgått en IPO på den brittiska börsen (Khursed et al., 2003, s. 10). Med hjälp av 
panelanalys undersöker författarna den operativa prestationen på de två marknadsplatserna 
the Alternative Investment Market (AIM) och den officiella listan (där huvudmarknaden är 
London stock Exchange), tre år före IPO:n och jämför med de tre efterföljande åren 
(Khurshed et al., 2003, s. 15). För att mäta den operativa prestationen, används bland annat 
avkastning på totalt kapital (ROA) och avkastning på eget kapital (ROE), rörelsemarginal, 
samt kapitalomsättningshastighet (Khurshed et al., 2003, s. 16-18). Skillnad i prestation 
testas med hjälp av ett Wilcoxon rank-sum test (Khursed et al., 2003, s. 11). Resultaten visar 
att de företag som noterat sig på den officiella listan får en försämrad operativ prestationen 
åren som följer efter en IPO (Khurshed, 2003, s. 20). Däremot går det inte att påvisa någon 
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försämrad operativ prestation för de företag som listat sig på AIM (Khurshed et al., 2003, s. 
21).  
 
Capasso et al. (2005, s. 1) undersöker prestation i relation till ägandeskap av företag. Genom 
att studera 30 par av noterade och onoterade bolag av liknande storlek, bransch och marknad 
observerar studien om en notering har en inverkan på företags lönsamhet, finansiella struktur 
och investeringskapacitet (Capasso et al., 2005). I studien undersöker författarna lönsamhet 
sett till EBIT och avkastning på eget kapital (Capasso et al., 2005, s. 4-5). Noterade och 
onoterade bolag jämförs sedan genom ett parat statistiskt t-test. Studiens slutsats påvisar att 
det inte finns någon signifikant skillnad i rörelseresultat mellan grupperna, däremot när det 
gäller avkastning på eget kapital är onoterade bolag mer lönsamma (Capasso et al., 2005, s. 
10).  
 
Wang (2005) undersöker förändring av den operativa prestationen och fokuserar på vilken 
effekt en notering har gällande ägarstruktur och ägarkoncentration. För att mäta företagens 
prestation använder författarna avkastning på totalt kapital (ROA), rörelseresultat/tillgångar 
och omsättning/tillgångar (Wang, 2005, s. 1837). För att se förändring av prestation hos 
företag använder författarna olika regressionsmodeller för att undersöka sambandet mellan 
olika variabler. Med hjälp av ett Wilcoxon two-sample signed rank test mäts skillnaden i 
prestation mellan olika år (Wang, 2005, s. 1844). Studien uppvisar ett resultat i likhet med 
tidigare studier av Jain & Kini (1994), Mikkelson et al. (1997), Khursed et al. (2003) samt 
Capasso et al. (2005), det vill säga att företagen som börsnoterats visar en kraftig minskning 
av den operativa lönsamhet (Wang, 2005, s. 1854).  
 
Carpenter & Rondi (2006) har studerat italienska företags prestation efter börsnotering i 
jämförelse med amerikanska företag. För att mäta prestation studerar författarna företagens 
sysselsättningsgrad, lönsamhet, investeringsgrad, tillväxt av totala tillgångar, ålder på 
bolaget vid notering samt försäljningstillväxt innan och efter notering (Carpenter & Rondi, 
2006, s. 391). Testen som tillämpas är både Wilcoxon rank-sum test och regressionsanalys 
(Carpenter & Rondi, 2006, s. 395-396). Studiens resultat påvisar att italienska företag 
tenderar att växa i antalet anställda samt gällande arbetskraften, men uppvisar en betydligt 
lägre lönsamhet efter en notering (Carpenter & Rondi, 2006, s. 396). 
 
Sammanfattningsvis påvisar ovan redogörelse av tidigare empiriska studier gällande ämnet 
börsnotering och prestation, att utfallet av en notering genererar en försämrad prestation. 
Däremot är det inte samtliga studier som hävdar att den försämrade operativa prestationen 
kan förklaras av typ av ägarskap, vilket således blir intressant att undersöka i den aktuella 
studien. Då tidigare empirisk forskning (Ritter, 1991; Jain & Kini, 1994; Mikkelson et al., 
1997; Khurshed et al., 2003; Capasso et al., 2005; Wang, 2005; Carpenter & Rondi, 2006) 
jämför prestation mellan noterade och onoterade bolag, ges från dem en indikation på vilka 
nyckeltal samt statistiska verktyg som vore lämpliga att använda i sammanhang då lönsamhet 
ska mätas respektive jämföras.  

3.8.3 Lönsamhetsmått 
I tidigare empirisk forskning som ovan presenterats, har skillnaden i lönsamhet vanligen 
jämförts med hjälp av räntabiliteten, och då ofta avkastning på totalt kapital (ROA) 
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(Mikkelson et al., 1997; Pagano et al., 1998; Khurshed et al., 2003; Wang, 2005). ROA är 
även i andra sammanhang ett allmänt vedertaget mått av verksamhetens lönsamhet (Penman, 
2013, s. 371), och kan beräknas på olika sätt. En variant är att sätta resultatet före 
räntekostnader (EBIT) i relation till samtliga tillgångar (Johansson & Runsten, 2017, s. 31), 
en annan är att i täljaren ha nettointäkt inklusive räntekostnader efter skatt (Penman, 2013, s. 
371). Eftersom den förstnämnda, med EBIT i täljaren, på ett bättre sätt fokuserar på den 
operativa lönsamheten, kommer denna variant att användas i följande studie. Därav får ROA 
den egenskapen att lönsamheten mäts oberoende av företagets kapitalstruktur, och anses 
därför vara opåverkad av finansieringspolitiken. Då följande studie kommer att jämföra bolag 
med olika typer av kapitalstruktur, anses därför ROA vara ett relevant mått att använda. Att 
ha i beaktning när det handlar om kunskapsintensiva företag är som nämnt i avsnitt 3.6 att 
humankapitalet inte syns i balansräkningen, samtidigt som värdet av humankapitalet 
återspeglas i resultaträkningen i form av den omsättning personalen genererar. Således blir 
förhållandet mellan EBIT och totala tillgångarna större än normalfallet, eftersom 
balansomslutningen utesluter många av de immateriella tillgångarna (bortsett från 
exempelvis patent). I och med att den aktuella studien avgränsats till att endast inkludera 
företag som tillämpar redovisningsprincipen IFRS, blir trots allt detta inte något problem 
eftersom samtliga företag redovisar enligt samma principer. 
 
Ytterligare ett av flera viktiga nyckeltal att beakta är rörelsemarginalen (PwC, 2018). Måttet 
sätter rörelseresultatet (EBIT) i relation till omsättningen, vilket ger en bild av hur stor del 
av varje försäljningskrona, efter avdrag för rörelsens kostnader, som blir över till räntor, skatt 
och inte minst för att generera vinst. Rörelsemarginalen har i tidigare empirisk forskning 
(Mikkelson et al., 1997; Khurshed et al., 2003) använts för att mäta prestationen i samma 
syfte som avses med följande studie, det vill säga för att jämföra prestationen mellan noterade 
och onoterade bolag. Vidare tar inte rörelsemarginalen hänsyn till varken finansieringsnetto 
eller skatt, vilket medför att det är företagets faktiska prestation som mäts (PwC, 2018), vilket 
är i linje med vad som eftersträvas i den aktuella studien.  
 
I ett kunskapsföretag, anses vinst per anställd vara ett relevant och viktigt mått (Jäghult, 1989, 
s. 27; PwC, 2017). Likaså kan vinst per konsult vara viktigt, då detta talar om hur mycket 
vinst varje producerande person genererar. Varför vinst per anställd vanligen föredras, är då 
måttet i fråga även tar hänsyn till den administrativa service som krävs för att producera en 
tjänst på rätt sätt. Vidare är det av praktiska skäl mer lämpligt att sätta vinsten i relation till 
antalet anställda istället för antalet konsulter, då antalet anställda i regel redovisas av 
företaget medan det specifika antalet konsulter kan vara mer besvärligt att få uppgift om.  
 
Rörelsemarginal och vinst per anställd kan vara av större intresse för företaget internt, medan 
ROA kan anses vara ett mer generellt tillämpat nyckeltal för att jämföra lönsamhet mellan 
olika företag. Därmed kommer störst fokus vara på ROA i den aktuella studien. Frågan kan 
ställas varför just avkastningen på totalt kapital kommer mätas i denna studie, och inte 
avkastningen på eget kapital (ROE), i och med att det är sett ur ägarnas perspektiv som 
studien genomförs. ROA mäter lönsamheten oberoende av kapitalstruktur och finansiering, 
till skillnad från ROE där företag med hög belåning kan framstå som lönsamma (PwC, 2018). 
Eftersom den aktuella studien ämnar fokusera på den operativa lönsamheten i så stor 
utsträckning som möjligt, valdes således ROA. ROE kan tänkas vara av störst intresse för 
ägaren, åtminstone med tanke på det privata vinstintresset. Samtidigt är det inte orimligt att 
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anta att ägaren likaledes har ett intresse för att bolaget som helhet ska vara lönsamt, varför 
ROA således blir ett aktuellt nyckeltal även sett ur ägarens perspektiv. 
 
Hur stabilt ett företag är hänger ihop med vilken verksamhet som bedrivs och påverkas, 
exempelvis av hur beroende företaget är av specifika kunder, leverantörer eller hänförbara 
risker relaterat till verksamheten (Annell et al., 1989, s. 56). För kunskapsföretag, som saknar 
varuflöde, har risken för instabilitet primärt att göra med personalen. Därmed kan det i en 
analys av bolaget tillföra värde att förutom de klassiska lönsamhetsmåtten även redovisa ett 
personalstabilitetsmått (Annell et al., 1989, s. 56). Som tidigare nämnt, kan en 
börsintroduktion leda till en ökad möjlighet att rekrytera kvalificerad personal (Rydqvist & 
Högholm, 1995, s. 293; Svensson, 2001, s. 207), vilket i sammanhanget är positivt för IT-
konsultbolag då en av branschens just nu främsta utmaningar är just rekrytering och 
förekomst av personalbrist (Hultgren, 2019). För att mäta huruvida de studerade bolagen 
lyckats med att attrahera ny arbetskraft, och om detta skiljer sig åt mellan noterade och icke-
noterade bolag, har därför ett mått på förändring i antal anställda inkluderats i 
undersökningen. Förutom en indikation på företagets förmåga att rekrytera nya förmågor, 
kan förändringen i antal anställda även ses som ett mått på tillväxt. Ökad tillväxt kan antas 
korrelera med ökad efterfråga på företagets tjänster, och därmed ökad möjlighet till förbättrad 
omsättning, vilket i förlängningen kan leda till höjd lönsamhet. 
 
Sammanfattningsvis är det de definierade nyckeltalen i tabell 6 som kommer tas vidare för 
analys i den aktuella studien. Detta i syfte att avgöra huruvida det finns någon skillnad i 
lönsamhet mellan noterade och onoterade IT-konsultbolag, samt om ägarskapet kan påverka 
företagets förmåga att rekrytera ny, kvalificerad personal. 
 
Tabell 6: Definition av nyckeltal 
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4. Forskningsmetod 
Den aktuella studien syftar till att besvara frågan om det finns någon skillnad i lönsamhet 
mellan noterade och onoterade IT-konsultbolag. De lönsamhetsmått som ligger till grund för 
att besvara denna fråga är ROA, rörelsemarginal och vinst per anställd, vilket är motiverat 
av tidigare forskning såväl som litteraturgenomgång. Även relativ förändring i antal 
anställda kommer att undersökas. I likhet med tidigare empirisk forskning på ämnet 
ägarstruktur och lönsamhet, tillämpas en kvantitativ metod, med statistiska test som verktyg. 
Följande avsnitt beskriver vald forskningsdesign och typ av insamlad data, som efterföljs av 
studiens urval och bortfall. Därefter redogörs det för studiens datainsamling och 
databearbetning, vilket sedan mynnar ut i den aktuella studiens statistiska modeller.  

4.1 Forskningsdesign 
Att utforma en forskningsdesign innebär att fatta beslut angående hur man ska gå tillväga för 
att besvara de aktuella frågeställningarna (Lantz, 2014, s. 22). Vid genomförandet av en 
studie bör val av forskningsdesign väljas utifrån ambitionen att besvara forskningsfrågan och 
innebär beslut gällande vad som ska undersökas, hur det ska undersökas samt urval, mätning 
och val av analys (Lantz, 2014, s. 22-23). 
 
Det finns två grundläggande typer av forskningsdesign: observationsstudie och experimentell 
studie (Lantz, 2014, s. 25). En observationsstudie karaktäriseras enligt Lantz (2014, s. 25) av 
att omvärlden studeras “som den är”, i motsats till en experimentell studie där omvärlden 
påverkas genom att individer i urvalet placeras i en specifik kontext som är framtagen för att 
stämma överens med undersökningens syfte. Val av studie styrs till största del av syftet med 
den aktuella undersökningen (Lantz, 2014, s. 23). I följande undersökning kommer vi att 
genomföra en observationsstudie, i och med att vi kommer att studera data under perioden 
2009-2018 “som den är” samt samla in data genom observation utan att själva påverka 
kontexten.  
 
För att uppnå syftet med den aktuella studien krävs det att vi ser en utveckling över tid och 
därmed faller det sig naturligt att vi tar del av historisk data. Därmed genomför vi en studie 
som kan klassificeras som retrospektiv, vilket är en studie som är tillbakablickande i tiden 
(Lantz, 2014, s. 27).  

4.1.2 Typ av data 
Tidsaspekten är väsentligt i de fall där syftet är att beskriva eller undersöka något skeende 
över tid och kan enligt Lantz (2014, s. 27) delas in i två kategorier: tidsserie- och 
tvärsnittsdata. En tidsserie är ett antal observationer, vilka är observerade vid olika 
tidpunkter eller över olika tidsperioder, i syfte att se förändring över tid (Lantz, 2014, s. 28). 
Tvärsnittsdata innebär att samtliga individer i urvalet har observerats en gång, vid en viss 
tidpunkt och utgör då “ett tvärsnitt” i tiden (Lantz, 2014, s. 27). Följande studie kommer att 
observera flera enskilda företag på årsbasis över en tidsperiod om 10 år, vilket innebär att 
datamaterialet består av både tvärsnitts- och tidsseriedata. När denna typ av data sätts 
samman fås ett set av paneldata. Paneldata är upprepade observationer av flera fenomen, ofta 
företag eller individer, observerade över flera tidsperioder (Cameron & Trivedi, 2005, s. 
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697). En del forskare använder paneldata för att öka storleken på urvalet i en studie, men 
enligt Studenmund (2014, s. 365) är den främsta anledningen möjligheten att besvara frågor 
som inte kan erhållas genom att studera tidsserie- eller tvärsnittsdata enskilt. Även flertalet 
tidigare studier som undersökt lönsamhet i samband med en notering har baserat sin 
forskning på paneldata (Khursed, 2003; Wang, 2005; Carpenter & Rondi, 2006).  
 
Paneldata kan delas in i balanserad- och obalanserad data. Balanserad data innebär att det för 
varje enskilt företag finns tillgänglig data för varje år. I de fall där det för vissa individer och 
år saknas data, klassificeras i stället datan som obalanserad panel eller ofullständig panel 
(Cameron & Trivedi, 2005, s. 739). I den aktuella studien förekommer ett antal företag där 
finansiell data inte finns tillgänglig samtliga år, vilket leder till att insamlad data klassificeras 
som obalanserad paneldata. Det kan i vissa fall vara lämpligt att konvertera obalanserad till 
balanserad panel, vilket kan göras genom att i urvalet enbart inkludera de individer som har 
tillgänglig data under samtliga år (Cameron & Trivedi, 2005, s. 739). Samtidigt menar 
Cameron & Trivedi (2005, s. 739) att en konvertering kan minska effektiviteten av datan då 
urvalet kraftigt reduceras, vilket är anledningen till att vi i den aktuella studien inte har valt 
att konvertera till balanserad panel. Vad som ytterligare motiverat oss till att inte konvertera 
till balanserad panel, är det faktum att sådan åtgärd kan leda till survivorship bias (Baum, 
2006, s. 47), det vill säga att logiska fel tillika felaktiga slutsatser kan uppstå genom att endast 
inkludera de företag som existerat under hela perioden 2009-2018.  

4.2 Urval och bortfall  
Det är inte alltid möjligt att samla in och analysera all potentiellt tillgänglig data rörande en 
specifik forskningsfråga (Saunders et al., 2012, s. 258). Istället, beroende på praktiska 
svårigheter, budgetrestriktioner eller tidsbrist, kan det bli aktuellt att göra ett urval som kan 
vara representativt för populationen (Saunders et al., 2012, s. 260). En urvalsundersökning 
innebär att det görs en avgränsning utifrån en större mängd enheter, där den större mängden 
kallas för population och definieras av att individer inom denna har gemensamma egenskaper 
som utomstående saknar (Lantz, 2014, s. 33). Lantz (2014, s. 108) belyser att det är bra att 
inkludera så många individer som möjligt i sitt urval, i syfte att minska osäkerheten gällande 
studiens resultat. För att i praktiken ha möjlighet att undersöka hela populationen, krävs att 
elementen som ska studeras finns i en ram, det vill säga i ett register eller liknande 
förteckning (Lantz, 2014, s. 102). I den aktuella studien finns det databaser där finansiell 
information om samtliga svenska IT-konsultföretag finns tillgänglig, vilket således möjliggör 
en undersökning av samtliga bolag som sammanfaller med SNI-koderna i tabell 1, avsnitt 
1.7.  
 
Populationen i den aktuella studien utgörs av IT-konsultbolag på den svenska marknaden 
under åren 2009-2018. De företag som sammanfaller med SNI-koderna utgör således den 
aktuella studiens urval, vilket kan liknas med ett totalurval, och uppgår till 164 företag. 
Studiens avgränsningar redogörs för i avsnitt 1.7, vilka är de kriterier den aktuella studien 
avser att följa. Angående undersökningskriteriet företagsstorlek fanns det i den studerade 
populationen fyra företag som inte uppfyllde kriterierna för Orbis Europe klassificering 
medium size. Dessa företag uteslöts därmed från urvalet på grund av att de saknar 
nettoomsättning samt har antingen 0 eller 1 anställda under den studerade tidsperioden. 
Därmed reducerades storleken på urvalet till 160 företag. De företag som för ett stort antal år 
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saknade finansiell data inkluderades i urvalet, då de trots allt hade en viss mängd data, om än 
begränsad, att redovisa.  
 
Bortfall i en studie, innebär att de individer som ursprungligen fanns med i det planerade 
urvalet helt eller delvis och av olika anledningar fallit bort i det slutgiltiga urvalet av individer 
(Lantz, 2014, s. 173). För att få en hög kvalitet på studiens resultat, är det viktigt att en 
bortfallsanalys genomförs, vilket innebär en kartläggning av bortfallets storlek och vilka 
eventuella effekter detta bortfall kan få på resultatet (Lantz, 2014, s. 173). 
 
Ett problem som kan uppstå vid framtagning av ett urval är två typer av täckningsfel - vilket 
kan vara över- eller undertäckning (Lantz, 2014, s. 116). Undertäckning innebär att det i 
ramen saknas enheter som ingår i den studerade populationen, medan överteckning råder om 
ramen omfattar mer än vad som ingår i populationen (Lantz, 2014, s. 116). Problem med 
undertäckning kan vara extra känsligt i branscher som är under ständig förändring, till 
exempel IT-sektorn (Dahmström, 2011, s. 354). Ett exempel kan vara om företag som 
tidigare tillhört en annan bransch, inte hunnit få korrekt benämning i företagsregistret. Risken 
ökar då att det kan bli en snedvridning av undersökningsresultatet, om enheter som tillhör 
populationen saknas i undersökningen (Dahmström, 2011, s. 354). Ett för studien aktuellt 
exempel på undertäckning, är att det i grunden finska IT-konsultbolaget Tieto saknas i 
urvalet. På grund av att databasen Orbis Europe saknar alternativet att sortera företag baserat 
på marknadsplats, har Tieto fallit bort i urvalet i och med att vi i Orbis Europe istället fått 
sortera på landskod SE. Då Tieto trots sitt finska ursprung är noterat på den svenska börsen 
och verkar på den svenska marknaden, bör företaget inkluderas i undersökningen. Som 
åtgärd, genomfördes en manuell justering för att inkludera Tieto i det slutgiltiga urvalet och 
därmed undviks en situation av uppenbar undertäckning. Med Tieto inräknat, ökade således 
urvalets storlek till 161 företag. 
 
Som en följd av att företag kan ha flera branschkoder finns det exempelvis en risk för 
övertäckning då företag vilka inte är renodlade IT-konsultbolag ändå inkluderats i urvalet. 
Eftersom det är företagen själva som anger sin branschkod (SCB, 2007), uppstår en risk att 
det i urvalet förekommer företag som på grund av till exempel slarv eller okunskap 
kategoriserat sig felaktigt och egentligen bedriver annan verksamhet. För att säkerställa att 
studiens syfte besvaras genom att undersöka specifikt IT-konsultbolag, kontrollerades 
därmed den insamlade datan manuellt för att granska att företagen bedriver IT-
konsultverksamhet som en del av sin verksamhet. Detta för att ramen inte ska omfatta mer 
än vad som ingår i populationen. Åtgärden resulterade i att ett antal om 41 företag sorterades 
bort. Efter ovan beskrivna åtgärder uppgår det slutgiltiga urvalet till 120 företag, vilka 
presenteras i appendix 1. Av dessa 120 IT-konsultbolag är 25 publika, och resterande 95 
således privatägda. 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Val av databas 
Den aktuella studien baseras på sekundärdata, där den data som samlats in och vidare 
analyserats primärt har hämtats från databasen Orbis Europe. I de fall där samtlig finansiell 
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information inte fanns tillgänglig för företagen, kompletterades denna med information från 
företagens egna årsredovisningar, vilka hämtades från databasen Retriever Business. Både 
Orbis Europe och Retriever Business finns tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek. 
Fördelen med databasen Orbis Europe är att den innehåller finansiell data från europeiska 
bolag, där det även är möjligt att få fram detaljerad företagsspecifik information som 
exempelvis ägarinformation. Orbis Europe tillhandahålls av företaget Bureau van Dijk, vilket 
är ett erkänt företag som sedan 1991 publicerat företagsrelaterad information (Bureau van 
Dijk, 2019). Orbis Europe är skapad genom insamlad data hämtad från över 160 olika 
leverantörer och hundratals egna källor, för att säkerställa kvaliteten (Bureau van Dijk, 2019). 
Retriever Business är en oberoende källa som är en vanligt förekommande databas för 
insamling av andrahandsdata i andra forskningsarbeten. För att ändå verifiera att insamlad 
data från Orbis Europe och Retriever Business förefaller vara korrekt, har vi genomfört 
stickprov där företagens egna årsredovisningar, hämtade från företagens egna hemsidor, 
jämförts med den finansiella information vi hämtat från databaserna. I samtliga fall visade 
sig informationen vara korrekt angiven. 
 
Inledningsvis var tanken att använda databasen Serrano, som finns tillgänglig via Swedish 
House of Finance (SHoF), och innehåller finansiell data från samtliga svenska företag mellan 
åren 1999-2018 (Swedish House of Finance, 2019). Datastream/Eikon är ytterligare ett 
exempel på en framstående databas som i likhet med Orbis Europe och Serrano täcker in 
ekonomisk och finansiell data, dock endast för noterade bolag. Varför följande studie baseras 
på data från Orbis Europe framför någon av de andra nämnda alternativen, beror på att den 
aktuella studien är beroende av data från såväl noterade som onoterade bolag, vilket genast 
uteslöt Datastream/Eikon. Vid en jämförelse Orbis Europe och Serrano emellan, har Orbis 
Europe avsevärt snabbare svarstider tillika mer användarvänliga funktioner. I och med att 
studien har en begränsad tidsram att förhålla sig till, framstod därmed Orbis Europe som mer 
lämplig. Vidare, då Orbis Europe tillhandahåller finansiell information mellan åren 2009 - 
2018 föll det sig naturligt att anta samma tioårsperiod även i den aktuella studien. 
 
För att samla in vad som kan liknas vid ett totalurval av IT-konsultbolag och som är i enlighet 
med studiens avgränsningar, tillämpades en rad sökkriterier i Orbis Europe (se Appendix 2). 
Kriteriet Consolidation code användes för att säkerställa att de inkluderade företagen verkar 
på koncernnivå. Då det rådde viss tveksamhet kring vilken/vilka av fyra möjliga koder som 
indikerade just koncernnivå, togs kontakt - via telefon och mail - med Orbis Europe’s 
Account manager för att verifiera att vi valde rätt koder. Denna kontakt i kombination med 
att på egen hand kontrollera för vilken typ av bolag som inkluderades vid val av de olika 
koderna, fick oss att känna trygghet i de kriterier som slutligen valdes.  

4.3.2 Val av variabler 
De variabler som hämtades från Orbis Europe baserades på val av nyckeltal, presenterade i 
avsnitt 3.8.3, vilka i sin tur motiverats av tidigare studier samt litteraturgenomgång. I syfte 
att kunna beräkna ROA, rörelsemarginal, vinst per anställd samt relativ förändring i antal 
anställda samlades variablerna nettoomsättning (sales), antal anställda (employees), EBIT, 
och totala tillgångar (total assets) in. Ytterligare variabler som samlades in var ISIN-nummer 
samt årtal för börsnotering. ISIN-nummer och årtal för börsnotering behövdes i syfte att 
kunna identifiera vilka bolag som noterats på börsen samt när detta skett. Baserat på denna 
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fakta, och i syfte att kunna förklara om den relativa förändringen i antal anställda respektive 
lönsamhet - mätt i ROA, rörelsemarginal samt vinst per anställd - beror av huruvida företaget 
är börsnoterat eller inte, kunde sedan en dummy-variabel (ListedUnlisted) skapas. En 
dummyvariabel är en numeriskt kodad variabel som används för att markera kategorier och 
antar värdet 0 eller 1 beroende på om ett specifikt villkor gäller (Studenmund, 2014, s. 74-
75). Variabeln antar värdet 1 då företaget är börsnoterat, och värdet 0 vid privat ägarskap. 
Med tanke på studiens syfte, är detta studiens huvudvariabel.  
 
Förutom att antal anställda (employees) och nettoomsättningen (sales) behövdes i syfte att 
beräkna nyckeltal, kan de vidare användas i den statistiska analysen för att förklara 
lönsamheten. I och med att IT-konsultbolag är kunskapsintensiva företag som lever på att 
sälja sin kunskap, är det rimligt att anta att en ökad försäljning (sales) av just kunskap bidrar 
till en högre lönsamhet. Antal anställda är ett av många tänkbara mått på företagets storlek, 
och det kan antas att ett företag med fler konsulter kan ta sig an fler kunder, och därmed 
generera en bättre lönsamhet. Att omsättning samt antal anställda - vilka båda är mått på 
företagets storlek - kan antas förklara företagets lönsamhet motiveras ytterligare av att 
tidigare empirisk forskning (Mikkelson et al., 1997; Wang 2005) hävdat att just storleken på 
företaget kan ha effekt på lönsamheten.  
 
Antal år på marknaden kan antas korrelera med ett etablerat varumärke, vilket anses kunna 
ha goda effekter på såväl investerares som kunders tendens att investera i ett företag 
(Svensson, 2001, s. 205). Därmed kan det tänkas att antal år på marknaden kan inverka på 
lönsamheten. Informationen om hur länge IT-konsultbolagen varit aktiva på marknaden (age) 
inhämtades från Retriever Business. Ytterligare en variabel som kan antas påverka ett 
företags lönsamhet är dess geografiska placering (county). Till exempel har 
storstadsregioner, som Stockholm, visat sig vara större tillväxtmotorer gällande ekonomisk 
aktivitet kontra landet som sådant (Dunér, 2011). Informationen om den geografiska 
placeringen hämtades från Retriever Business och baserades på de enskilda företagens 
placering av huvudkontor, vilket sedan motsvarades av en kod (county_code) utifrån 
tillhörande län, inhämtad från SCB (2019).  
 
All insamlad data sammanställdes i ett exceldokument, vilket sedan låg till grund för de 
statistiska analyserna, som kommer att genomföras i statistikprogrammet Stata. Varför valet 
föll på Stata, grundas på att programmet finns tillgängligt via Umeå universitet, samt med 
tanke på att Stata anses vara relativt mer användarvänligt och mer flexibelt att arbeta i än 
andra statistikprogram, som exempelvis SAS (Dexlab, 2016). Baserat på egna erfarenheter 
anses dessutom Stata i sammanhanget vara mer lämpligt än till exempel Minitab, då Stata 
tillhandahåller fler avancerade funktioner.  

4.4 Statistiska verktyg 
För att kunna besvara studiens syfte huruvida det finns någon skillnad i lönsamhet mellan 
noterade och onoterade IT-konsultbolag på den svenska marknaden, kommer statistiska 
verktyg att tillämpas. Dessa kan dels avgöra om det finns någon skillnad i lönsamhet mellan 
de två grupperna, dels om lönsamheten, givet allt annat lika, beror av valet av ägarstruktur. I 
enlighet med tidigare empirisk forskning på ämnet kommer det utföras hypotesprövning (Jain 
& Kini, 1994; Mikkelson et al., 1997; Khurshed et al., 2003; Capasso et al., 2005; Wang, 
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2005; Carpenter & Rondi, 2006) samt multipel regressionsanalys (Ritter, 1991; Mikkelson 
et al., 1997; Carpenter & Rondi, 2006). 

4.4.1 Hypotesprövning 
För att kunna fastställa om det existerar en skillnad i lönsamhet mellan de två grupperna av 
noterade och onoterade IT-konsultbolag, måste ett hypotestest genomföras, även kallat 
signifikanstest (Saunders et al., 2012, s. 508). Signifikanstester genomförs för att mäta om 
det finns ett samband mellan observerad data och en hypotes, vilken är uppställd utifrån 
parametrar i en population (Moore et al., 2010, s. 351). Testet resulterar i hur väl datan och 
hypotesen sammanfaller. Beroende på hur insamlad data ser ut, används antingen ett 
parametriskt eller icke-parametriskt test (Saunders et al., 2012, s. 508). I det fall då data är 
normalfördelad tillämpas parametriska tester, medan icke-parametriska test används då det 
inte förekommer normalfördelning. För att avgöra om ett parametriskt eller icke-parametriskt 
hypotestest vore mest lämpligt, kommer test av normalfördelning göras hos de variabler som 
för den aktuella studien utgör mått på lönsamhet. I och med att populationens 
standardavvikelse i det aktuella fallet inte är känd, står valet mellan det parametriska t-testet 
och det icke-parametriska Wilcoxon rank-sum test.  
 
De hypoteser som kommer testas presenteras nedan. Nollhypotesen (H0) kommer att ställas 
mot en alternativhypotes (H1), där nollhypotesen antas vara sann tills det att datan starkt visar 
på motsatsen (Wooldridge, 2016, s. 694). Baserat på resultat från tidigare empirisk forskning 
samt i kombination med ekonomisk teori, utgörs alternativhypotesen av att det finns en 
skillnad i lönsamhet respektive relativ förändring i antal anställda mellan noterade och 
onoterade IT-konsultbolag. 
 
H0 : Det finns ingen skillnad i lönsamhet, mätt i ROA, mellan noterade och icke-noterade IT-
konsultbolag 
H1 : Det finns en skillnad i lönsamhet, mätt i ROA, mellan noterade och icke-noterade IT-
konsultbolag 
 
H0 : Det finns ingen skillnad i lönsamhet, mätt i rörelsemarginal, mellan noterade och icke-
noterade IT-konsultbolag 
H1 : Det finns en skillnad i lönsamhet, mätt i rörelsemarginal, mellan noterade och icke-
noterade IT-konsultbolag 
 
H0 : Det finns ingen skillnad i lönsamhet, mätt i vinst per anställd, mellan noterade och icke-
noterade IT-konsultbolag 
H1 : Det finns en skillnad i lönsamhet, mätt i vinst per anställd, mellan noterade och icke-
noterade IT-konsultbolag 
 
H0 : Det finns ingen skillnad i relativ förändring i antal anställda mellan noterade och icke-
noterade IT-konsultbolag 
H1 : Det finns en skillnad i relativ förändring i antal anställda mellan noterade och icke-
noterade IT-konsultbolag 
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4.4.2 Regressionsanalys 
Regressionsanalysen syftar till att försöka förklara förändringar av en beroende variabel, som 
en funktion av förändringar i en eller flera oberoende (förklarande) variabler (Studenmund, 
2014, s. 5). Då det är mest troligt att fler än endast en oberoende variabel kan ha effekt på 
den beroende variabeln (Studenmund, 2014, s. 12-13), är det lämpligt att tillämpa en multipel 
regressionsanalys framför en enkel regressionsanalys. I en multipel regressionsanalys mäts 
en oberoende variabels påverkan på den beroende variabeln samtidigt som andra oberoende 
variabler hålls konstanta (Studenmund, 2014, s. 13). I verkligheten förändras vanligen 
ekonomiska faktorer samtidigt, och dessutom ofta i motsatt riktning. Genom att hålla övriga 
oberoende variabler konstanta, genereras således påverkan av en oberoende variabel på den 
beroende variabeln opåverkat av andra förändringar i ekonomiska faktorer. Multipel 
regressionsanalys är således att föredra. Den generella multipla regressionsmodellen med K 
oberoende variabler formuleras enligt Studenmund (2014, s. 42): 
 

Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + … + βKXKi + εi (1) 
 
Där: 
i går från 1 till N och står för numret på observationen 
K går från 1 till N och indikerar numret på den oberoende variabeln med tillhörande 
koefficient 
β0  = konstant 
βK = koefficient som talar om hur Y förändras då XK ökar en enhet och övriga X hålls 
konstanta  
XKi = den oberoende variabel nr K för den i:te observationen 
εi = stokastisk felterm 
 
Målet är att med hjälp av den multipla regressionsanalysen uppskatta värdet av ovanstående  
ekvations koefficienter, β (beta) (Studenmund, 2014, s. 37). Den vanligaste tillika enklaste 
metoden för att åstadkomma detta, är Ordinary Least Squares (OLS), vilket är en metod som 
beräknar beta på ett sådant sätt att summan av de kvadrerade residualerna minimeras. En 
residual är skillnaden mellan ett observerat värde av responsvariabeln och det predikterade 
värdet av regressionslinjen (Moore et al., 2010, s. 107). I och med att residualerna mäter hur 
nära den uppskattade ekvationen ligger den aktuella, observerade datan, är det rimligt att 
sträva efter att minimera residualerna i så stor utsträckning som möjligt (Studenmund, 2014, 
s. 38). För att OLS ska kunna anses vara den bäst lämpade metoden för regressionsanalys, 
måste följande antaganden vara uppfyllda (Studenmund, 2014, s. 98):  
 

I. Regressionsmodellen är linjär, korrekt angiven, och har en adderad felterm 
II. Feltermen har ett populationsmedelvärde lika med noll 

III. Samtliga förklarande variabler saknar korrelation med feltermen 
IV. Observationer av feltermen saknar korrelation med varandra (ingen seriekorrelation) 
V. Feltermen har konstant varians (homoskedasticitet) 

VI. Ingen förklarande variabel är en perfekt linjär funktion av någon annan förklarande 
variabel (ej perfekt multikollinearitet)  

VII. Feltermen är normalfördelad  
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För att säkerställa att ovan antaganden är uppfyllda samt eventuellt identifiera vilka åtgärder 
som krävs i syfte att modellera för icke uppfyllda antaganden, har diverse test genomförts i 
Stata (se appendix 3).  
 
Vidare, i och med att det för den aktuella studien rör sig om paneldata, kommer pooled OLS 
(POLS) att genomföras, vilket helt enkelt är OLS på paneldata. För att ta hänsyn till att 
observationerna som en konsekvens av panelstrukturen i viss mån kan vara beroende av 
varandra (det vill säga att observationer av samma företag från olika år är beroende av 
varandra) måste tillägget som klustrar standardfelen inkluderas i regressionen, vilket i Stata 
är vce(cluster cluster id) (Stata u.å.a., s. 2). Om inte detta tillägg adderas, kommer Stata anta 
att samtliga observationer är oberoende av varandra vilket av förklarliga skäl inte behöver 
stämma i och med att ett företagets prestation under ett år inte kan antas vara helt oberoende 
av prestationen från året innan. 

4.4.3 Regression av paneldata  
Då insamlad data är av karaktären paneldata, kan det vara fördelaktigt att tillämpa specifika 
modeller anpassade för just detta. Fördelen med paneldata-modeller är bland annat att dessa, 
till skillnad från POLS, kan ta hänsyn till att det i regressionsmodellen förekommer icke-
observerbara förklarande variabler (oupptäckt heterogenitet) som kan ha effekt på den 
beroende variabeln och dessutom leda till omitted variable bias (Cameron & Trivedi, 2005, 
s. 697). Då en variabel är utelämnad från regressionen blir tillämpning och tolkning av 
modellen mindre trovärdig (Studenmund, 2004, s. 178).  
 
I den aktuella studien finns det anledning att misstänka att lönsamheten för ett IT-
konsultbolag delvis kan komma att bero av företagskultur, de anställdas vinstintresse och det 
intellektuella kapitalet - vilka samtliga är icke-observerbara variabler och därmed svåra att 
kvantifiera. Således blir det relevant att tillämpa modeller för paneldata i syfte att korrigera 
för nyss nämnd, dold heterogenitet. De mest vanligt förekommande modellerna för paneldata 
är fixed effects (FE) och random effects (RE), och vilken som bör användas testas vanligen 
med hjälp av ett så kallat Hausman test (Bell & Jones, 2014, s. 6). När tillägget vce(cluster 
clusterid) tillämpas, vilket krävs för den aktuella studien, går det inte att genomföra ett vanligt 
Hausman test mellan FE och RE, utan det krävs att kommandot xtoverid körs istället. 
Principen är densamma, och p-värdet som genereras indikerar huruvida det är FE eller RE 
som passar data bäst.  
 
Båda modellerna (FE och RE) korrigerar för den icke-observerbara heterogeniteten, men 
baserat på olika starka antaganden. Jämfört med FE, har RE starkare antaganden då den 
kräver strikt exogenitet, det vill säga att den icke-observerbara heterogeniteten saknar 
korrelation med övriga förklarande variabler (Cameron & Trivedi, 2005, s. 700). Detta 
möjliggör en konsistent uppskattning av samtliga parametrar, inklusive koefficienter för 
tidsinvarianta regressorer (regressorer som inte ändras över tiden). I många verkliga fall 
saknas dessvärre stöd för ett så starkt antagande, vilket leder till att modellen RE blir 
inkonsistent (Cameron & Trivedi, 2005, s. 697-698). FE modellen tillåter att tillämpa 
paneldata under svagare antaganden, men saknar å andra sidan förmågan att uppskatta 
variabler som är konstanta över tid (Cameron & Trivedi, 2005, s. 715; Bell & Jones, 2014, s. 
7). Detta kan för den aktuella studien bli ett problem i och med att undersökningens 
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huvudvariabel, ListedUnlisted, för den absoluta majoriteten av företagen (97,5%) inte 
förändras under den tioårsperiod som studerats, och därmed kan FE modellen misslyckas 
med att ge en för studien relevant analys. 
 
Vad som i sammanhanget således krävs, är en modell som innehar de fördelar som RE 
besitter vad det gäller att kunna estimera tidsinvarianta regressorer, men som även kan 
modellera för att det mest troligt inte går att anta strikt exogenitet (Bell & Jones, 2014, s. 9). 
Med hjälp av en metod, först utformad av Mundlak (1978), där det för varje tidsvarierande 
förklarande variabel adderas en term som tar hänsyn till effekter mellan grupper av 
observationer (Bell & Jones, 2014, s. 9), är detta möjligt. Modellen kallas även för Correlated 
random effects (CRE), och formuleras enligt (Bell & Jones, 2014, s. 9; Wooldridge, 2016, s. 
446): 
 

Yit = β0 + β1xit + β2x̄i + β3zi + ri + ui  (2) 
Där: 
zi representerar en variabel som är konstant över tid  
x̄i är tidsgenomsnittet av tidsvarierande variabler 
ri + ui representerar en felterm, bestående av tidskonstanta icke-observerbara ri  samt 
obsevationsspecifika oberoende ui 
 
I den aktuella studien kommer störst vikt att läggas på resultatet som erhålls från 
regressionsmodellerna anpassade för paneldata (FE, RE och CRE) och relativt mindre vikt 
på resultatet från olika varianter av POLS. Detta i och med att misstanken om att det 
förekommer icke-observerbara förklarande variabler är stark, och i sådan situation ger inte 
POLS konsistenta resultat. Viktigt att notera är att antingen ger både RE och POLS 
konsistenta resultat, alternativt ger båda icke-konsistenta resultat - skillnaden är att RE är en 
mer effektiv estimator. Om RE visar sig vara inkonsistent är således POLS inkonsistent, men 
samma parallell kan inte dras mellan FE och POLS. Ytterligare att tänka på, är att resultatet 
av en regression inte enskilt kan bevisa orsakssamband, även om det erhålls statistisk 
signifikans (Studenmund, 2014, s. 6). Vad regressionsanalysen gör, är snarare att testa 
huruvida det föreligger ett signifikant, kvantitativt samband.  

4.4.4 Specificering av regressionsmodell 
De grundläggande regressionsmodeller som i följande studie kommer analyseras, presenteras 
nedan. De oberoende variablerna har inkluderats i enlighet med avsnitt 4.3.2, och som 
tidigare nämnt är det ListedUnlisted som utgör studiens huvudvariabel. 
        
ROAit = β0 ListedUnlistedit + β1 ageit + β2 salesit + β3 employeesit + β4 i.Year10 +...+ β5 
i.Year18 + εit (3) 
    
Rörelsemarginalit = β0 ListedUnlistedit + β1 ageit + β2 salesit + β3 employeesit + β4 i.Year10 

+...+ β5 i.Year18 + εit  (4) 
    
Vinst per ansälldit = β0 ListedUnlistedit + β1 ageit + β2 salesit + β3 employeesit + β4 i.Year10 

+...+ β5 i.Year18 + εit (5) 
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Förändring i antal anställdait = β0 ListedUnlistedit + β1 ageit + β2 salesit + β3 employeesit + 
β4 i.county_codeit + β5 i.Year10 +...+ β6 i.Year18 + εit (6) 
 
För de tre första modellerna förväntas ett negativt tecken för huvudvariabelns koefficient, 
vilket förklaras av att en börsnotering, med stöd av tidigare empirisk forskning (Ritter, 1991; 
Jain & Kini, 1994; Mikkelson et al., 1997; Khurshed et al., 2003; Capasso et al., 2005; Wang, 
2005; Carpenter & Rondi, 2006), förväntas ha en negativ effekt på företagets lönsamhet. 
Däremot tyder den teoretiska genomgången på att ett noterat bolag kan ha ökade möjligheter 
att attrahera ny personal (Rydqvist & Högholm, 1995, s. 293; Svensson, 2001, s. 207), varför 
huvudvariabelns koefficient således förväntas ha ett positivt tecken då relativ förändring i 
antal anställda ska analyseras.  

4.4.5 Signifikansnivå 
Signifikansnivå indikerar sannolikheten att vid en statistisk prövning förkasta nollhypotesen, 
där ett observerat värde är större än det kritiska värdet. Det är av vikt att fastställa en 
signifikansnivå då det minskar risken för att andra forskare, som genom samma procedur vill 
testa samma data, får ett helt annat resultat (Wooldridge, 2016, s. 698). I den aktuella studien 
kommer en signifikansnivå på 5% att antas, vilket rekommenderas av Studenmund (2014) då 
denna signifikansnivå tar hänsyn till både Typ I och Typ II fel, vilka förklaras nedan 
(Studenmund, 2014, s. 139). En signifikansnivå på 5% innebär att modellen är signifikant på 
en 95%-ig konfidensnivå, med andra ord accepteras en felmarginal på 5 % (Moore et al., 
2010, s. 358-359).  
 
I samband med hypotestest, kan två typer av fel uppstå: Typ I och Typ II fel (Wooldridge, 
2016, s. 694). Det förstnämnda blir ett faktum då nollhypotesen förkastas trots det att den är 
sann, medan den sistnämnda innebär att nollhypotesen inte förkastas trots att den är falsk. 
Det går inte att med säkerhet avgöra huruvida ett fel har begåtts eller inte, däremot är det fullt 
möjligt att beräkna sannolikheten för att antingen ett Typ I eller Typ II fel kan begås 
(Wooldridge, 2016, s. 694). Sannolikheten för att begå ett Typ I fel definieras enligt 
signifikansnivån på testet. Vanligt är att sätta signifikansnivån lika med 0.10, 0.5 eller 0.01. 
Vid en låg signifikansnivå minskar sannolikheten för Typ I fel, men en alltför låg 
signifikansnivå ökar sannolikheten för Typ II fel (Studenmund, 2014, s. 139). Således 
rekommenderar Studenmund (2014, s. 139) en signifikansnivå på 5 %, vilket både tar hänsyn 
till Typ I och Typ II fel.  
 
För att beskriva hur väl en estimerad regressionsmodell passar insamlad data kan 
förklaringsgrad (R2) användas. Förklaringsgraden anger hur stor del av variationerna i den 
beroende variabeln som kan förklaras av variationer i den oberoende variabeln (Studenmund, 
2014, s. 51). Ju högre förklaringsgrad, desto bättre passar den beräknade 
regressionsekvationen datan (Studenmund, 2014, s. 51). Ett problem med R2, är att den alltid 
ökar när en ny oberoende variabel läggs till i regressionsmodellen (Studenmund, 2014, s. 54) 
och ger därmed liten indikation om att en ytterligare variabel bör adderas i syfte för att öka 
möjligheten att förklara den beroende variabeln (Studenmund, 2014 s. 55). Därför används 
även en justerad förklaringsgrad i den aktuella studien. Den justerade förklaringsgraden ökar, 
minskar eller består när en variabel adderas till ekvationen (Studenmund, 2014, s. 56).  
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4.5 Databearbetning  
Oavsett typ av data, är det viktigt att initialt göra sig bekant med vad som samlats in 
(Wooldridge, 2016, s. 610). Därmed summerades insamlad data i syfte att få en överblick av 
hur de olika variablerna eventuellt skiljer sig åt mellan noterade och onoterade IT-
konsultbolag, vilket framgår i tabell 7 nedan. 
 
Tabell 7: Summering av variabler för onoterade respektive noterade IT-konsultbolag 

 
 
Genom att översiktligt studera den insamlade datan, ges bilden av att det i genomsnitt 
förefaller finnas en tämligen stor skillnad i ROA, rörelsemarginal (OperatingMargin), vinst 
per anställd (ProfitPerEmployee) samt relativ förändring i antal anställda (employee_growth) 
mellan noterade och onoterade IT-konsultbolag. Som framgår, är det stor skillnad i min- och 
maxvärde för de noterade och onoterade bolagen, varför medianen, som är mer robust mot 
extremvärden, kan tänkas ge en mer rättvis bild. Av tabellens medianvärden ovan framgår 
att noterade bolag tenderar att ha en lägre ROA samt en lägre procentuell förändring i antal 
anställda kontra de onoterade bolagen. Däremot tyder medianen på att de noterade IT-
konsultbolagen har en högre rörelsemarginal tillika högre vinst per anställd. Tydligt är också 
att det, sett till medianen, är en stor skillnad i omsättning (Sales), EBIT, totala tillgångar 
(Totalassets) samt antal anställda (Employees) mellan noterade och onoterade IT-
konsultbolag, där de noterade med råge redovisar högst siffror.  
 
Enligt Woolridge (2016, s. 610), kan det vidare vara en god idé att beräkna minimum- och 
maximumvärden, samt medelvärde, median och standardavvikelse för samtliga variabler 
som ingår i analysen. Även observationer som markant avviker från övriga, så kallade 
outliers, bör inspekteras (Studenmund, 2014, s. 78). I tabell 8 presenteras därför en 
sammanfattning som beskriver karaktären av den data som samlats in och som senare 
kommer att användas för beräkningar samt analys. 
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Tabell 8: Sammanställning av insamlad data från samtliga bolag

 
 
Som framgår i tabell 8, är det ett stort spann mellan min- och maxvärde för omsättning 
(Sales), totala tillgångar (Totalassets), antal verksamma år (Year_OpHist) och antal anställda 
(Employees). I dessa fall kan den naturliga logaritmen (ln) tillämpas för att minska 
spridningen, då det är problematiskt i regressionsanalyser att en variabel är snedfördelad. En 
logaritmering av variabler innebär inte att en variabel förändras i sig, utan att data 
komprimeras. Avstånden mellan värdena minskas för att komma närmare medelvärdet och 
därmed förbättra linjäriteten, och blir således mer normalfördelad. Resultatet av 
logaritmeringen syns i tabell 9.  
 
Tabell 9: Sammanställning av insamlad data med logaritmerade variabler 

 
 
I Stata har lönsamhetsmåtten ROA, rörelsemarginal (OperatingMargin) samt vinst per 
anställd (ProfitPerEmployee) beräknats utifrån den data som samlats in via Orbis Europe. 
Beräkningarna har gjorts med hjälp av kommandot generate (se appendix 3). Vidare, har 
variabeln som anger företagens organisationsnummer (CorporateID) omvandlats från en 
teckenvariabel (s.k. string variable) till en numerisk variabel i syfte att möjliggöra kommande 
regressionsanalys (se appendix 4). Procentuella tillväxten i antal anställda 
(employee_growth) beräknades i Excel genom att dividera antal anställda år t med antal 
anställda år t-1. Härifrån subtraherades 1, sedan utfördes en multiplikation med 100 i syfte 
att få måttet i enheten procent. Vidare, för att ta hänsyn till det faktum att insamlad data 
utgörs av paneldata, har en rad xt-kommandon använts i Stata, till exempel för att låta Stata 
veta att det är paneldata som ska analyseras. 
 
I syfte att ta reda på om det förekommer outliers och så kallade inflytelserika observationer 
- det vill säga observationer som, om de utesluts från insamlad data, i stor utsträckning 
påverkar uppskattningen av regressionens koefficienter - har kommandot lvr2plot använts 
(se appendix 5). Resultatet indikerar att det vid regression av samtliga lönsamhetsmått 
förekommer observationer av avvikande karaktär. I det fall då en observation antagit ett 
extremvärde på grund av inmatningsfel av data, ska denna i första hand korrigeras till det 
korrekta värdet och om detta ej är möjligt, raderas (Leone et al., 2014, s. 1). För den aktuella 
studien beror extremvärdena inte på inmatningsfel, utan snarare på naturligt förekommande 
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skäl, orsakade av exempelvis kraftigt försämrad eller förbättrad omsättning. Till exempel är 
samtliga observationer av företaget Tieto tydliga outliers. Detta beror på att Tieto är ett i 
sammanhanget mycket stort bolag vars omsättning, tillgångar, antal anställda och liknande 
ligger högt över urvalets genomsnitt. Att ha finansiell data som sticker ut från mängden på 
grund av ekonomiska händelser, är ett legitimt skäl till att vara en outlier enligt Leone et al. 
(2014, s. 2), således kommer observationerna inte att uteslutas från undersökningen. 
Ytterligare en anledning till att inte utesluta observationer från urvalet, är det faktum att en 
observation med ett extremvärde inte per definition behöver vara en inflytelserik observation 
(Leone et al., 2014, s. 10). Ett rekommenderat alternativ för att hantera förekomsten av 
outliers och mildra effekten av potentiella inflytelserika variabler, är enligt Leone et al. 
(2014, s. 30) en så kallad robust regression (rreg). En robust regression i Stata tillåter inte 
att tillägget vce(cluster cluster id) adderas, vilket krävs för den aktuella studien. Därmed 
kommer den, enligt Leone et al. (2014, s. 29) näst bästa metoden för att hantera inflytelserika 
variabler att användas, vilket är en metod som beräknar Cook’s Distance och behandlar 
samtliga observationer med en Cook’s Distance > 1 som en inflytelserik observation (Glen, 
2016). I stället för att radera de outliers som identifierats, kommer således nyss nämnd metod 
tillämpas i kommande statistiska undersökning. 
 
Vid test av regressionsmodellens antagande I (se appendix 3) uppmärksammades små 
tendenser till icke-linjära samband. I syfte att ta reda på om det krävs att kvadrerade variabler 
inkluderas i regressionsmodellen med avsikt att modellera för sådana eventuella icke-linjära 
samband, genomfördes i Stata ett estat ovtest. Resultatet indikerar att modellen för ROA, 
rörelsemarginal och vinst per anställd även bör inkludera kvadrerade variabler (se appendix 
6). De kvadrerade variablerna beräknades med hjälp av kommandot generate. Även tidigare 
empirisk forskning på ämnet har valt att inludera kvadrerade, förklarande variabler 
(Mikkelson et al., 1997, s. 300). 
 
Avslutningsvis, för att avgöra om ett parametriskt eller icke-parametriskt hypotestest vore 
mest lämpligt, gjordes test av normalfördelning för ROA, rörelsemarginal, vinst per anställd 
samt relativ förändring i antal anställda. Testen visar att ingen av variablerna i fråga är 
normalfördelade (se appendix 7), varför Wilcoxon rank-sum test kommer utföras. Detta 
styrks ytterligare av det faktum att absoluta majoriteten av de tidigare studier som granskats 
(Jain & Kini, 1994; Mikkelson et al., 1997; Khurshed et al., 2003; Capasso et al., 2005; 
Wang, 2005; Carpenter & Rondi, 2006) tillämpat just icke-parametriska test, vilket således 
ökar möjligheten till jämförelse mellan tidigare empirisk forskning och den aktuella studien.  

4.6 Wilcoxon rank-sum test 
I ett Wilcoxon rank-sum test testas nollhypotesen att två oberoende variabler, X1 och X2, 
bestående av omatchad data och med urvalsstorlek motsvarande n1 respektive n2 (Stata u.å.c., 
s. 4), härstammar från populationer med identisk fördelning - det vill säga X1 〜 X2 (Stata 
u.å.c., s. 2). Datan rankas utan hänsyn till vilket urval den tillhör. Teststatistikan utgörs sedan 
av det första urvalets summerade rankningar av observationer, vilket visas i ekvation 7.  
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Ekvation 7. Wilcoxon’s test statistic 

Källa: Stata (u.å.c., s. 4) 
 
För den aktuella studien utgörs X1 och X2 av noterade och onoterade IT-konsultbolag på den 
svenska marknaden, och för vart och ett av studiens undersökta lönsamhetsmått kommer det 
testas huruvida de två grupperna av bolag har identisk fördelning eller inte (med andra ord 
om medianen för noterade IT-konsultbolag överensstämmer med medianen för onoterade IT-
konsultbolag gällande ROA, rörelsemarginal, vinst per anställd samt relativ förändring i antal 
anställda).  
 
Ovan teststatistika mäter hur väl nollhypotesen är kompatibel med insamlad data (Moore et 
al., 2010, s. 355). Sannolikheten för att teststatistikan, givet att nollhypotesen är sann, ska 
anta ett värde som är minst lika extremt som det faktiskt observerade värdet, kallas för testets 
p-värde (Moore et al., 2010, s. 356). Vid p-värden som överstiger vald signifikansnivå, som 
i det aktuella fallet är 5 %, kan nollhypotesen inte förkastas.  

4.7 Slutgiltig specificering av generella regressionsmodeller 
Efter att ha inspekterat och bearbetat insamlad data, har vissa förändringar gjorts som kommit 
att påverka regressionsmodellens utformning. Logaritmering samt kvadrering av förklarande 
variabler har medfört en förändring till nedan specificerade regressionsmodeller. Variabeln 
i.county_code, som tar hänsyn till var i landet huvudkontoret är placerat, uteslöts då denna 
inkludering resulterade i tester som saknade F-värde och därmed blir det problematiskt att 
avgöra huruvida testet är signifikant eller inte. 
 
ROAit = β0 ListedUnlistedit + β1 lnageit + β2 lnage_2it + β3 lnsalesit + β4 lnsales_2it + β5 

lnemployees it + β6 lnemployees_2 it + β7 i.Year10 +…+ β8 i.Year18 + εit (8) 
    
Rörelsemarginalit = β0 ListedUnlistedit + β1 lnageit + β2 lnage_2it + β3 lnsalesit + β4 lnsales_2it 

+ β5 lnemployees it + β6 lnemployees_2 it + β7 i.Year10 +…+ β8 i.Year18 + εit (9) 
    
Vinst per ansälldit = β0 ListedUnlistedit + β1 lnageit + β2 lnage_2it + β3 lnsalesit + β4 lnsales_2it 

+ β5 lnemployees it + β6 lnemployees_2 it + β7 i.Year10 +…+ β8 i.Year18 + εit (10) 
  
Förändring i antal anställdait = β0 ListedUnlistedit + β1 lnageit + β2 lnsalesit + β3 

lnemployees it + β4 i.Year10 +…+ β5 i.Year18 + εit (11) 
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5. Resultat 

5.1 Wilcoxon rank-sum test 
Innan det undersöks om det för ett IT-konsultbolag på den svenska marknaden kan vara mer 
lönsamt att vara börsnoterat i jämförelse med att vara privatägt, har ett Wilcoxon rank-sum 
test tillämpats. Detta i syfte att utreda huruvida det över huvud taget föreligger någon skillnad 
i lönsamhet mellan de noterade och onoterade IT-konsultbolagen, samt om det finns någon 
skillnad i relativ förändring i antal anställda. Wilcoxon rank-sum test mäter skillnad i 
medianen mellan två oberoende grupper, varför det således kan vara intressant att först rent 
visuellt skapa sig en uppfattning om huruvida medianen för de noterade respektive onoterade 
IT-konsultbolagen skiljer sig åt. Efter att ha studerat tabell 7 i avsnitt 4.5, kan det konstateras 
att det förefaller finnas en viss skillnad mellan noterade och onoterade IT-konsultbolag 
gällande medianen för ROA, rörelsemarginal, vinst per anställd samt procentuell förändring 
i antal anställda. Störst skillnad i median mellan noterade och onoterade bolag är det för vinst 
per anställd, där de noterade bolagen har 12 procent högre vinst per anställd än onoterade. 
Huruvida skillnaden är statistiskt signifikant, undersöktes sedan i Stata med hjälp av 
Wilcoxon rank-sum test. 
 
Nollhypotesen utgörs i samtliga fall av påståendet att det inte finns någon skillnad i 
lönsamhet eller relativ förändring i antal anställda mellan noterade och onoterade bolag, och 
är i enlighet med avsnitt 4.4.1 formulerade enligt: 
 
H0 : ROAnoterad  = ROAonoterad 

H1 : ROAnoterad  ≠ ROAonoterad 

 
H0 : Rörelsemarginalnoterad  = Rörelsemarginalonoterad 

H1 : Rörelsemarginalnoterad  ≠ Rörelsemarginalonoterad 

 
H0 : Vinst per anställdnoterad  = Vinst per anställdonoterad 

H1 : Vinst per anställdnoterad  ≠ Vinst per anställdonoterad 

 
H0 : Förändring i antal anställdanoterad  = Förändring i antal anställdanoterad 

H1 : Förändring i antal anställdanoterad  ≠ Förändring i antal anställdaonoterad 

 
Tabell 10 nedan visar en sammanställning av de resultat som erhölls i Stata (se appendix 8). 
Som går att utläsa, ser vi att det endast går att förkasta ovan nollhypotes i två av fallen, baserat 
på en signifikansnivå på 5 %.  
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Tabell 10: Sammanställning av utfallet från Wilcoxon rank-sum test 

 
 
Således finns det en signifikant skillnad i lönsamhet, mätt i ROA, mellan de noterade och de 
onoterade IT-konsultbolagen. Sannolikheten för att ett onoterat IT-konsultbolag uppmäter en 
relativt högre ROA, är 0,57 (se appendix 8). Däremot finns inget stöd för att hävda att så är 
fallet när det gäller rörelsemarginal eller vinst per anställd. Procentuell förändring i antal 
anställda visar sig liksom ROA vara olika beroende på om företaget är börsnoterat eller inte. 
 
Ovan test ger en indikation på om det finns några signifikanta skillnader i lönsamhet och 
relativ förändring i antal anställda mellan noterade och onoterade IT-konsultbolag. I och med 
att lönsamheten i ett företag, som tidigare nämnt (se avsnitt 3.7), kan påverkas av fler faktorer 
än endast huruvida det är börsnoterat eller inte, har även multipla regressionsanalyser 
genomförts. Med hjälp av dessa kan vi få svar på huruvida det går att säga att lönsamheten 
och den procentuella förändringen i antal anställda, givet allt annat lika, är högre eller lägre 
för ett noterat respektive onoterat IT-konsultbolag på den svenska marknaden. 

5.2 Regressionsanalys ROA 
Den initiala och i sammanhanget mest enkla regressionsanalysen (model0) för ROA visar på 
att såväl testet i sin helhet som undersökningens huvudvariabel är signifikanta (se appendix 
9). Regressionen är en pooled OLS (POLS) och visar således, givet allt annat lika, att vara 
börsnoterad har en negativ inverkan på IT-konsultbolagets lönsamhet kontra att vara 
privatägt. Model0 med tillägget vce(cluster cluster id) tar hänsyn till heteroskedasticitet hos 
feltermerna, samt garderar för eventuell seriekorrelation. Vidare, kördes ytterligare en POLS 
(model1) som med hjälp av Cook’s Distance även modellerar för potentiella inflytelserika 
observationer, vilket resulterade i ett såväl signifikant test som signifikant huvudvariabel. 
Model1 indikerar således att vara börsnoterad har en negativ inverkan på IT-konsultbolagets 
ROA - givet allt annat lika (se appendix 9). Huvudvariabeln var för både model0 och model1 
signifikant vid 1%, och därmed även signifikant vid en 5% signifikansnivå. 
 
Model0 och model1 gav resultat som i två steg är robusta för heteroskedasticitet, 
seriekorrelation och inflytelserika observationer. Å andra sidan tar de inte hänsyn till att det 
kan finnas icke-observerbara variabler som korrelerar med minst en av de övriga förklarande 
variablerna. Om sådan icke-observerbar heterogenitet existerar, är ovan regressionsanalyser 
inkonsistenta. Som tidigare nämnt (se avsnitt 4.4.3) kan modeller för fixed effects (FE) eller 
random effects (RE) ge mer rättvisa resultat vid undersökning av paneldata och misstänkt 
icke-observerbar heterogenitet. Efter att ha kört regression med RE, och sedan tillämpat 
kommandot xtoverid (robust Hausman test), erhölls resultatet att FE är den i sammanhanget 
mest lämpliga modellen (se appendix 9). FE (model2) genererar en negativ koefficient för 
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huvudvariabeln ListedUnlisted, signifikant på 5%. Men, eftersom FE modellen kan ha 
problem med att mäta effekter av studiens huvudvariabel i och med att denna i stort sett är 
konstant över tid, krävdes det att ytterligare en regression, Correlated random effects (CRE) 
tillämpades. CRE (model3) resulterade i, givet allt annat lika, att det genereras en lägre ROA 
då IT-konsultbolaget är börsnoterat kontra onoterat (se appendix 9). Resultatet är signifikant 
vid en signifikansnivå på 5%. Att FE och CRE genererar likvärdiga resultat indikerar att det 
trots allt fanns tillräckligt mycket variation i huvudvariabeln ListedUnlisted för att FE skulle 
kunna skatta denna. En sammanställning av resultaten från model0, model1 model2 och 
model3 presenteras nedan i tabell 11.  
 
Tabell 11: Sammanställning av fyra regressionsanalyser med avseende på ROA 

 
*Signifikant på 10%-nivån  | Model0: POLS med tillägg vce(cluster cluster id) 
**Signifikant på 5%-nivån  | Model1: POLS med tillägg vce(cluster cluster id) & Cooks’ D 
***Signifikant på 1%-nivån | Model2: FE med tillägg vce(cluster cluster id) 
    | Model3: CRE 
 
Genomgående tema för regressionerna presenterade i tabell 11 är att förklaringsgraden tillika 
den justerade förklaringsgraden är relativt låg. Varför det inte presenterats någon justerad 
förklaringsgrad för CRE, beror på att testet inte genererar någon justerad förklaringsgrad. 

5.3 Regression rörelsemarginal 
Den inledande regressionsanalysen, POLS robust för heteroskedasticitet och seriekorrelation 
(model0 i tabell 12), resulterade i ett icke-signifikant test tillika icke-signifikant 
huvudvariabel (se appendix 9). Då regressionsmodellen gjordes robust även för inflytelserika 
variabler (model1), resulterade detta i ett signifikant test, däremot en icke-signifikant 
huvudvariabel. Därmed erhölls vid POLS inga signifikanta resultat angående hur IT-
konsultbolagets rörelsemarginal, givet allt annat lika, påverkas av huruvida bolaget är noterat 
eller inte.  

 
Modeller anpassade för paneldata, FE och RE, gav båda signifikanta tester. Precis som i fallet 
då ROA analyserades, genererade kommandot xtoverid ett p-värde som indikerar att det är 
FE som är mest lämpligt (se appendix 9), vilket således för den aktuella studien innebär att 
den tidsinvarianta huvudvariabeln kan vara problematisk att skatta. Därmed kördes 
ytterligare en regression, CRE (model3), och resultatet visas i tabell 12 tillsammans med 
ovan FE (model2) och POLS. Huvudvariabeln är i samtliga fall icke-signifikant, vidare 
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genererar modellerna tvetydiga resultat angående koefficientens tecken. I och med att RE 
enligt det robusta Hausman-testet ger inkonsistenta resultat, gäller detta även för POLS och 
därmed kan det antas att FE och CRE genererar mer trovärdiga resultat. 
 
Tabell 12: Sammanställning av tre regressionsanalyser med avseende på rörelsemarginal 

 
*Signifikant på 10%-nivån  | Model0: POLS med tillägg vce(cluster cluster id) 
**Signifikant på 5%-nivån  | Model1: POLS med tillägg vce(cluster cluster id) & Cooks’ D 
***Signifikant på 1%-nivån | Model2: FE med tillägg vce(cluster cluster id) 
    | Model3: CRE 

5.4 Regression vinst per anställd 
Den initiala POLS (model0 i nedan tabell 13) som är robust för heteroskedasticitet och 
seriekorrelation, resulterade i en huvudvariabel som är signifikant på en nivå på 10%, och att 
det, givet allt annat lika, genereras en lägre vinst per anställd då IT-konsultbolaget är 
börsnoterat kontra privatägt. Även testet i sin helhet är signifikant. Model1, som även är 
robust för inflytelserika variabler, resulterade i ett negativt samband mellan huvudvariabeln 
och vinst per anställd, vilket är signifikant på den valda signifikansnivån om 5% (se appendix 
9). Däremot indikerar testet att det har modellerats för ett stort antal inflytelserika variabler, 
vilket bör tas i beaktning.  
 
Vidare kördes regression specifikt anpassat för paneldata. Kommandot xtoverid indikerar då 
att det är RE (model2) som här är mest lämplig att tillämpa (se appendix 9). RE (model2) 
visar, givet allt annat lika, på ett negativt samband mellan att vara ett börsnoterat IT-
konsultbolag och vinst per anställd. Koefficienten är signifikant på en 10% signifikansnivå 
(se appendix 9). Resultaten från POLS och RE presenteras nedan i tabell 13.  
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Tabell 13: Sammanställning av regressionsanalyser med avseende på vinst per anställd 

 
*Signifikant på 10%-nivån  | Model0: POLS med tillägg vce(cluster cluster id) 
**Signifikant på 5%-nivån  | Model1: POLS med tillägg vce(cluster cluster id) & Cooks’ D 
***Signifikant på 1%-nivån | Model2: RE med tillägg vce(cluster cluster id) 

5.5 Regression relativ förändring i antal anställda 
Liksom för ovan lönsamhetsmått, kördes inledningsvis en POLS robust för 
heteroskedasticitet och seriekorrelation (model0). Resultatet blev en icke-signifikant 
huvudvariabel (se appendix 9). Model1 som även är robust mot inflytelserika variabler, 
resulterade på samma sätt som model0 i en icke-signifikant huvudvariabel (se appendix 9).  
Xtoverid visar på att det är FE (model2) som här är mest lämplig att tillämpa (se appendix 
9). Enligt tidigare resonemang tillämpades därmed även CRE (model3). Såväl FE som CRE 
resulterade i, givet allt annat lika, ett negativt samband mellan att vara börsnoterad och relativ 
förändring i antal anställda. Däremot saknas statistisk signifikans. 
 
Tabell 14: Sammanställning av regressionsanalyser med avseende på relativ förändring i antal 
anställda 

 
*Signifikant på 10%-nivån  | Model0: POLS med tillägg vce(cluster cluster id) 
**Signifikant på 5%-nivån  | Model1: POLS med tillägg vce(cluster cluster id) & Cooks’ D 
***Signifikant på 1%-nivån | Model2: FE med tillägg vce(cluster cluster id) 
    | Model3: CRE 
 
Anmärkningsvärt är den negativa justerade förklaringsgraden som erhållits från model1. 
Detta är inte orimligt, utan kan snarare indikera insignifikanta förklarande variabler. 
Alternativt kan det bero på att antal observationer är för få, vilket i det aktuella fallet förefaller 
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vara rimligt då 572 observationer uteslutits för model1 på grund av sin inflytelserika karaktär. 
Generellt angående förklaringsgraden för model0, model1 och model2 i tabell 14 ovan, är att 
den genomgående är ytterst låg. 

5.5 Sammanfattning resultat 
I tabell 15 presenteras en sammanställning av tidigare regressionsanalyser. Vad som 
visualiseras i tabellen är för varje nyckeltal det uppskattade värdet av huvudvariabeln 
ListedUnlisteds koefficient från respektive regressionsanalys. ListedUnlisted är som tidigare 
nämnt en dummy-variabel som antar värdet 1 då företaget är börsnoterat och 0 vid privat 
ägarskap. Därmed visar tabellen, givet allt annat lika, det värde som huvudvariabelns 
koefficient antar då företaget är börsnoterat. Gällande vinst per anställd indikerade ett robust 
Hausman-test att random effects modellen var mest lämplig, varför det således inte krävdes 
att CRE tillämpades för detta nyckeltal. 
 
Tabell 15: Sammanfattande resultat från regressionsanalyser 

 
*Signifikant på 10%-nivån 
**Signifikant på 5%-nivån 
***Signifikant på 1%-nivån 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att endast regressionsanalyser med avseende på 
lönsamhetsmåttet ROA kunde generera enhälliga och i samtliga fall signifikanta resultat vid 
den valda signifikansnivån på 5%. Nollhypotesen, att det inte finns något skillnad i ROA 
mellan noterade och icke-noterade IT-konsultbolag, kan således förkastas, vilket också stöds 
av Wilcoxon rank-sum test. Huvudvariabelns koefficient skattas som negativ, vilket innebär, 
givet allt annat lika, att det genereras en lägre lönsamhet mätt i ROA då IT-konsultbolaget är 
börsnoterat kontra privatägt. När det gäller rörelsemarginal ger POLS och CRE olika resultat 
angående sambandet mellan att vara noterad och lönsamhet - dessutom är huvudvariabeln i 
samtliga fall icke-signifikant. Nollhypotesen kan därmed inte förkastas. Avslutningsvis 
angående lönsamhet, indikerar POLS och RE, givet allt annat lika, ett negativt samband 
mellan vinst per anställd och att vara ett noterat IT-konsultbolag, men endast POLS robust 
mot heteroskedasticitet, seriekorrelation och inflytelserika variabler kunde generera en 
signifikant huvudvariabel på valda 5%. Således kan inte nollhypotesen förkastas på valda 5% 
signifikansnivå, även om testen indikerar på ett negativt samband. 
 
Vad det gäller procentuell förändring i antal anställda tyder Wilcoxon rank-sum test på att 
det finns en signifikant skillnad mellan noterade och onoterade IT-konsultbolag. Tre av fyra 
regressionsmodeller visar på ett negativt samband mellan att vara ett noterat IT-konsultbolag 
och tillväxt i antal anställda. Däremot finns inget statistiskt stöd för att det skulle finnas något 
sådant negativt samband, då huvudvariabeln i samtliga fall är icke-signifikant.  
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6. Analys och diskussion 
I följande kapitel analyseras och diskuteras studiens empiriska resultat, samt återkopplas till 
den teoretiska referensramen. I kapitlet analyseras resultaten gällande ROA, 
rörelsemarginal, vinst per anställd samt relativ förändring i antal anställda.  

6.1 ROA 
Enligt resultatet finns det, baserat på Wilcoxon rank-sum test, en signifikant skillnad i 
lönsamhet mätt i ROA, mellan noterade och onoterade IT-konsultbolag. Hypotestestet visar 
även på att det är större sannolikhet att ett privatägt IT-konsultbolag har en högre ROA kontra 
ett publikt. Detta är vidare i linje med de regressionsanalyser som genomförts och som visar 
på att ett börsnoterat IT-konsultbolag, givet allt annat lika, genererar en lägre ROA kontra ett 
onoterat. De erhållna resultaten går i linje med vad tidigare studier av Ritter (1991), Jain & 
Kini (1994), Mikkelson et al. (1997), Khurshed et al. (2003), Capasso et al. (2005), Wang 
(2005) samt Carpenter & Rondi (2006) kommit fram till när de undersökt hur prestation 
påverkas av att vara ett börsnoterat bolag. Tilläggas bör att regressionsanalysen inte visar på 
att det är val av ägarstruktur som orsakar högre eller lägre lönsamhet, utan att det förefaller 
existera ett signifikant samband mellan att vara ett börsnoterat IT-konsultbolag och en relativt 
sett lägre ROA. 
 
Förutom att vara noterad eller onoterad, givet allt annat lika, påverkar IT-konsultbolagets 
lönsamhet, visar den aktuella studiens resultat från regressionsanalysen att antal anställda i 
avtagande takt samverkar med ROA. Givet allt annat lika, har ett IT-konsultbolag med fler 
antal anställda således en relativt sett lägre ROA. I och med att börsnoterade IT-konsultbolag 
i medeltal har drygt fyra gånger så många fler antal anställda än ett privatägt IT-konsultbolag 
(se tabell 7 avsnitt 4.5) går resultatet hand i hand med att ett noterat IT-konsultbolag, givet 
allt annat lika, har en relativt sett lägre ROA kontra de onoterade bolagen. Vad det gäller hur 
ålder på företaget samt omsättningen påverkar ROA, ger POLS och CRE olika resultat. POLS 
genererar signifikanta resultat och visar att det, givet allt annat lika, ökar lönsamheten att ha 
en större omsättning samt att ha varit verksam på marknaden fler år - vilket finner stöd i vad 
Mikkelson et al. (1997) samt Wang (2005) kommit fram till. Mikkelson et al. (1997, s. 300) 
menar på att variation i företags operativa prestation är relaterat till företagets verksamma 
historik. Mikkelson et al. (1997, s. 300) påvisar att mindre noterade bolag som har varit 
verksamma en kortare tid, uppvisar en lägre prestation i jämförelse med större företag som 
har en längre finansiell historik. Kopplingar mellan ålder och lönsamhet bör göras med 
försiktighet då det finns risk att den aktuella studiens erhållna resultat från POLS gällande 
antal verksamma år och omsättning är inkonsistenta i och med att kommandot xtoverid visade 
att RE ger inkonsistenta resultat som kan vara biased, vilket således även gäller för POLS. 
 
Agency theory förklarar att det kan uppstå problematik då ett företag separeras från ägandet 
(Jensen & Meckling, 1976). Detta kan vara en förklaring till att noterade IT-konsultbolag 
uppvisar en lägre lönsamhet - mätt i ROA - i jämförelse med onoterade bolag. Agency theory 
hävdar vidare att problematiken består då det förekommer konflikterande intressen mellan 
ägarna, som bistår med kapital, och ledningen, som fattar beslut kring företagets verksamhet. 
Agency problems uppstår då beslut som fattas av ledningen inte är till ägarens fördel (Fama 
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& Jensen, 1983). Resultatet i den aktuella studien kan tyda på att det, i enlighet med Jensen 
& Mecklings (1976) resonemang uppstått agency problems mellan ledning och aktieägare. 
Detta kan i sin tur ha orsakat agency costs hos de studerade företagen, vilket i förlängningen 
resulterat i en försämrad lönsamhet. Problematiken är även något Jain & Kini (1994) anger 
som förklaring till att den operativa prestationen minskar för de noterade bolagen undersökta 
i sin studie. Den försämrade operativa prestationen är relaterad till den 
informationsasymmetri och/eller den intressekonflikt som uppstår mellan de nya aktieägarna 
och ursprungsledningen (Jain & Kini, 1994). De resultat Wang (2005, s. 1854) presenterar 
går i linje med samma resonemang, vilka hävdar att en notering leder till en dramatisk 
förändring i företagets ägarstruktur och kan vara en förklaring till att företagen uppvisar en 
försämrad prestation efter en notering jämfört med företagets prestation innan noteringen. I 
likhet med Jensen & Meckling (1976), menar Wang (2005, s. 1854) att en notering leder till 
en separation av kontroll och ägande, vilket i sin tur resulterar i agency conflicts.  
 
Vidare, är resultaten i enlighet med Pecking order theory (Mayers & Majluf, 1984), vilken 
hävdar att valet av finansieringspolitik i sista hand bör falla på att ge ut nya aktier. Enligt 
Mayers & Majluf (1984) sänder utgivning av nya aktier negativa signaler till marknaden, 
vilket i den aktuella situationen kan antas ha påverkat företagets prestation. Trots det faktum 
att själva företeelsen att vara ett börsnoterat bolag förknippas med en kvalitetsstämpel och 
förbättrad företagsimage (Avanza, u.å.c.; Roell, 1996, s. 1073), finns således anledning att 
misstänka att argumenten enligt Pecking order theory (1984) väger tyngre. Ytterligare vad 
som kan ha påverkat det börsnoterade IT-konsultbolagets prestation, är att en notering på den 
svenska börsen förpliktigar att tidigare sekretessbelagd information delges offentligt, och 
därmed också till konkurrenter (Pagano et al., 1998, s. 38). Detta kan således i negativ 
bemärkelse påverka det noterade IT-konsultföretagets konkurrensfördelar, till förmån för de 
onoterade bolagen som kan ta del av identifierade svagheter och styrkor. 
 
I den aktuella studien bör den justerade förklaringsgraden för regressionsanalyserna med 
avseende på ROA tas i beaktning. Detta i och med att den är relativt låg, i vissa fall under 
20%. Varför det erhållits en relativt låg justerad förklaringsgrad, kan vara en följd av att 
majoriteten av variationen i den beroende variabeln är slumpmässig (Eriksson, 1983, s. 56). 
Det kan även bero på att det finns icke-observerbara förklarande variabler som står för 
majoriteten av förklaringen till hur den beroende variabeln varierar. Exempelvis, kan 
företagskultur, intellektuellt kapital och de anställdas vinstintresse vara faktorer som 
förklarar hur ROA förändras. Den relativt låga justerade förklaringsgraden i det aktuella fallet 
antyder således att val av ägarstruktur möjligen endast kan förklara en liten del av hur de 
studerade företagens lönsamhet, mätt i ROA, skiljer sig mellan noterade och onoterade IT-
konsultbolag. Resonemanget går i linje med det Mikkelson et al. (1997) presenterar i sin 
studie. Mikkelson et al. (1997, s. 298) indikerar att en förändring i ägarskap i samband med 
att ett företag noteras endast kan förklara lite, om ens något, av den försämring i operativ 
prestation som uppmätts åren efter börsintroduktionen. Resultatet går därmed emot det Jain 
& Kini (1994) och Wang (2005) hävdar i sina studier, det vill säga att en sämre prestation 
förklaras av ägarstrukturen.  
 
Samtidigt bör det tas i beaktning att vad som anses vara en hög respektive låg förklaringsgrad 
skiljer sig åt beroende på vilket ämne som studeras (Studenmund 2014, s. 52). I och med att 
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den för studien relativt låga förklaringsgraden är jämförbar med tidigare studiers resultat 
(Ritter, 1991; Mikkelson et al., 1997; Wang, 2005) kan den antas vara rimlig. 
 
I och med att IT-konsultbolag är företag som lever på att sälja sin kunskap, blir just 
kunskapsöverföringen inom bolaget viktig för att säkerställa att kompetensen finns kvar inom 
företaget även om anställda avslutar sin anställning (Svensson, 2001, s. 205). 
Kunskapsöverföringen, knowledge management, blir således en central och avgörande del 
för just konsultbolagens tillväxt (Nonaka, 1994, s. 165) då ett starkt strukturkapital är 
nödvändigt för att konsultbolaget långsiktigt ska vara intressant bland intressenter (Svensson, 
2001, s. 208; Annell et al., 1989, s. 28). För börsnoterade IT-konsultbolag kan detta antas 
vara än viktigare i och med att det anses vara en högre risk för en mer påtaglig 
personalomsättning med publikt ägarskap (Svensson, 2001, s. 208). Givet resultatet som 
erhållits från de regressioner med ROA som beroende variabel, kan det diskuteras kring 
huruvida den i sammanhanget relativt sämre lönsamheten, mätt i ROA, hos noterade IT-
konsultbolag kan bero av en sämre förmåga att hantera kunskapsöverföring inom publika 
bolag. Att närmare studera hur noterade respektive onoterade IT-konsultbolag faktiskt 
arbetar med knowledge management kan således vara ett ämne för framtida forskning. 
 
Avslutningsvis går det att diskutera rimligheten i att ROA, i enlighet med resultaten 
presenterade i tabell 11 i avsnitt 5.2, är 8,7% alternativt 15,5% lägre för noterade IT-
konsultbolag kontra onoterade bolag - givet allt annat lika. Även om huvudvariabeln är 
statistiskt signifikant och finner stöd i tidigare empirisk forskning, förefaller det sig vara 
något anmärkningsvärt att lönsamheten skulle sjunka så pass mycket beroende på 
ägarstruktur.  

6.2 Rörelsemarginal  
När det kommer till hur rörelsemarginalen skiljer sig åt mellan noterade och icke-noterade 
IT-konsultbolag, gav vare sig Wilcoxon rank-sum test, POLS, FE eller CRE resultat med 
statistisk signifikans. Vad som kan utläsas, är att POLS visar att det finns en tendens till att 
noterade IT-konsultbolag har en relativt högre rörelsemarginal i jämförelse med onoterade, 
medan FE och CRE visar tendens till det motsatta. I och med att CRE, till skillnad från POLS, 
tar hänsyn till eventuellt icke-observerbar heterogenitet, och att det finns anledning att 
misstänka att sådan existerar, blir det i sammanhanget mer intressant att titta på resultatet av 
CRE. Vidare visar kommandot xtoverid på att RE ger inkonsistenta resultat, vilket således 
även gäller för POLS. Resultatet från CRE är som sagt inte statistiskt signifikant, utan visar 
endast på en tendens - en tendens som trots allt är i linje med vad tidigare empirisk forskning 
(Mikkelson et al., 1997; Khurshed et al., 2003) kommit fram till när det gäller hur en notering 
påverkar företagets rörelsemarginal. Mikkelson et al. (1997, s. 305) hävdar att företags 
rörelseresultat sjunker under den genomsnittliga nivån efter att ett företag gått publikt, vilket 
skulle kunna vara en förklaring till varför även den aktuella studien resulterat i tendenser till 
att de noterade IT-konsultbolagen har en relativt sett lägre rörelsemarginal.   
 
Även om huvudvariabeln ListedUnlisted visade sig sakna statistisk signifikans, kan det 
konstateras att både ökad ålder på företaget och ökad omsättning, givet allt annat lika, har en 
positiv effekt på IT-konsultbolagets rörelsemarginal. Eftersom IT-konsultbolag är 
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kunskapsintensiva företag som lever på att sälja sin kunskap, kan det antas vara rimligt att en 
ökad försäljning bidrar till en högre lönsamhet. Att ökad ålder har positiv inverkan på 
rörelsemarginalen, kan i enlighet med Svensson (2001, s. 205) samverka med ett mer 
etablerat varumärke, vilket visat sig haft positiva effekter på företaget.  

6.3 Vinst per anställd 
Enligt resultatet från Wilcoxon rank-sum test finns det ingen signifikant skillnad i lönsamhet, 
mätt i vinst per anställd, mellan noterade och onoterade IT-konsultbolag på den svenska 
marknaden. Samtliga tre regressioner visar tendenser på att det, givet allt annat lika, 
genereras en lägre vinst per anställd då IT-konsultbolaget är noterat kontra onoterat. Att 
xtoverid indikerar att RE ger konsistenta resultat, betyder att även POLS ger ett konsistent 
resultat. Däremot är det endast model1 (POLS robust mot heteroskedasticitet, 
seriekorrelation och inflytelserika variabler) som resulterade i en signifikant huvudvariabel 
på valda nivån om 5%, vilket innebär att resultatet bör tolkas med viss försiktighet.  
 
Oavsett typ av bolag, medför en börsnotering oundvikligen en rad kostnader (Avanza u.å.c.; 
Pagano et al., 1998, s. 38) - såväl direkta som årligen återkommande. Det är således inte 
orimligt att tänka sig att ökade kostnader av sådant slag på ett negativt sätt kan komma att 
påverka den summa som i slutändan representerar bolagets EBIT. Om EBIT minskar, 
minskar också vinsten per anställd. Samtidigt, vad som bör tas i beaktning, är att en 
börsnotering i sig själv kan ses som en kvalitetsstämpel (Avanza, u.å.c.) och därmed kan 
företaget erhålla en förbättrad företagsimage (Roell, 1996, s. 1073) samt att det följer en ökad 
publicitet. Förbättrat anseende och ökad offentlig uppmärksamhet kan resultera i högre 
omsättning om det betyder att fler kunder uppmärksammar och även anlitar IT-
konsultbolaget. I förlängningen kan detta leda till en förbättrad vinst per anställd. Således 
blir det en fråga huruvida de positiva effekterna av en börsnotering överväger kostnaderna 
eller inte. I det aktuella fallet tyder resultaten från regressionsanalysen på att kostnaderna av 
en börsnotering verkar överstiga de potentiella möjligheterna till förbättrad omsättning, i och 
med att vinsten per anställd, givet allt annat lika, förefaller vara lägre för ett noterat IT-
konsultbolag kontra ett onoterat. Återigen måste poängteras att resultaten från 
regressionsanalyserna endast i ett av de tre fallen var signifikant på nivån 5%, varför 
parallellerna mellan att vara börsnoterat IT-konsultbolag och uppmätt vinst per anställd får 
dras med vetskap om just detta.  

6.4 Relativ förändring i antal anställda 
Wilcoxon rank-sum test resulterade i att det finns en signifikant skillnad gällande den 
procentuella förändringen i antal anställda mellan noterade och icke-noterade IT-
konsultbolag på den svenska marknaden. Testet visar också på att sannolikheten är 0,553 för 
att ett onoterat IT-konsultbolag har en relativt högre tillväxt i sin personalstyrka. Detta är i 
linje med vad som kan antas efter att överskådligt ha granskat den genomsnittliga tillväxten 
i antal anställda för de båda grupperna av IT-konsultbolag (se avsnitt 4.5, tabell 7) där det 
baserat på medianen tycks vara 1,47% högre tillväxt hos de onoterade bolagen kontra de 
noterade. Att det i enlighet med Wilcoxon rank-sum test finns signifikant stöd för att 
onoterade IT-konsultbolag har större sannolikhet att växa i antal anställda kontra noterade, 
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kan dels tyda på att de onoterade IT-konsultbolagen växer i snabbare takt än de noterade, 
dels på att de onoterade IT-konsultbolagen är mer attraktiva sett ur den anställdes ögon. Att 
ett onoterat IT-konsultbolag skulle vara mer attraktivt för personalen, går stick i stäv med 
vad som tidigare hävdats (Rydqvist & Högholm, 1995, s. 293; Svensson, 2001, s. 207). 
Samtidigt skulle en relativt sett lägre relativ förändring i antal anställda hos noterade IT-
konsultbolag kunna bero på att bolag med denna ägarstruktur eventuellt har ett större antal 
anställda som väljer att sluta, vilket skulle vara i linje med vad Svensson (2001, s. 208) 
diskuterat angående risken att humankapitalet riskerar att lämna det noterade bolaget om 
aktiekursen går ner. Även majoriteten av regressionsanalyserna visar på ett negativt samband 
mellan relativ förändring i antal anställda och att vara ett börsnoterat IT-konsultbolag. Även 
om resultaten inte är signifikanta, stödjer de tendenser som syns från regressionerna det 
resultat som Wilcoxon rank-sum genererat. Att tillväxten i antalet anställda förefaller vara 
lägre för noterade IT-konsultbolag går emot tidigare empirisk forskning som visat att antalet 
anställda ökat snabbare efter en notering samt att även arbetsinsatserna tenderat att växa 
något mer för publika bolag (Carpenter & Rondi, 2006, s. 396). 
 
Samtidigt genererade resultaten från regressionsanalyserna en anmärkningsvärt låg 
förklaringsgrad, vilket gör att det ytterligare finns anledning till att ifrågasätta 
tillförlitligheten. Även om det inte finns någon exakt tumregel för vad som räknas som en 
hög förklaringsgrad (Studenmund, 2014, s. 52) går det av tabell 14 i avsnitt 5.5 att utläsa att 
det för samtliga modeller utöver CRE genererats en mycket låg sådan - en bra bit under 10%. 
Således går det att anta att det finns många fler faktorer än ägarstruktur som på ett bättre sätt 
kan förklara om noterade IT-konsultbolag växer mer i antal anställda kontra onoterade bolag. 
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7. Slutsats  
Följande kapitel avser att presentera de slutsatser studien mynnat ut i. Vidare redogör 
kapitlet för studiens teoretiska och praktiska bidrag, såväl som studiens begränsningar. Även 
en diskussion om den aktuella studiens samhälleliga och etiska aspekter inkluderas. 
Avslutningsvis, redogörs rekommendation till vidare forskning. 

7.1 Slutsats 
Den aktuella studien syftar till att besvara följande problemformulering: Finns det någon 
skillnad i lönsamhet mellan börsintroducerade och privatägda IT-konsultbolag?  
 
Studien har besvarat ovan problemformulering genom att anta en kvantitativ metod där IT-
konsultbolag på koncernnivå, aktivt verksamma eller tidigare verksamma, på den svenska 
marknaden under tidsperioden 2009–2018 har undersökts. De inkluderade företagen i studien 
är aktiebolag som antar redovisningsstandarden IFRS samt uppfyller Orbis Euorpe’s krav för 
storleksklassificering medium size. Avgränsningar presenteras närmare i avsnitt 1.7 och är 
de undersökningskriterier den aktuella studien ämnat att följa.  
 
Av resultatet framgår att börsnoterade IT-konsultbolag under åren 2009–2018, givet allt 
annat lika, erhållit en lägre lönsamhet mätt i ROA kontra onoterade IT-konsultbolag. Vad 
det gäller vinst per anställd saknas statistisk signifikans för ett liknande uttalande, men 
resultaten tyder ändå på en tendens till att de noterade IT-konsultbolagen presterat sämre än 
de privatägda bolagen. Rörelsemarginalen går svårligen att dra en klar slutsats kring, i och 
med att hypotestestet saknar statistisk signifikans samt att regressionsanalyserna genererat 
tvetydiga tillika icke-signifikanta resultat angående huvudvariabeln ListedUnlisted. Starkast 
stöd finns ändå för tendensen att det råder ett negativt samband mellan rörelsemarginal och 
att vara ett börsnoterat IT-konsultbolag.  
 
I förhållande till redan befintlig forskning från olika marknader, positionerar sig den aktuella 
studiens resultat i linje med vad som tidigare erhållits angående sambandet mellan lönsamhet 
och företagets ägarskap. Att de test som resulterade i statistisk signifikans indikerar att 
börsnoterade IT-konsultbolag under perioden 2009–2018 haft en relativt sett sämre 
lönsamhet än de privatägda bolagen, backas även upp av finansiella teorier. Agency theory 
(Jensen & Meckling, 1976) som dels hävdat att ett publikt - och därmed splittrat - ägarskap 
kan resultera i kostnader, vilka i förlängningen kan påverka företagets prestation, stöttar samt 
skulle kunna förklara resultatet som den aktuella studien erhållit. Även Pecking order theory, 
som hävdar att utgivning av nya aktier kan sända negativa signaler till marknaden, stödjer 
det resultat som den aktuella studien presenterat. Att de statistiska testerna genererat relativt 
sett låga förklaringsgrader öppnar samtidigt upp för möjligheten att icke-observerbara 
förklarande variabler har stor inverkan på lönsamheten, och att detta skulle behöva 
undersökas närmare i framtida forskning. 
 
Sammanfattningsvis kan det med statistisk signifikans konstateras att börsnoterade IT-
konsultbolag presenterar en lägre ROA i jämförelse med privatägda bolag, och att det finns 
tendenser till, men ej statistiskt stöd för, att rörelsemarginal samt vinst per anställd på samma 
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sätt är relativt sett lägre för de noterade bolagen. Därmed har problemformuleringen 
besvarats, och studiens primära syfte uppfyllts.  
 
Som delsyfte avsåg studien att undersöka om den procentuella förändringen i antal anställda 
kan bero av huruvida IT-konsultbolaget är börsnoterat eller privatägt. Detta då en av 
branschens största utmaningar består i att det råder personalbrist (Hultgren, 2019) och att 
förmågan att attrahera personal således kan antas korrelera med långsiktig överlevnad på 
marknaden. Som framgår av studiens resultat, går det baserat på hypotestestet att konstatera 
att det med statistisk signifikans finns en skillnad i procentuell förändringen av antal anställda 
mellan noterade och onoterade IT-konsultbolag på den svenska marknaden. Däremot ger 
regressionsanalysen icke-signifikanta resultat, men som ändå visar en tendens till att 
tillväxten i antal anställda är relativt lägre för noterade IT-konsultbolag. Däremot är den 
tillhörande förklaringsgraden mycket låg. Således verkar det finnas en skillnad i tillväxt av 
personal, men det går med studiens resultat inte att dra en klar slutsats angående huruvida det 
är noterade eller onoterade IT-konsultbolag som växer mest. 

7.2 Studiens begränsningar 
Den aktuella studien har undersökt huruvida det är mer lönsamt för IT-konsultbolag på den 
svenska marknaden att vara börsnoterade kontra privatägt. För att mäta lönsamheten har 
ROA, rörelsemarginal, vinst per anställd samt relativ förändring i antal anställda undersökts. 
Således är studien begränsad till att dra slutsatser gällande just nämnda nyckeltal. Det finns 
en mängd ytterligare mått med vilka det går att bedöma lönsamhet - såsom vinstmarginal, 
avkastning på eget kapital och avkastning på investerat kapital - och vad det gäller dessa kan 
inte den aktuella studien uttala sig om huruvida de samverkar med IT-konsultbolagets 
ägarstruktur.  
 
Vidare, gällande urvalet i den aktuella studien, är de genererade resultaten med tillhörande 
slutsats begränsad till att endast omfatta de företag som sammanfaller med de valda SNI-
koderna presenterade i tabell 1 i avsnitt 1.7. Då företag kan bedriva flera ekonomiska 
aktiviteter kan de därmed klassificeras utifrån flera SNI-koder utöver dess IT-
konsultverksamhet. Det finns därmed en risk att det inkluderats företag som inte endast 
arbetar med IT-konsultverksamhet men som trots det, sammanfaller med SNI-koderna. Då 
det är företagen själva som anger sin SNI-kod finns även en risk att det exkluderats företags 
som bör falla inom ramen för de studerade SNI-koderna, men som inte gjort det på grund av 
fel angiven kod. Resultaten för den aktuella studien kan därmed inte generaliseras till övriga 
branscher annat än de studerade företagen inom IT-konsultbranschen som sammanfaller med 
valda SNI-koder, mellan åren 2009–2018.  

7.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag  
Studiens teoretiska bidrag består i att skapa en bättre förståelse för hur IT-
konsultverksamhetens lönsamhet påverkas av att företaget är börsnoterat kontra privatägt. 
Det teoretiska bidraget innebär att den aktuella studien reducerar den kunskapslucka som 
tidigare existerat gällande lönsamhet i relation till noterade respektive onoterade IT-
konsultbolag på den svenska marknaden.  
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Studiens praktiska bidrag utgörs av att resultatet kan ge ett perspektiv till IT-
konsultföretagens ägare i beslutet gällande om företaget ska vara börsnoterat eller privatägt. 
Att ha vetskapen om hur ett IT-konsultföretag på svenska marknaden presterar rent 
lönsamhetsmässigt beroende på om det är publikt eller privatägt, kan ge ägarna viss ledning 
i frågan. Det är rimlig att anta att lönsamhet är något ägaren eftersträvar, och genom den 
ökade förståelsen för hur lönsamheten kan skilja sig åt beroende på ägarstruktur, kan studiens 
resultat således fungera som en del i det beslutsunderlag som krävs då frågan diskuteras. I 
och med att studien bygger på data från åren 2009–2018 är den aktuell i sitt slag, och ger en 
god indikation på hur privatägda respektive börsnoterade IT-konsultbolag rent 
lönsamhetsmässigt presterar på svenska marknaden. Eftersom studiens resultat tyder på att 
lönsamheten förefaller vara lägre för noterade IT-konsultbolag, utgörs den praktiska 
rekommendationen till bolag som går i noteringstankar således av att ta detta i beaktning 
innan beslutet fattas. Vi vill tillägga att det givetvis måste tas andra faktorer i beaktning. 
 
Primärt är det IT-konsultföretagets ägare som har störst praktisk nytta av den aktuella studien, 
men hur ROA, rörelsemarginal och vinst per anställd varierar med ägarstruktur kan tänkas 
vara intressant att ta del av även för andra intressenter. Till exempel kan de faktiska 
konsulterna dra praktisk nytta av studiens resultat. Det är inte orimligt att tänka sig att den 
anställde konsulten vill arbeta på ett lönsamt företag och själv har funderat på huruvida det 
råder någon skillnad i hur ett börsnoterat eller privatägt bolag står sig på marknaden.  

7.4 Samhälleliga och etiska aspekter  
Vid genomförandet av en studie är det av vikt att beakta etiska, samhälleliga och sociala 
konsekvenser som forskning kan generera. Den aktuella studien syftar inte till att direkt 
undersöka några uppenbara samhälleliga eller etiska aspekter, som exempelvis hållbarhet 
eller mångfald. Det är däremot av vikt att inkludera en diskussion om dessa aspekter då den 
aktuella studiens resultat och slutsatser kan sättas i ett större sammanhang och komma att 
påverka berörda företag såväl som intressenter. I den aktuella studien har detta gjorts genom 
att följa de allmänna rekommendationer som fastställts av Vetenskapsrådet (2017). Detta i 
syfte att följa de normer och lagar som finns vid bedrivande av forskning. Den aktuella 
studien är inte uppförd på uppdrag, vilket innebär att det inte är något företag eller 
organisation som har haft något inflytande på hur studien är utförd eller på något sätt påverkat 
studiens resultat. Genom forskningsprocessen har vi försökt agera på ett noggrant, ärligt och 
på ett så objektivt sätt som möjligt för att studiens resultat ska kunna anses vara trovärdiga.  
 
För att en studie ska anses vara etiskt accepterad, måste forskaren agera på ett tillförlitligt 
och noggrant sätt under hela forskningsprocessen. Forskaren ska dessutom främja 
objektivitet genom att inte förvränga insamlad data och forskningsfynd (Saunders et al., 
2016, s. 239). Vetenskapsrådet (2017, s. 40-41) diskuterar bland annat fyra principer en 
forskare bör ta i beaktning: sekretess, professionell sekretess, anonymitet samt 
konfidentialitet. Dessa principer handlar främst om att information som används i en studie 
inte ska delges om denna har lämnats i förtroende eller att obehöriga personer får ta del av 
information (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40-41). I den aktuella studien har insamlad data 
enbart samlats in i syfte att användas till att besvara forskningsfrågan. Då data har samlats in 
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utifrån publikt tillgänglig information, har det därmed inte uppstått några problem gällande 
de fyra principerna Vetenskapsrådet belyser. Pålitligheten av den finansiella data som 
presenteras i studien kan anses som hög, då den samlats in från Orbis Europe och Retriever 
Business, vilket är publik information som även av oss manuellt granskats genom stickprov 
från företagens egna finansiella rapporter. I den aktuella studien har vi ämnat att hantera de 
studerade företagen på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt.  
 
Den aktuella studien har studerat företag som sammanfaller med SNI-koderna för IT-
konsultverksamhet presenterade i tabell 1 i avsnitt 1.7. Gällande diskussionen om IT-
konsultbranschen, som presenteras i problembakgrunden, har IT-konsultbranschen försökt 
avspeglas på ett trovärdigt sätt. Det presenterade resultatet i den aktuella studien kan dock ha 
en inverkan på de studerade företagen såväl som berörda intressenter. Resultaten av den 
aktuella studien kan belysa aspekter som kan påverka valet för IT-konsulter att välja 
arbetsgivare utifrån om företaget är noterat eller onoterat.  

7.5 Rekommendation till vidare forskning  
Då syftet med den aktuella studien är att undersöka IT-konsultbolag, i vilka humankapitalet 
och kunskapsöverföring är viktiga faktorer, kan en annan metodologisk utgångspunkt än den 
valda vara ett förslag till vidare forskning. En kvantitativ metod i kombination med en 
kvalitativ kan tillföra värde genom att möjliggöra att de mjuka, och svårligen kvantifierbara, 
värdena fångas upp, som exempelvis företagskultur och hur bolaget arbetar med 
kunskapsöverföring i praktiken. Möjligen hade den för studien relativt låga förklaringsgraden 
då kunnat öka. På grund av en begränsad tidsram uteslöts i den aktuella studien alternativet 
att kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod. Vidare, kan det även vara av intresse att, 
med hjälp av kvalitativa metoder, försöka kvantifiera IT-konsultbolagets humankapital, som 
idag inte finns med i balansräkningen, och på så vis kunna beräkna ett för branschen mer 
rättvist ROA. 
 
Den aktuella studiens resultat pekar på att ett onoterat IT-konsultbolag på den svenska 
marknaden har en relativt högre ROA i jämförelse med ett börsnoterat IT-konsultbolag. 
Intressant vore att närmare undersöka hur mycket mer ett noterat IT-konsultbolag i 
genomsnitt måste omsätta för att kunna likställa sin ROA med ett onoterat bolag. I och med 
att en börsnotering är förenlig med en rad kostnader, såväl direkta som indirekta, skulle det 
därmed vara intressant att jämföra den genomsnittliga ökningen i omsättning som krävs med 
de kostnader som går att hänföra till börsnoteringen i sig. Detta, för att se om det är de ökade 
kostnaderna som kan vara bidragande orsak till den relativt sett sämre lönsamheten.  
 
Det är inte alltid rimligt att anta att en ökning av den oberoende variabeln X kommer ha 
samma effekt på den beroende variabeln Y oavsett från vilken nivå X ökar (Eriksson, 1983, 
s. 70). Detta är således en svaghet med den linjära regressionsmodellen. Därmed kan det vara 
mer rimligt att anta att X:s påverkan på Y är mer av en S-formad modell, där effekten beror 
av vilken nivå X ökar ifrån. Som förslag till framtida forskning lägger vi därför fram att 
undersöka huruvida lönsamheten för ett IT-konsultbolag har ett samband med att det är 
börsnoterat eller inte, där sambandet testas med hjälp av en modell av det icke-linjära slaget. 
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8. Sanningskriterier  
I detta kapitel redogörs det för de två sanningskriterierna reliabilitet och validitet, vilka 
handlar om hur väl resultaten av en studie stämmer överens med verkligheten. Detta är 
sanningskriterier som hör ihop med en kvantitativ metod, och kopplas till den aktuella 
studien.  

8.1 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om graden av tillförlitlighet i en studie (Lantz, 2014, s. 40) och 
användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten (Ejvegård, 2009, s. 77). 
Reliabiliteten behandlar även replikation, då det är av vikt att forskare motiverar samt 
beskriver metod och val i studien, vilket annars gör den omöjligt att replikera (Bryman & 
Bell, 2011, s. 41). Enligt Saunders et al. (2016, s. 202) kan en studie antas som tillförlitlig då 
en forskare kan replikera den valda forskningsdesignen och uppnå samma resultat.  
 
Under studiens gång har vi genomgående presenterat och motiverat de val och metoder vi 
genomfört, samt beskrivit hur insamlad data har hanterats. Detta i kombination med att 
samtlig information som den aktuella studien baseras på finns publikt tillgänglig och är 
konstant, bör det därmed vara möjligt för andra personer att replikera studien. Genom att 
samla in data från Orbis Europe och Retriever Business (enligt appendix 2) samt bearbeta 
och slutligen testa den (enligt kapitel 5) bör det gå att uppnå samma resultat. Vidare, har 
hårddata använts i den aktuella studien, vilket stärker reliabiliteten, då det är lättare att göra 
mer objektiva och exakta jämförelser än vid användning av mjukdata.  
 
Enligt Lantz (2014, s. 41) kan reliabiliteten endast estimeras genom att flera personer 
observerar samma typ av data och dess resultat samstämmer, vilket gör att sannolikheten av 
slumpfel i resultaten kan anses vara relativt låg (Lantz, 2014, s. 41). Med tanke på en 
begränsad tidsram, har vi inte haft möjlighet att vid upprepade tillfällen samla in data och 
replikera den statistiska analysen. Däremot finns det inget som talar för att en sådan 
upprepning skulle ge annorlunda resultat än vad som i studien erhållits. Vid insamling av 
data vid en annan tidpunkt, skulle det inte ha skett någon förändring gällande dess innehåll 
då den finansiella datan är konstant. En faktor, som kan påverka reliabiliteten i den aktuella 
studien är dock möjliga felaktigheter som kan ha skapats på grund av eventuella mänskliga 
misstag, vilket exempelvis kan vara manuell felbehandling av datan.  
 
Reliabilitet är en nyckelaspekt gällande kvaliteten av forskning, men det är ändå inte 
tillräckligt för att enskilt säkerställa kvaliteten - viktigt är även att belysa forskningens 
validitet (Saunders et al., 2016, s. 203). 
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8.2 Validitet 
För att fastställa graden av giltighet i en studie mäts studiens validitet, vilket är ett mått på 
hur väl författarna lyckats mäta det som avses att mätas, och handlar då om huruvida 
resultaten är giltiga eller om något systematiskt fel är gjort (Lantz, 2014, s. 40).  
 
Enligt Saunders et al. (2016, s. 206) handlar validitet om verifiering av forskningsdata, analys 
och tolkning i syfte att fastställa dess äkthet. En teknik som kan hjälpa att fastställa kvaliteten 
av en studie är triangulering, vilket innebär att forskaren använder mer än en datakälla i syfte 
att säkerställa trovärdigheten gällande insamlad data (Saunders et al., 2016, s. 207). Ett sätt 
att säkerställa att datan påvisar det som forskaren antar att den gör är att använda två 
oberoende källor för insamling (Saunders et al., 2016, s. 207). I den aktuella studien är data 
primärt hämtad från Orbis Europe och därefter kompletterad med finansiell data från 
Retriever Business och företagens egna årsredovisningar. Detta säkerställer att insamlad data 
håller en hög trovärdighet och äkthet, och enligt Saunders et al. (2016, s. 207) hjälper detta 
att säkerställa realiteten i datan. Vidare, har även de val som gjorts i studien motiverats 
genomgående för att säkerställa att studien mäter det som avses att mätas. Avslutningsvis är 
de valda måtten på lönsamhet ROA, rörelsemarginal och vinst per anställd allmänt 
vedertagna och erkända nyckeltal, vilket motiverar att studien faktiskt lyckats mäta det som 
avsetts mätas. 
 
 
  



59 

9. Källförteckning  
 
Annell, E., Axelsson, S., Emilsson, P-M., Karlsson, Hans., Sveiby, K E., Wangerud, C J., 
& Vikström, S. (1989). Den osynliga balansräkningen. Stockholm: Affärsvärlden Förlag 
AB.  
 
Arstad Djurberg, J. (2017, 15 februari). Konsultbolagens stora utmaning: behålla sin 
personal. [Artikel]. Computer Sweden. Tillgänglig via;  
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675972/konsulter-utmaning-behalla-personal. 
[Hämtad 2019-03-26].  
 
Avanza (u.å.a.). Vilka företag får göra en börsnotering? Avanza. [Företagshemsida].  
https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borsintroduktioner-emissioner-
foretagshandelser/vilka-foretag-far-gora-en-borsnotering.html. [Hämtad 2019-02-12]. 
 
Avanza (u.å.b.). Hur går en börsnotering till? Avanza. [Företagshemsida]. 
https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borsintroduktioner-emissioner-
foretagshandelser/hur-gar-en-borsnotering-till.html. [Hämtad 2019-02-12].  
 
Avanza (u.å.c.). Vad är en börsnotering och varför gör man det? Avanza. 
[Företagshemsida]. https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-
akademin/borsintroduktioner-emissioner-foretagshandelser/vad-ar-en-borsnotering-och-
varfor-gor-man-det.html. [Hämtad 2019-03-05]. 
 
Baum, C. F. (2006). An Introduction to Modern Econometrics Using Stata. Texas: Stata 
Press. 
 
Bell, A. & Jones, K. (2014). Explaining Fixed Effects: Random Effects modelling of Time-
Series Cross-Sectional and Panel Data. Political Science Research and Methods. 2014. 
doi:10.1017/psrm.2014.7. 
 
Bodnaruk, A., Kandel, E., Massa, M., & Simonov., A. (2007). Shareholder Diversification 
and the Decision to Go Public. Review of Financial Studies 21, 2779-2824.   
 
Brand, V. (2008). Empirical Business Ethics Research and Paradigm Analysis. Journal of 
Business Ethics 86, (4), 429-449. doi:10.1007/s10551-008-9856-3. 
 
Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2011) Principles of Corporate Finance. 10th 
Edition. New York: McGraw-Hill Education 
 
Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2014). Principles of Corporate Finance. 11th 
Edition. New York: McGraw-Hill Education 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Malmö: Liber. 
 

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675972/konsulter-utmaning-behalla-personal
https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borsintroduktioner-emissioner-foretagshandelser/vilka-foretag-far-gora-en-borsnotering.html
https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borsintroduktioner-emissioner-foretagshandelser/vilka-foretag-far-gora-en-borsnotering.html
https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borsintroduktioner-emissioner-foretagshandelser/hur-gar-en-borsnotering-till.html
https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borsintroduktioner-emissioner-foretagshandelser/hur-gar-en-borsnotering-till.html
https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borsintroduktioner-emissioner-foretagshandelser/vad-ar-en-borsnotering-och-varfor-gor-man-det.html
https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borsintroduktioner-emissioner-foretagshandelser/vad-ar-en-borsnotering-och-varfor-gor-man-det.html
https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borsintroduktioner-emissioner-foretagshandelser/vad-ar-en-borsnotering-och-varfor-gor-man-det.html


60 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business Research Methods. 3:e uppl. New York: Oxford 
University Press Inc. 
 
Bureau van Dijk (2019). Orbis, the world's most powerful comparable data resource on 
private companies. [Online]. https://www.bvdinfo.com/en-gb/-/media/brochure-
library/orbis.pdf. [Hämtad 2019-04-02].  
 
Cameron, A.C., & Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. 1:a 
uppl. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Carpenter, R.E., & Rondi, L. (2006). Going Public to Grow? Evidence from a Panel of 
Italian Firms. Small Business Economics, 27 (4), 387-407.  
 
Capasso, A., Rossi, M., Simonetti, B. (2005). Ownership Structure Heterogeneity and 
Performance: A Comparison between Listed and Unlisted Companies. SSRN Electronic 
Journal. doi: 10.2139/ssrn.890624. 
 
CGI (2019). CGI lägger bud på Acando. CGI.  https://www.cgi.se/sv/cgi-acando. [Hämtad 
2019-03-12].  
 
Dagel, M. (2019, 21 mars). Konsulterna krossar börsen - men en efter en försvinner. 
Dagens Industri Tillgänglig via; https://www.di.se/analys/bud-bonanza-stekheta-it-
konsulter-forsvinner-fran-borsen/. [Hämtad 2019-03-21].  
 
Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk 
undersökning.  
5:e uppl. Studentlitteratur.  
 
Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the 
Value of Any Asset. Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated.  E-bok. 
 
Davenport, T. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge – How Organizations Manage 
What They Know. Boston, MA: Harvard Business School Press.  
 
Dexlab (2016, 21 juni). The right tool for statistical analysis SAS vs. Stata. DexLab.  
https://www.dexlabanalytics.com/blog/the-right-tool-for-statistical-analysis-sas-vs-stata. 
[Hämtad 2019-04-02].  
 
Donaldson, Gordon. (1961). Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and 
the determination of corporate debt capacity. 3:e uppl. Boston: Harvard College 
 
Dunér, H. (2011, 4 feb). Stockholm glödhett. Svenska Dagbladet. Tillgänglig via; 
https://www.svd.se/stockholm-glodhett. [Online]. [Hämtad 2019-05-08]. 
 
Edvinsson, L. & Sullivan, P. (1996). Developing a model for managing intellectual capital. 
European Management Journal, 14, 356-364.  
 

https://www.bvdinfo.com/en-gb/-/media/brochure-library/orbis.pdf
https://www.bvdinfo.com/en-gb/-/media/brochure-library/orbis.pdf
https://www.cgi.se/sv/cgi-acando
https://www.di.se/analys/bud-bonanza-stekheta-it-konsulter-forsvinner-fran-borsen/
https://www.di.se/analys/bud-bonanza-stekheta-it-konsulter-forsvinner-fran-borsen/
https://www.dexlabanalytics.com/blog/the-right-tool-for-statistical-analysis-sas-vs-stata
https://www.svd.se/stockholm-glodhett


61 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. 4:e uppl. Uppsala: Studentlitteratur.  
 
Eriksson, S. (1983). Analys av kategorisk data - En metodstudie i anslutning till 
statsvetenskaplig forskning.  
 
Fama E.F. & Jensen M.C., (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law 
and Economics, 26 (2), 301-325.  
 
Företagarna (2017). Lönsamhet i Sverige - en analys på 278 000 företag. 
[Företagsundersökning].  Stockholm: Företagarna. 
https://www.foretagarna.se/contentassets/366f37092ac143618090caff9da4c3df/lonsamhetsr
apport.pdf [Hämtad 2019-03-14].  
 
Glen, S. (2016). What’s Cook’s Distance? Statistics How To. 
https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/cooks-distance/. [Hämtad 2019-04-28].  
 
Hultgren, V. (2019, 12 mars). Analytikerna: Här är nästa it-konsult som köps ut. Dagens 
Industri. [Online]. Tillgänglig via; https://www.di.se/nyheter/proffsen-efter-budrallyt-har-
ar-nasta-bolag-som-kops-upp/. [Hämtad 2019-03-13]. 
 
IFRS (2016). Sweden. IFRS. https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-
standards-by-jurisdiction/sweden/. [Hämtad 2019-04-26]. 
 
IT- & telekomföretagen, Almega (2017, november). IT-kompetensbristen. [Online]. 
https://www.itot.se/app/uploads/sites/2/imported/ITTelekom-Rapport-Brist-Pa-IT-
kompetens-webb.pdf. [Hämtad 2019-02-14].  
 
Galte Schermer, I. (2019, 10 januari). Strukturförändringar i sysselsättningen. 
Ekonomifakta. 
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Strukturforandringar-i-
sysselsattningen/. [Hämtad 2019-02-13]. 
 
Jain, B.A., & Kini, O. (1994). The Post-Issue Operating Performance of IPO Firms. The 
Journal of Finance, 49 (5), 1699-1726.  
 
Jenkinson, T., & Ljungqvist, A. (2001). Going Public: The Theory and Evidence on How 
companies Raise Equity Finance. 2:a uppl. New York: Oxford University Press Inc 
 
Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agency 
costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360. 
 
Johansson, S.E., & Runsten, M. (2017). Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt. 
Mål, samband och mätmetoder. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Jäghult, B. (1989). Värdering och styrning av kunskapsföretag. 1:a uppl. Malmö: Liber. 
 

https://www.foretagarna.se/contentassets/366f37092ac143618090caff9da4c3df/lonsamhetsrapport.pdf
https://www.foretagarna.se/contentassets/366f37092ac143618090caff9da4c3df/lonsamhetsrapport.pdf
https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/cooks-distance/
https://www.di.se/nyheter/proffsen-efter-budrallyt-har-ar-nasta-bolag-som-kops-upp/
https://www.di.se/nyheter/proffsen-efter-budrallyt-har-ar-nasta-bolag-som-kops-upp/
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/sweden/
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/sweden/
https://www.itot.se/app/uploads/sites/2/imported/ITTelekom-Rapport-Brist-Pa-IT-kompetens-webb.pdf
https://www.itot.se/app/uploads/sites/2/imported/ITTelekom-Rapport-Brist-Pa-IT-kompetens-webb.pdf
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Strukturforandringar-i-sysselsattningen/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Strukturforandringar-i-sysselsattningen/


62 

Kim, W., & M. S. Weisbach. (2005). Do Firms Go Public to Raise Capital? NBER 
Working Paper No. 11197. 
 
Khurshed, A., Paleari, S., Vismara, S. (2003). The Operating Performance of Initial Public 
Offerings: The UK Experience. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.439240.  
 
Lantz, B. (2014). Den statistiska undersökningen - grundläggande metodik och typiska 
problem. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Leone, A. J. Minutti-Meza, M., & Wasley, C. E. (2014). Influential Observations and 
Inference in Accounting Research. SSRN, Simon Business School Working Paper No. FR 
14-06.  
 
Leth G. & Thurén T. (2000). Källkritik för internet. [Broschyr].  
https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/K%C3%A4llkritik%20f
%C3%B6r%20Internet.pdf. [Hämtad 2019-05-03].  
 
Loderer, C. & Waelchli U. (2010). Protecting minority shareholders: Listed versus unlisted 
firms. Financial Management, 39 (1), 33-57.  
 
Malmqvist, M. (2018, 19 juli). Fortsatt högtryck för it-bolagen: “Digitaliseringen inne i en 
ny våg”. Computer Sweden. Tillgänglig via;   
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.705004/fortsatt-hogtryck-for-it-
bolagendigitaliseringen-inne-i-en-ny-vag. [Hämtad 2019-02-10].  
 
Majluf, N.S., & Myers, S.C. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions when 
Firms Have Information that Investors do not Have. Journal of Financial Economics, 13 
(2), 187-221.  
 
Mikkelson, W.H., Partch, M.M., & Shah, K. (1997). Ownership and Operating 
Performance of Companies That Go Public. Journal of Financial Economics, 44 (3), 281- 
307.  
 
Mundlak, Y. (1978). Pooling of Time-series and Cross-section Data. Econometrica, 46 (1), 
69–85. 
 
Moore, D. S., McCabe, G. P., Alwan, L. C., Craig, B. A., Duckworth, W. M. (2010). The 
practice of statistics for business and economics. 3:e uppl. New York : W. H. Freeman.  
 
Nationalencyklopedin (u.å.). Lönsamhet. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%B6nsamhet. [Hämtad 
2019-03-14].  
 
Nonaka I. (1998). The knowledge-creating company. Harvard Business Review, 85, (7), 
162-171. 
 

https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/K%C3%A4llkritik%20f%C3%B6r%20Internet.pdf
https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/K%C3%A4llkritik%20f%C3%B6r%20Internet.pdf
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.705004/fortsatt-hogtryck-for-it-bolagendigitaliseringen-inne-i-en-ny-vag
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.705004/fortsatt-hogtryck-for-it-bolagendigitaliseringen-inne-i-en-ny-vag
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%B6nsamhet


63 

Orbis (u.å.). Company size classification. Burreau van Dijk. 
https://help.bvdinfo.com/LearningZone/Products/orbis4europe/Content/I_Data/Company/Si
zeClassification.htm?cshid=11001. [Hämtad 2019-05-22].  
 
Pagano, M. Panetta, F. & Zingales, L. (1998). Why Do Companies Go Public?-An 
Empirical Analysis. Journal of Finance, 53, 27-64. 
 
Penman, S, H. (2013). Financial statement analysis and security valuation. 5:e uppl. New 
York: McGraw-Hill.  
 
Petty, R. & Guthrie, J. (2000). Intellectual capital literature review: Measurement, reporting 
and management. Journal of Intellectual Capital, 1 (2), 155-176.  
 
PwC, (2017, 24 oktober). 5 vägar till bättre lönsamhet för ditt företag. [Företagshemsida]. 
https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/5-vagar-till-battre-lonsamhet-for-ditt-foretag. 
[Hämtad 2019-02-17].  
 
PwC, (2018, 1 februari). Så analyserar du resultaträkningen. [Företagshemsida]. 
https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/resultatrakning. [Hämtad 2019-02-25].  
 
PwC (2019). IPO - börsintroduktion och marknadsnotering. PwC.  
https://www.pwc.se/ipo?gclid=CjwKCAiA45njBRBwEiwASnZT59NJp_uU3alTk6O1ivBo
bi5tKP4-bDyrL1n7oWIwhWcQc2O0Wi_p6hoCgZgQAvD_BwE. [Hämtad 2019-02-13] 
 
Riksrevisionen (2018). Staten som inköpare av konsulttjänster - tänk först och handla sen. 
[Granskningsrapport]. Stockholm: Riksrevisionen. 
 
Ritter, J. (1991). The long-run performance of Initial Public Offerings. The Journal of 
finance, 1 (46), 3-27.  
 
Roos, R. and Roos, J. (1997). Measuring your company's intellectual performance, Longe 
Range Planning, 30 (3), 413-26. 
 
Roell, A. (1996). The decision to go public: An overview. European Economic Review, 3-5 
(40), 1071 - 1081. doi: 10.1016/0014-2921(95)00114-X 
 
Rydqvist, K., & Högholm, K., (1995). Going public in the 1980s: Evidence from Sweden. 
European Financial Management 1 (3), 287.  
 
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2012). Research methods for business students. 
Harlow: Pearson Educated Ltd. 
 
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2016). Research methods for business students. 
7:e uppl. Harlow: Pearson Educated Ltd.  
 

https://help.bvdinfo.com/LearningZone/Products/orbis4europe/Content/I_Data/Company/SizeClassification.htm?cshid=11001
https://help.bvdinfo.com/LearningZone/Products/orbis4europe/Content/I_Data/Company/SizeClassification.htm?cshid=11001
https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/5-vagar-till-battre-lonsamhet-for-ditt-foretag
https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/resultatrakning
https://www.pwc.se/ipo?gclid=CjwKCAiA45njBRBwEiwASnZT59NJp_uU3alTk6O1ivBobi5tKP4-bDyrL1n7oWIwhWcQc2O0Wi_p6hoCgZgQAvD_BwE
https://www.pwc.se/ipo?gclid=CjwKCAiA45njBRBwEiwASnZT59NJp_uU3alTk6O1ivBobi5tKP4-bDyrL1n7oWIwhWcQc2O0Wi_p6hoCgZgQAvD_BwE


64 

Saravanan, A. S., Helmi Bin Zaini Sooria, H., & Seetharaman, A. (2002). Intellectual 
capital accounting and reporting in the knowledge economy. Journal of Intellectual Capital 
3 (2), 128–148. 
 
SCB (2007). SNI 2007, Standard för svensk näringsgrensindelning 2007. [Online]. 
https://www.scb.se/contentassets/d43b798da37140999abf883e206d0545/mis-2007-2.pdf. 
[Hämtad 2019-04-19].  
 
SCB (2016, 1 januari). Rekordår och kriser - så har BNP ökat och minskat. SCB. 
[Företagshemsida]. https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2016/bruttonationalprodukten-
bnp/. [Hämtad 2019-05-03]. 
 
SCB (2018, 9 maj). Fortsatt tillväxt i näringslivet 2016. SCB. [Företagshemsida] 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-
struktur/foretagens-ekonomi/pong/statistiknyhet/foretagens-ekonomi-2016/. [Hämtad 2019-
02-06]. 
 
SCB (2019). Kommuner i kodnummerordning 2019. [pdf]. 
https://www.scb.se/contentassets/7a89e48960f741e08918e489ea36354a/kommunlankod27.
pdf. [Hämtad 2019-05-10]. 
 
Schricke E., Zenker A., & Stahlecker T. (2012). Knowledge-intensive (business) services in 
Europe, [Online]. European Commission. https://ec.europa.eu/research/innovation-
union/pdf/knowledge_intensive_business_services_in_europe_2011.pdf.  [Hämtad 2019-
02-12]. 
 
Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, 
51 (1), 1-17. 
 
Siccode (u.å.) What is a SIC Code? https://siccode.com/page/what-is-a-sic-code. [Hämtad 
2019-04-16].  
 
Stata (u.å.a.). Vce_options - Variance estimators. Stata.com. 
https://www.stata.com/manuals13/xtvce_options.pdf. [Hämtad 2019-04-27].  
 
Stata (u.å.b.). Xtreg - Fixed-, between-, and random-effects and population-averaged linear 
models. Stata.com. https://www.stata.com/manuals13/xtxtreg.pdf. [Hämtad 2019-04-20]. 
 
Stata (u.å.c.). Ranksum - Equality tests on unmatched data. Stata.com. 
https://www.stata.com/manuals13/rranksum.pdf. [Hämtad 2019-05-01]. 
 
Studenmund, A.H. (2014). Using Econometrics: A Practical Guide. 6:e uppl. Boston: 
Pearson Education Inc.  
 
Svensson, R. (2001). Ska man börsnotera konsultbolag? Ekonomisk debatt, 29 (3), 203-209.  
 

https://www.scb.se/contentassets/d43b798da37140999abf883e206d0545/mis-2007-2.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2016/bruttonationalprodukten-bnp/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2016/bruttonationalprodukten-bnp/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/foretagens-ekonomi/pong/statistiknyhet/foretagens-ekonomi-2016/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/foretagens-ekonomi/pong/statistiknyhet/foretagens-ekonomi-2016/
https://www.scb.se/contentassets/7a89e48960f741e08918e489ea36354a/kommunlankod27.pdf
https://www.scb.se/contentassets/7a89e48960f741e08918e489ea36354a/kommunlankod27.pdf
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/knowledge_intensive_business_services_in_europe_2011.pdf
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/knowledge_intensive_business_services_in_europe_2011.pdf
https://siccode.com/page/what-is-a-sic-code
https://www.stata.com/manuals13/xtvce_options.pdf
https://www.stata.com/manuals13/xtxtreg.pdf
https://www.stata.com/manuals13/rranksum.pdf
https://doi.org/10.1108/14691930210424734
https://doi.org/10.1108/14691930210424734


65 

Sveriges Riksdag (1995). Humankapital i företagens räkenskapsredovisning. Sveriges 
Riksdag. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/humankapital-i-foretagens-
rakenskapsredovisning_GI02L207. [Hämtad 2019-02-25].  
 
Swedish House of Finance (2019). About Serrano. Swedish House of Finance. 
https://data.houseoffinance.se/serrano/index. [Hämtad 2019-03-22].  
 
Vetenskapsrådet (2017). Good Research Practice. [Online]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
https://www.vr.se/download/18.5639980c162791bbfe697882/1555334908942/Good-
Research-Practice_VR_2017.pdf. [Hämtad 2019-04-27].  
 
Wang, C. (2005). Ownership and operating performance of Chinese IPOs. Journal of 
Banking & Finance, 29 (7), 1835-1856.  
 
Wooldridge, J. (2016). Introductory Economics: A modern approach. 6:e uppl.  
 
Yahoo Finance (2019). Apple inc (AAPL). Yahoo Finance. 
https://finance.yahoo.com/quote/AAPL?p=AAPL. [Hämtad 2019-02-28]. 
 
Zyphur, M. J., & Pierides, D. C. (2017). Is quantitative research ethical? tools for ethically 
practicing, evaluating, and using quantitative research. Journal of Business Ethics, 143 (1), 
1-16. 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/humankapital-i-foretagens-rakenskapsredovisning_GI02L207
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/humankapital-i-foretagens-rakenskapsredovisning_GI02L207
https://data.houseoffinance.se/serrano/index
https://www.vr.se/download/18.5639980c162791bbfe697882/1555334908942/Good-Research-Practice_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.5639980c162791bbfe697882/1555334908942/Good-Research-Practice_VR_2017.pdf
https://finance.yahoo.com/quote/AAPL?p=AAPL


66 

Appendix 1: Urval 
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Appendix 2: Orbis Europe, sökkriterier  
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Appendix 3: Test av OLS-antaganden 
För att säkerställa att samtliga antaganden (listade i avsnitt 4.4.2) som krävs för att OLS ska 
vara den bäst lämpade metoden för regressionsanalys är uppfyllda, har en rad tester utförts. 
Antagande I kräver att regressionsmodellen är linjär, vilket i Stata undersökts med hjälp av 
kommandot acprplot. Testet visar endast på mindre, möjliga avvikelser från antagandet om 
att modellen är linjär.  

 
Ovan kommando kördes även för rörelsemarginal och vinst per anställd. Resultatet av 
samtliga tre presenteras nedan. 
 
ROA: 

 
RÖRELSEMARGINAL: 

 
VINST PER ANSTÄLLD: 
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RELATIV FÖRÄNDRING I ANTAL ANSTÄLLDA: 

 
 
Regressionsmodellerna har formulerats med stöd av teoretisk bakgrund till vad som kan 
förklara lönsamhet, varför antagandet om korrekt angiven modell kan antas vara uppfyllt. 
Vad som kan orsaka att regressionsmodellen inte är korrekt angiven, är om ekvationen har 
en så kallad omitted variable, det vill säga att det saknas en för modellen relevant förklarande 
variabel (Studenmund, 2014, s. 99). Förutom att antagande I äventyras, kan en sådan situation 
även orsaka bias (Studenmund, 2014, s. 178). För att säkert veta om det förekommer omitted 
variables krävs kännedom om den sanna modellen, alternativt möjligheten att testa samtliga 
potentiellt relevanta variabler. I praktiken blir detta för den aktuella studien komplicerat, om 
inte omöjligt. Först och främst saknas kännedom om den sanna modellen för vad som i 
sammanhanget påverkar lönsamhet. Vidare finns som tidigare nämnt (se avsnitt 4.4.3) 
anledning att misstänka att icke-observerbara variabler som är problematiska att kvantifiera 
(såsom företagskultur och intellektuellt kapital) kan påverka lönsamheten, och dessa går av 
förklarliga skäl inte att testa. Att inte kunna garantera avsaknaden av omitted variables 
kommer givetvis att tas hänsyn till under analys av regressionens resultat. Problemet kan 
även till viss del kringgås genom att tillämpa modeller för paneldata, vilka tar hänsyn till 
icke-observerbara förklarande variabler. Detta har gjorts i den aktuella studien.  
 
Att feltermen enligt antagande II har ett populationsmedelvärde lika med noll kan antas 
stämma i och med att det i modellen inkluderats en konstant, β0 (Studenmund, 2014, s. 100). 
Främsta orsaken till att det förekommer korrelation mellan förklarande variabler och 
feltermen, vilket skulle äventyra antagande III, är att det i regressionen finns omitted 
variables (Studenmund, 2014, s. 101). Som ovan nämnt går detta inte att helt kontrollera för, 
dock finns modeller för paneldata som till viss del modellerar för problemet.  
 
Genom att vid en regressionsanalys använda tillägget vce(cluster, clusterid), blir testet robust 
för seriekorrelation (Stata, u.å.b, s. 15) och därmed kan antagande IV antas vara uppfyllt. Att 
feltermens varians i enlighet med antagande V är konstant, undersöks med hjälp av estat 
hettest. Testet visar att nollhypotesen, det vill säga att feltermerna är homoskedastiska, kan 
förkastas och att det således rör sig om heteroskedastiska feltermer. Visuellt blir detta än mer 
tydligt då kommandot rvfplot körs, och feltermerna visar sig ha en icke konstant spridning, 
se bild nedan. 
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Ovan kommando kördes även för rörelsemarginal vinst per anställd samt relativ förändring i 
antal anställda. Resultatet av samtliga tre presenteras nedan. 
 
ROA: 
 

 
RÖRELSEMARGINAL: 

 
VINST PER ANSTÄLLD: 
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RELATIV FÖRÄNDRING I ANTAL ANSTÄLLDA:  

 
 
För att ta hänsyn till den heteroskedasticitet som förekommer enligt ovan test, har tillägget 
vce(cluster cluster id) tillämpats.  
 
Antagandet att det inte förekommer någon multikollinearitet mellan de förklarande 
variablerna är testat genom att undersöka måttet variance inflation factor (VIF). Ett högt 
VIF-värde indikerar att multikollineariteten är av betydande slag (Studenmund, 2014, s. 273). 
Något givet VIF-värde för vad som anses vara högt finns inte, men en vanligt förekommande 
rekommendation är att det inte ska överstiga 10 (Baum, 2006, s. 85). Då samtliga VIF-värden 
för den aktuella studien med marginal understiger 10, se nedan bild, kan antagande VI anses 
vara uppfyllt.  

 

 
 
Antagande VII som berör fördelningen av feltermerna är inte ett krav för OLS, men ändå 
oftast inkluderat i syfte att öka t- och F-statistikans trovärdighet (Studenmund, 2014, s. 104-
105). Testen visar att feltermerna tenderar att avvika från normalfördelningsantagandet, se 
nedan bilder. Detta kommer att tas i beaktande, men då antagandet om normalfördelade 
feltermer inte är ett absolut krav, kommer ändå regressionen att genomföras. 
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ROA (PNORM RESPEKTIVE QNORM): 

 
RÖRELSEMARGINAL (PNORM RESPEKTIVE QNORM): 

 
 
VINST PER ANSTÄLLD (PNORM RESPEKTIVE QNORM): 
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RELATIV FÖRÄNDRING I ANTAL ANSTÄLLDA (PNORM RESPEKTIVE QNORM): 
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Appendix 4: Beräkning av lönsamhetsmått samt 
konvertering av variabel 
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Appendix 5: Identifiera outliers och inflytelserika 
variabler 
 

 
lvr2plot med avseende på ROA 
 

 
lvr2plot med avseende på vinst/anställd 
 

 
lvr2plot med avseende på rörelsemarginal 
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lvr2plot med avseende på förändring i antal anställda 
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Appendix 6: Estat ovtest för icke-linjära samband 

 
Ovan kommando kördes för samtliga beroende variabler. Resultaten presenteras nedan. 
 
ROA: 

 
RÖRELSEMARGINAL: 

 
 
VINST PER ANSTÄLLD: 
 

 
 
RELATIV FÖRÄNDRING I ANTAL ANSTÄLLDA: 
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Appendix 7: Test av normalfördelning 
I syfte att avgöra huruvida t-test eller Wilcoxon rank-sum test ska tillämpas, kördes 
följande kommando: 

 
 
Vilket gav följande resultat: 
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Appendix 8: Wilcoxon rank-sum test 
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Appendix 9: Regressionsanalys 
 

 
 
ROA: 
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VINST PER ANSTÄLLD:  
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RELATIV FÖRÄNDRING I ANTAL ANSTÄLLDA: 
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