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Sammanfattning 
 
Titel: Lågkonjunktur – En studie i vilka skillnader som finns för variationen i antal anställda 
inom IT- respektive industribranschen 
 
Författare: Emilio Nilsson, Oscar Kacprzak 
 
Handledare: Emil Numminen 
 
Institution: Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera för hur företagets ekonomiska 
data för den relativt unga IT-sektorn förklarar antal anställda gentemot hur företagets 
ekonomiska data förklarar nyckeltalet för en äldre mer erfaren bransch som industrisektorn.  
   
Metod: Vi har samlat ihop kvartalsrapporter från 1999 års första kvartal till 2009 års första 
kvartal för totalt 10 stycken företag som vi bedömt lämpliga för studien, 5 företag från IT-
branschen samt 5 företag från industribranschen. Vi har därefter fört regressionsanalyser med 
antal anställda som Y-variabel och totala intäkter, aktienivå, rörelsekostnader samt 
rörelseresultat som X-variabler för att finna korrelationen däremellan.  
 
Slutsats: De framkomna resultaten från regressionsanalyserna pekar på att det finns skillnader 
branscherna emellan. Dessa var mest påtagliga i variablerna totala intäkter och 
rörelsekostnader. För båda variablerna hade industriföretagen större korrelation med Y-
variabeln än vad IT-företagen hade. Korrelationen mellan antal anställda och rörelseresultatet 
kunde vi inte urskilja några tendenser branscherna emellan. Aktienivån hade en något större 
korrelation i variationen av antalet anställda för industriföretagen än för IT-företagen, där 
korrelationen var låg rakt igenom.     
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Abstract  
 
 
Title: Recession - A study of the differences that exist for the variation in the number of 
employees in the IT and industrial sector 
 
Author: Emilio Nilsson, Oscar Kacprzak  
 
Supervisor: Emil Numminen  
 
Institution: Blekinge Institute of Technology  
 
Course: Bachelor thesis in Economics 
 
Purpose: The aim of the paper is to examine and analyze how a company's financial data for 
the relatively young IT sector explains the number of employees compared to how the 
financial data explains it for an older more experienced branch like the industry sector.  
    
Method: We have collected quarterly reports from the first quarter of 1999 to the first quarter 
of 2009 for a total of 10 different companies that we determined appropriate for the study, 5 
companies from the IT sector and 5 companies from the industrial sector. We have 
subsequently conducted a regression analysis with number of employees as the Y-variable 
and total income, stock level, operating expenses and operating income as the X-variables to 
find the correlation between them.  
 
Conclusion: The results of the regression analysis indicate that there are differences between 
the industries. These were most visible in the variables of total income and operating 
expenses. For both variables, the industrial companies’ had a greater correlation with the Y-
variable than IT companies had. In the correlation between the number of employees and 
operating profit, we could not find any differences between the sectors. Stock levels had a 
slightly higher correlation in the variance of the number of employees for manufacturing 
companies than for the IT companies, where the correlation was low right through. 
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1. Inledning 
 
I det första kapitlet kommer vi att redogöra för en del av den bakgrund som vi finner relativ 
uppsatsen. Vi kommer att börja med att redogöra för Sveriges industriella utveckling samt 
beskriva de huvudsakliga orsakerna till dagens lågkonjunktur samt även skildra tidigare 
recessioner. I problemdiskussionen beskriver vi hur lågkonjunkturen bidragit till varsel på 
den svenska marknaden. Avslutningsvis tar vi upp frågeställningen, vårt syfte med studien och 
de avgränsningar vi gjort. 
 
När industrialiseringen i andra delar av Europa började ta form i mitten av 1800-talet var 
Sverige relativt oberört av denna epok. Mer än 90 % av Sveriges befolkning bodde i början av 
1800-talet alltjämt ute på landsbygden. Där levde människorna isolerat från omvärlden då det 
varken fanns telegraf eller telefon att tillgå. Många människor föddes, levde och gick bort 
inom några få mils radie. Det mesta tillverkades under denna epok för eget bruk samtidigt 
som tjänstefolket fick i större utsträckning betalt i natura.1 Vänsterborgerliga idéströmningar 
som fick sin ställning på annat håll satt inte några djupare spår i det svenska samhället. Under 
några decennier i mitten av 1800-telet genomfördes dock en hel del reformer. Dessa reformer 
skulle göra genomgripande förändringar i det svenska samhället. Infrastrukturen och 
regelverken förändrades och industrialiseringen satte fart ute på landsbygden. Människornas 
arbetsförhållanden och livsvillkor började ändras och nya samhällsgrupperingar började ta 
form.2 
 
När industrialiseringen så småningom inleddes medförde den nya politiska ordningen att nya 
män blev förda till representativa organ. De konservativa grupper som hade förlorat sina 
tidligare privilegier blev ersatta av förespråkare för industriell utveckling. Vid samma tillfälle 
gav det växande järnvägsnätet en ny infrastrukturell bas åt den industriella utvecklingen vilket 
bidrog till en ökad fabriksdrift och specialisering av varuproduktionen.3  
I samband med industrialiseringen började folk att flytta från glesbygden in till tätorter och 
städer. Samtidigt skedde en övergång då folk lämnade jordbruket och började arbeta inom 
industrin. Bakgrunden till detta var att Sveriges befolkning under 1800-talet ökat med från 
cirka 2 miljoner till drygt 5 miljoner invånare. Befolkningen var väldigt betydande trots en 
massiv utvandring till Amerika. Den kraftiga ökningen av befolkningen medförde 
inledningsvis att de egendomslösa underklasserna inom jordbruket växte. Förloppet ledde till 
att jordbrukarna i allt större utsträckning bestod av mindre välbärgade bönder.  
 
År 1850 fanns det knappt 20 000 industriarbetare i Sverige. Liberaliseringen ökade farten på 
industrialiseringen och skapade samtidigt nya arbetstillfällen. Det var också bland de 
expanderande fattiga underklasserna som den växande industrin rekryterade sin arbetskraft. 
Under den tiden var det väldigt attraktivt att arbeta som industriarbetare, eftersom ingen ville 
leva i en hopplös tillvaro i jordbrukets ofta fattiga misär. Det var främst yngre människor som 
sökte sig till industrin. De flyttade oftast från ort till ort och från företag till företag i den mån 
som konjunkturerna växlades. Oftast slutade industriarbetarnas förflyttningar i storstäderna 
som innehöll många verksamheter och därefter många arbetstillfällen. Det var också 
storstäderna som betalade de mest lukrativa lönerna.4   
 

1 Henrekson, Magnus 2008. Då förändras Sverige, 25 Experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen. 
Studentlitteratur. Sida 19. 
2 Ibid. Sida 19. 
3 Ibid. Sida 26. 
4 Ibid. Sida 27. 
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När industrins hjul började rotera på allvar övergick alltmera dynamiken från jordbruket till 
industrin. Industriproduktionen steg snabbare än jordbruksproduktionen. Även om 
jordbruksindustrin hade stora framsteg under 1800-talet minskade dess vikt i 
samhällsekonomin. I början av 1870-talet stod jordbruket för 40 % av Sveriges BNP, men vid 
första världskrigets utbrott hade denna andel minskat till 25 %.5      
 
När Sverige och resten av världens industriländer gick in i en svår kris under 1970-talet, 
påbörjades samtidigt en ny epok. Arbetslöshet och nedläggningar drabbade tidigare 
framgångsrika tunga industrigrenar som massfabriker, stålverk och varv men samtidigt när 
detta ägde rum öppnades nya möjligheter. Samtidigt gjorde de första mikroprocessorerna 
intåg på marknaden. Det skapade möjligheten att framställa flera ihopkopplade beräknande 
komponenter på ett enda chip och skulle visa sig ha en revolutionerande verkan.6 
 
De omfattande följderna av denna succé stod knappast klart för någon vid denna period under 
1970-talet. Det var inte på tal om någon ny teknik som hade framställts. Elektroniken hade 
länge använts för att ta hand om stora mängder information och för att styra genomgripande 
industriella processer. Men det var fortfarande förhållandevis dyr teknik att använda sig utav, 
man använde främst dessa processer i stora anläggningar. Under två decennier med start från 
1960-talet hade en ökning av datoranvändandet inträffat. Mikroelektroniken vände på denna 
utveckling och öppnade helt nya möjligheter. Det tekniska genomslaget på 1970-talet 
påbörjade en kedjereaktion på nya innovationer som skulle få radikala följder. Under 1980-
talet lanserades den första personaldatorn och den kunde mäta sig kapacitetsmässigt som en 
stordator. Förmågan att hantera stora mängder information och kunskap kunde man nu sprida 
ut denna effekt i samhället. Under samma tid när personaldatorn lanserades slog också 
mobiltelefonen igenom. Detta skapade flexibilitet i organisationer och informationshantering 
runt om i världen. I början av 1990-talet knöts dessa tekniker tillsammans i en alltmera 
utvecklad informationsteknologi med Internet i centrum.7            

1.1 Lågkonjunkturer 

Den senaste stora globala lågkonjunkturen uppkom i IT-branschen i slutet av 1990-talet då 
den vida omtalade IT-bubblan sprack. Det som hade startat bubblan var ett allt stagnerande 
bruk av Internet. Tilltron för den nya informationsteknologin var oerhört stor och Internet 
hade börjat att allt mer att effektivisera förutsättningar för affärstransaktioner för både 
privatpersoner och företag.8 I och med dessa nya förutsättningar investerades mängder med 
pengar och kapital i informationsteknologiska verksamheter. Avkastningen på de 
börsnoterade företagen växte sig stora på kort sikt och detta medförde orealistiska värderingar 
i verksamheterna. De nya ekonomiska förutsättningarna på marknaden fick namnet ”Den nya 
ekonomin”. Men när värderingarna av företagen inte kunde realiseras gick de flesta bolagen 
in i en likvidkonkurs eller till försäljning.9 
 
Den 7 mars 2000 noterade OMX sin högsta notering någonsin på den svenska börsen men 
dagen därefter påbörjades en nedgång som höll i sig ända fram tills den 9 oktober 2002. 
Under dessa 32 månader avlägsnades 73 procent av marknadens börsvärde. Detta medförde 
att IT-kraschen kom att bli en av de största krascherna i svensk historia. 10  Internationellt var 

5 Henrekson, Magnus 2008. Då förändras Sverige, 25 Experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen. 
Studentlitteratur. Sida 33. 
6 Lennart Schön. 2006. Tankar om cykler, Perspektiv på ekonomin, historien och framtiden. Sida 10.   
7 Ibid. Sida 10 
8 Jonas Bernhardsson. 2005. Investerarens uppslagsbok, Liber. Sida 126.   
9 Ibid. Sida 126.  
10Ibid. Sida 126. 
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läget också allvarligt. I den sista veckans panik försvann över två biljarder dollar i aktievärde 
på börserna i USA.11 I nedanstående tabell illustreras nedgångarna för ett urval av de största 
IT företagen på den amerikanska marknaden under bubblan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dot.con John Cassidy, 2002, Harper-Collins Publishers 
 
Den första stora depressionen kom dock långt tidigare i form av den såkallade tulpanbubblan 
som utbröt i början på 1600-talet i Holland. Det som då tros ha initierat bubblan var när en 
österrikisk ambassadör skickat tre exotiska tulpanlökar till ett par kollegor i Wien 1593. De 
främmande tulpanerna blev snabbt ett hett samtalsämne i staden och det dröjde inte länge 
fören man började spekulera i tulpanlökar på börserna i Amsterdam och Rotterdam.  
Tulpanlöken blev snart en symbol för makt, rikedom och status.  Under hysterins klimax låg 
priset för en av de mest sällsynta tulpanerna högre än priset för ett helt hyreshus i centrala 
Amsterdam .12 Början på slutet inträffade i januari 1637 då priset på vissa typer av tulpaner 
20-faldigades. Månaden därefter hade dock priserna sjunkigt väsentligt och då människor 
ville sälja av sina dyrt köpta tulpaner var kraschen ett faktum och Nederländerna gick in i en 
ekonomisk depression.13   
 
Tulpanbubblan är ett exempel på en utav de många finansiella nedgångar eller depressioner 
som utspelat sig under de senaste 400-åren. Dessa har kännetecknats bland annat av 
nedskärningar i bland annat industriell produktion, stigande arbetslöshet och minskad handel 
för både privatpersoner och företag.  Lättare marknadsrecessioner kan uppkomma i enskilda 
länder men de djupare depressionerna som exempelvis den stora depressionen som inleddes 
1929 påverkade i princip alla länder. En lågkonjunktur kan inledas på en mängd olika sätt då 
det finns en uppsjö av olika ekonomiska variabler att ta hänsyn till. Historien har dessutom 
visat att en depression kan initieras på i princip alla typer av marknader, alltifrån 1600-talets 
tulpanbubbla till den nuvarande bolånekrisen.  
 

11 John Cassidy. 2002. Harper-Collins Publishers Dot.con, inc. Sida 293 
12 Jonas Bernhardsson. 2005. Investerarens uppslagsbok, Liber. Sida 130   
13 Ibid. Sida 130   

Figure 1:  
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1.2 Bakgrund 

En väl fungerande marknad kräver att konsumenterna har tillräcklig likviditet, känner sig 
trygga över framtiden och välkomnar konsumtion av företagets produkt. Den djupaste globala 
lågkonjunkturen sedan den stora depressionen påverka naturligtvis dessa element vilket 
medför att konsumenterna justerar tillgångarna efter omständigheterna.14 Att övertala 
människor till att inte minska konsumtion alltför mycket innebär en stor utmaning för den 
globala ekonomin då världsekonomin idag står inför den största massarbetslösheten på flera 
årtionden då de flesta länder idag har en kraftig tillbakagång eller en stagnation på den 
inhemska arbetsmarknaden.15 I USA ökade till exempel arbetslösheten till 8,5 procent i Mars, 
vilket kan jämföras med recessionen 1990-1991 där landet hade en högsta arbetslöshetsnivå 
på 7,8 procent och ett klimax på 6,3 procent efter recessionen 2001. Arbetslösheten i USA 
började accelerera förra sommaren och har ökat med cirka 800 000 förlorade jobb i månaden 
sen december 2008. Samtliga marknader förutom omvårdnad, utbildning och statliga jobb är 
på nedgång.16 En av få fördelar gentemot tidigare recessioner för USA är att när marknaden 
väl vänder har företagen inte tillräckligt stora tillgångar för att mätta marknaden vilket medför 
att fördröjningen mellan deras output och tillväxt i anställda sannolikt kommer att vara kortare 
än för tidigare recessioner.17  
 
Sambandet mellan nationell utveckling och den globala ekonomin är en dynamisk process 
som skiljer sig i tid och plats och från land till land. Dessa skillnader är mest påtagliga i Asien 
då kontinenten har över 50 procent utav världens fattiga och 9 utav de såkallade ”minst 
utvecklade länderna” samtidigt som länder Japan, Sydkorea, Taiwan, Kina och Singapore är 
kraftfulla ekonomiska länder.18  Kina har påverkats kraftig under krisen och har hittills sagt 
upp över 20 miljoner arbetare. Samtidigt är Kina ett av de länder där företagen har reagerat 
som kraftfullast med motåtgärder för den nuvarande lågkonjunkturen. Direkt efter krashen så 
minskade man resorna till ett minimum, utlovade löneökningar sköts upp eller minskades och 
bonus för ledare togs bort eller reducerades.19 Kambodjas huvudinkomst, textilindustrin, har 
avsagt 10 % utav arbetsstyrkan. I Europa har Spaniens arbetslöshet stigit med två tredjedelar 
sen början på förra året till 14,8 procent20, medan den i Sverige har ökat från 6,4 % i januari 
2008 till 8,3 % i mars 2009.21 
 
Tidningen “The Economist” menar att nästa fas utav lågkonjunkturen redan har påbörjats i 
form utav en global jobbkris. De data som nu existerar pekar mot en massarbetslöshet som 
kan bli en av de största i modern tid.22 Den internationella valutafonden, IMF (International 
Monetary Fund), förutspår att den globala ekonomin kommer att sjunka med 1,3 % under 
2009 där en uppgång tidigast kan ske 2010.23    
 
Finanskrisens uppkomst kan till stor del härledas USA: s bolåneinstitut och banker.24 Under 
2005-2007 hade fastighetsmarknaden i USA en stark tillväxt. Priset för egendom ökade 
kontinuerligt och många långivare agerade som om detta inte skulle förändras. 

14 John Quelch, Katherine Jocz. April 2009. Harvard Business Review.  Sida 19 
15 Ibid. Sida 19. 
16 Rob Strand, Maj 2009, ”Employment has not bottomed” ABA Banking Journal, Sida 36-37. 
17 Ibid. Sida 36-37. 
18  Ian Shirley, 2009, Issue 3, “The Global Recession: Its Impact in Asia and the Pacific” Local Economy. Sida 
254-255. 
19 Firth, Godfrey. May 2009, “Navigating the downturn”, China Business Review, Sida 16. 
20 http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=13278217  (2009-05-29) 
21 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/  (2009-05-29) 
22 http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=13278217  (2009-05-29) 
23 http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/RES042209A.htm (2009-05-29) 
24 http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/3561424.cms (2009-05-29) 
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Bolåneinstituten lånade med glädje ut flera miljarder dollar i såkallade ”subprime”- eller 
högriskslån.25 Dessa lån är speciellt anpassade till de kunder som inte kunde få traditionella 
lån på grund av diverse olika anledningar, som när återbetalningsförmågan inte ansågs vara 
stark nog för ett sedvanligt lån. Lånen strukturerades individuellt från fall till fall. Vissa gav 
kunder möjligheten att ibland hoppa över återbetalningar medan andra hade räntesatser som 
fanns kvar efter det att lånet var tillbakabetalat. Wall Streets investeringsbanker köpte upp 
högriskslånen från bolåneinstituten vilket medförde att de fick nytt kapital till att fortsätta låna 
ut pengar till högriskskunder. Därefter såldes dessa högriskslån vidare i form av finansiella 
kontrakt till diverse fonder och banker runt om i världen. Pengarna kunde först fås ut när 
låntagarnas inbetalningar inkom men då dessa uteblev var krisen ett faktum.26  
 
Att lånet skulle betalas tillbaka var det ingen som oroade sig över, skulle det vara så att 
kunden inte skulle klara det så var det bara för företaget att sälja egendomen.  
Tvärtemot vad många trodde, ledde marknadsfallet till en kraftig värdeminskning av 
bostadspriser. När lånen som gavs inte kunde bli återbetalda satte det igång en kedjereaktion 
som slutligen ledde till att bolåneinstituten och bankerna urholkades och gick i konkurs.27  
Problemen med subprimelånen uppdagades i början av 2007. För CDO (Collateralized Debt 
Obligation) hade man etablerat en prioritetsordning. Där ägare av högre prioriterade andelar, 
så kallad AAA klassificering, var de som först skulle få betalt om det skulle bli problem med 
likviditeten från kunderna, vilket innebar att ägare av lägre klassificerade värdepapper bara 
fick betalt efter ägare med högst klassificering fått betalt.28 I februari samma år stod det klart 
att de som hade värdepapper med lägre klassificering med stor sannolikhet skulle drabbas av 
förluster. Detta gjorde att ingen längre var villig att köpa de lägre prioriterade andelarna vilket 
medförde att det inte var möjligt att paketera lånen för att sälja dem vidare. Därmed upphörde 
en viktig finansieringsväg för privatpersoner vilket i sin tur minskade efterfrågan på bostäder 
och förvärrade krisen.29       

1.3 Problemdiskussion  

Lågkonjunkturer är ett återkommande ekonomiskt fenomen som kan förekomma på både 
nationell nivå såväl som internationell nivå. Som historien visat kan en lågkonjunktur initieras 
av en mängd olika faktorer. De flesta ekonomer och företagsledare är dock överens om att 
lågkonjunkturer ibland behövs för att ”rensa ut” marknaden, där de företag som inte klarar av 
marknadens förutsättningar helt enkelt inte längre har någon plats. Bland annat skrev VD: n 
för Öresundsinstitutet, Anders Olshov, om arbetsmarknadens förutsättningar i 
Öresundsregionen och menade att ”Lågkonjunkturer framtvingar strukturrationaliseringar 
och omfördelar kapital och arbetskraft till sektorer med växtkraft och hög avkastning. Nya 
företag och idéer föds. Mycket blir billigare. Det är lättare att få tag på arbetskraft, något 
som Köpenhamns näringsliv kommer att ha stor nytta av." 30 Något som han menar påvisar de 
positiva aspekterna med recessionen. I Sverige har den nuvarande lågkonjunkturen för 
allmänheten främst visat sig genom accelererande varsel. Företag försöker mildra situationen 
genom att varsla en stor del av personalen samtidigt som nyanställningen begränsas som en 
direkt följd av en stagnerande eller minskande marknad. Industrisektorn är den marknad som i 
Sverige har haft högst andel varsel. I princip dagligen har det rapporterats om stora 
nedskärningar i diverse olika verksamheter vilket medfört att nästintill alla inom branschen 

25 http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/3561424.cms (2009-05-29) 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Paul Krugman. 2009. Krisen - Orsaker, verkan, åtgärder, Leopard Förlag. Sida 168-169. 
29 Ibid. Sida 168-169. 
30 http://www.oresunddirekt.dk/nl.aspx?id=2849433 (2009-07-01) 
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har haft direkt eller indirekt kontakt med inbesparingar. Bara tillverkningsindustrin stod för 
över hälften av de nära 100 000 varslade mellan oktober förra året fram tills mars 2009.31  
 
Företag som Volvo, Sandvik och Saab är exempel på företag som gått ut hårdast med stora 
nedskärningar. På andra sidan spektrumet står IT-branschen, som har legat på cirka hälften av 
den totala marknadens varsel. Under andra halvåret av 2008 varslades 1444 personer inom IT-
sektorn, vilket motsvarar cirka 1,5 % av marknaden, medan snittet för den totala 
arbetsmarknaden låg på närmare 3 %.32 Fram till och med sista kvartalet anställdes 
fortfarande mer än vad som varslades. 33 Hur förhåller sig då en äldre bransch som Sveriges 
industrisektor mot antal anställda gentemot en yngre bransch som fått sitt stora genomslag på 
1990-talet? Varför har IT-branschen hittills klarat sig så lindrigt undan varsel och 
permitteringar i jämförelse med industrisektorn? Beror det främst på att branschen hade ett 
välbehövligt stålbad i början av 2000-talet eller är det andra faktorer som spelar in? 

1.4 Frågeställning 

Med ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till att frågeställningen till arbetet 
kan sammanfattas med: 
 
”Finns det skillnader för hur företagets ekonomiska data kan förklara förändringar i antal 
anställda inom industri- eller IT-branschen?  

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera för hur företagets ekonomiska data för 
den relativt unga IT-sektorn förklarar antal anställda gentemot hur företagets ekonomiska data 
förklarar nyckeltalet för en äldre mer erfaren bransch som industrisektorn.  

1.6 Avgränsningar 

På grund av tidsramen kommer vi att begränsa undersökningen till 5 företag inom 
industribranschen samt 5 företag inom IT-branschen som är listade på OMX Svenska 
branscher. Vi kommer inte att se till den individuella informationen i kvartalsrapporterna, 
vilka specifika investeringar de gjort, deras egna argument till varför exempelvis aktien 
påverkat förändringen i antal anställda, utan endast se till nyckeltalen i kvartalsrapporterna. 
Då arbetet handlar om hur de anställda permitteras kommer vi endast att föra 
regressionsanalyser med antal anställda som Y-variabel och de övriga variablerna som X-
variabel. Vi kommer heller inte att analysera de övriga variablerna mot varandra för att sedan 
sammankoppla dessa resultat med antal anställda.  
 
 

 
 
 

31 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2614539.svd (2009-05-29) 
32 http://www.idg.se/2.1085/1.206730/ovantat-fa-varsel-inom-it (2009-05-29) 
33 http://www.metro.se/se/article/2009/01/21/11/4404-48/  (2009-05-29) 
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2. Metod 
 
Vi kommer att i detta kapitel beskriva hur vi valt att ta fram den information vi behöver till 
arbetet samt hur vi gått tillväga för att analysera den informationen. 
 
Både den kvalitativa och kvantitativa ansatsen har kommit på tal under arbetet men då 
majoriteten av den information som vi finner lämplig frågeställningen består av information 
som går att utläsa i aktiekurser och företagens kvartalsrapporter finner vi den kvantitativa 
ansatsen mer lämplig. Information som: ”Hur har lågkonjunkturer påverkat antal anställda 
historiskt? Hur prioriteras arbetskraften i gällande situationer?” blir mer rättvisande då dessa 
inte vinklas av de svarande utan istället går att utläsa i hur företaget faktiskt korrelerat antal 
anställda i förhållande till de undersökta variablerna. Vi kommer efter insamlingen av 
informationen att föra regressionsanalyser på insamlad data för att få fram vilka skillnader 
som går att urskilja. Samtliga kvartalsrapporter kommer från företagens hemsidor. Gällande 
aktiekurser har vi hämtat från www.nasdaqomxnordic.com.     

2.1 Indelning  

Det första problemet som uppkom när vi skulle hitta 5 lämpliga företag inom respektive 
bransch var att det inte finns en klar definition av vad varken IT- eller industribranschen 
innefattar. Klart var att i princip alla typer av företag har idag delar i verksamheten som kan 
klassas vara inom IT-branschen. Detta betyder inte att det är den primära inkomstkällan, eller 
ens en inkomstpost för företaget.  
 
Eftersom OMX har de svenska aktiemarknaderna uppdelade i olika branscher bestämde vi oss 
för att kontakta dem för att få deras definition för hur de placerar ett företag till en viss 
bransch. Då vi inte har fått något svar från dem så bestämde vi oss istället för att gå efter 
NUTEK:s definition av IT-branschen. De delar upp IT-branschen i följande 4 marknader: 
handel med IT-varor, elektronikindustrin, telekommunikation samt datakonsulter och 
dataservice.34  
Eftersom det inte finns någon klar definition för vad industribranschen innefattar har vi valt 
att gå efter Nationalencyklopedins beskrivning:  
”Näringsgren som bygger på tillverkning och förädling i större skala: framställning av 
produkter genom förädling av råvaror; även om produktion av varor och tjänster.”35  

2.2 Motiv för val av företag 

Studien kommer att omfatta totalt 10 verksamheter inom två sektorer, IT och industri. För val 
av företag som vi valt att använda i studien har vi först gått efter OMX placering av svenska 
branscher, i detta arbete då om företaget är placerat i industribranschen eller IT-branschen. 
För att göra jämförelsen relativ frågeställningen har vi därefter försökt rikta in oss på företag 
som är så renodlade som möjligt. Detta visade sig inte vara så lätt som vi från början hade 
trott då många utav de studieobjekt som vi först ville använda i studien opererade inom flera 
olika områden även om de av OMX var placerade i ett specifikt huvudområde. Detta gällde 
bland annat globala företag som Volvo och Ericsson. Det andra kriteriet som företagen vi 
valde var tvungna att uppfylla var naturligtvis att vi skulle ha tillgång till all de data som vi 
behövde till uppsatsen på företagens Internetsida, då det hade visat sig vara omständligt att få 
tidigare rapporter hemskickade. Ett kriterium som många av företagen föll på, då flertalet av 

34 IT-branschen i Sverige, Var finns de framtida jobben? Rapport från AMS Sida 10. 
35 2008. Nationalencyklopedin i tre band, H-O, Nationalencyklopedin AB. Sida 122. 
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de företag vi började undersöka inte publicerade kvartalsrapporter som gick så långt som 10 
år tillbaka. Allt detta medförde att urvalsprocessen till vilka företag som vi skulle använda i 
arbetet blev tämligen tidsödande. Till sist kom vi likväl fram till följande 10 företag som vi 
ansåg mest lämpade för studien på den svenska marknaden:      
 

IT - företag   Industri - företag  
 

HiQ International  Munters 
Net Insight   Hexagon 

 Prevas   ÅF 
Nolato   Sandvik 
IFS   SKF 
 

För IT-företagen är Net Insight och Nolato är producerande företag. Net Insight tillverkar 
produkter inom dataöverföring36 medan Nolato tillverkar högteknologiska produktsystem av 
olika polymera material för företag inom mobil telefoni och telekommunikation37. HiQ, 
Prevas och IFS har inga fysiska serietillverkade produkter. HiQ arbetar med konsultering 
inom mjukvaruutveckling och kommunikation.38 Prevas arbetar främst med datakonsultering 
men säljer även egenutvecklade mjukvaruprodukter.39 IFS säljer egenutvecklade affärssystem 
samt arbetar med konsultering.40 Samtliga företag ansåg vi i sammanhanget renodlade och 
passa in på den valda definitionen av IT-branschen som vi bestämt för arbetet.  
 
För industriföretagen har alla serietillverkning av fysiska produkter förutom ÅF som arbetar 
som industrikonsulter och erbjuder tjänster för bland annat industrins processer.41 Munters 
arbetar med tillverkning av produkter för luftbehandling och har flera stora företag som 
kunder.42 Hexagon är företagsleverantör och producent av avancerade mätningssystem.43 
Sandvik tillverkar maskiner och verktyg för bland annat bergavverkning och 
metallbearbetning.44 SKF arbetar bland annat med tillverkning av kullager och service.45 
Samtliga företag fann vi även här förhållandevis renodlade och stämma in på vår definition av 
industriföretag och lämpliga för studien.  
 
Vi bedömde ett decennium som lämpligt tidsspann för undersökningen. Detta för att vi ska få 
data med företagens individuella upp- och nedgångar på marknaden i regressionsanalysen.  
Efter sammanställningen av kvartalsrapporterna, som går från första kvartalet 1999 fram tills 
första kvartalet 2009, kommer vi därefter att använda oss av regressionsanalyser för att finna 
mönster och samband.  

 

 

36 http://netinsight.se/compprofile.asp (2009-05-29) 
37 http://www.nolato.se/ (2009-05-29) 
38 http://www.hiq.se/  (2009-05-29) 
39 http://prevas.se/om_prevas.html (2009-05-29) 
40 www.ifsworld.com (2009-05-29) 
41 http://www.af.se/templates/startpage1____1698.aspx (2009-05-29) 
42 http://www.munters.se/sv/se/Om-Munters/  (2009-05-29) 
43 http://www.hexagon.se/en/InBrief_113.asp (2009-05-29) 
44 http://www.sandvik.se/  (2009-05-29) 
45 http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=055973&lang=sv (2009-05-29) 
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2.3 Statistiska metoder 

När vi siffermässigt analyserar information försöker vi bestämma samhörigheten mellan två 
eller flera variabler. I vår undersökning har vi 4 stycken variabler (som vi kommer att gå in 
närmare på längre fram) utöver ”Antal anställda” att ta hänsyn till (”Totala intäkter”, 
”Rörelseresultat”, ”Rörelsekostnad” och ”Aktie”). Vi kommer att använda dessa variabler för 
att se hur ”Antal anställda” påverkas under perioden mot de resterande variablerna. En av de 
mest praktiska metoderna för en sådan analys är en regressionsanalys. Denna metod innefattar 
grafiska och analytiska metoder för att fastställa sambandet mellan 
undersökningsvariablerna.46 
 
Bilderna nedan illustrerar hur en negativ korrelationen kan utspelas mellan olika variabler. 
Man kan se att sambandet mellan variablerna i bild A är starkare än i bild B, detta eftersom 
punktsvärmen i bild A är mer samlad kring en tänkt linje än i bild B, som har en större 
spridning. På så sätt kan vi dra en slutsats om att sambandet är starkare i graf A än i graf B.47    

 
Figure 2 
Korrelationsgrafer, Statistiska metoder Svante Körner, Lars Wahlgren sida 60 
 
För att se hur starkt sambandet är mellan variablerna dra vi därefter en regressionslinje i 
punktsvärmen. På bilden nedan kan vi se hur regressionslinjen är dragen genom grafen. Detta 
är endast lämpligt om spridningsdiagrammet visar att sambandet bäst kan beskrivas med en 
rät linje.48     

 
Figure 3   
Statistiska metoder Svante Körner, Lars Wahlgren sida 64 
 

46 Göran Andersson, Ulf Jorner, Anders Ågren. 2007. Regressions- och tidsserieanalys tredje upplagan. 
studentlitteratur. Sida 13. 
47 Svante Körner, Lars Wahlgren. 1998. Statistiska metoder, Studentlitteratur. Sida 60. 
48 Ibid. Sida 64. 
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Efter vi fått fram regressionslinjen måste vi sedan beräkna korrelationskoefficienten r. Detta 
gör man för att se hur starkt samband som finns mellan variablerna. Man tolkar detta genom 
att r alltid antar värden mellan minus eller plus 1, det vill säga -1 ≤ r ≤ 1 
 
r = -1 är uttryck för att sambandet är negativt och att samtliga observationer (n) ligger tvärt 
emot regressionslinjen. 
r = 1 är uttryck för att sambandet är positivt och att samtliga observationer (n) ligger på 
regressionslinjen.49 
 
För värdet 0 finns inget samband. Formeln för regressionslinjen är y = a + b ∙ x och för att 
lättast räkna ut denna formel använder man sig utav MK-metoden, även kallad minsta 
kvadratmetoden, där konstanterna a och b i linjens ekvation ska bestämma så att 
kvadratsumman ∑ [y - (a+b∙x)]² blir så minimal som möjligt. Detta sker genom att man skriver 
om regressionsformel till (a = y – b ∙ x) där y och x är medelvärdena för båda variablerna och 
a visar var regressionslinjen skär y-axeln, b är linjens riktningskoefficient och kallas 
regressionskoefficienten.  
        
I vår studie har vi 5 stycken variabler att ta hänsyn till som nämnt ovan. För att vi ska kunna 
göra vår undersökning så verklig som möjligt kommer vi även använda oss utav en multipel 
regressionsanalys. Denna analys går ut på att man tar hänsyn till fler än en variabel åt gången. 
Bilden på nästa sida illustrerar huvudvariabeln ”lön”. Denna variabel påverkas här av ålder, 
utbildning, kön och antal år i branschen.50 Alla variabler spelar här in vid en slutgiltig 
lönesättning, vilket innebär att om en variabel ändras kommer hela lönesättningen ändras.  
 

 
 
Figure 4   
Statistiska metoder Svante Körner, Lars Wahlgren sida 157 
 
I den insamlade vi har data kan det förekomma extremvärden. Korrelationskoefficienten är 
mycket känslig för att få med ”outliers”, data som exceptionellt avviker från andra värden. 
För regressionsanalyser med ett mindre antal värden kan medföra att ekvationen för linjen helt 
förändras gentemot hur ekvationen hade blivit utan variabeln.51  
 
För att undvika förekomsten av heteroskedasitet finns det ett par tillvägagångssätt att välja. 
Istället för att genomföra analyserna på variablerna separat mot tiden för att därefter jämföra 
dem mot varandra så har vi i arbetet valt att genomföra regressionsanalyserna direkt mellan Y 
och X-variablerna. Genom att eliminera tidsbilden kommer förekomsten av heteroskedasitet 
att minska. Fenomenet kan bli ett problem när värdet på variablerna ökar i variation för varje 
observation i urvalet, vilket den med stor sannolikhet kommer att göra för många av företagen 

49 Svante Körner, Lars Wahlgren. 1998. Statistiska metoder, Studentlitteratur. Sida 70. 
50 Ibid. Sida 157. 
51 Ibid. Sida 157. 
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i studien med tiden som variabel. Detta innebär regressionsanalysen kan dra felaktiga 
samband för de data som analyserats och värdena för R-kvadrat, t-test och F-test kan bli 
felaktiga då sambandet förminskas längst med axlarna.52    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5  
Exempel på heteroskedasitet. Christopher Dougherty, Introduction to Econometrics Sida 226 
 
För att ta fram regressionsanalyserna kommer vi att använda oss utav Microsoft Excel då vi 
anser att det kommer att gå snabbast eftersom vi båda har erfarenhet i programmet sen innan.  

2.4 Val av teori och bakgrundsinformation 

I följande kapitel kommer vi att beskriva den teori och bakgrundsinformation som vi har valt 
att applicera på arbetet. All den information vi presenterar har vi valt som referensram med 
hänsyn till uppsatsens syfte och metod. Vi kommer kort att redogöra marknadens 
konjunkturer för att därefter gå in närmare på hur resultaträkningen och årsredovisningen är 
uppbyggd och kan undersökas samt ge information om hur aktiemarknaden fungerar. Vi 
kommer även att redogöra för hur Cobb-Douglas produktionsfunktion fungerar och hur den 
kan användas för arbetet. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

52 Christopher Dougherty. 2007.  Introduction to Econometrics. Oxford University Press. 225-227.  
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3. Teori och bakgrundsinformation 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teori och information som vi finner lämplig till 
uppsatsen. I det inledande kapitlet kommer att redogöra för hur konjunkturcykler kan påverka 
företagen samt hur de kan motverkas. 

3.1 Bakgrund om konjunkturcykler 

Industri- och IT-branschen har som alla andra marknader upplevt upp- och nedgångar och 
företagens bemötande av dessa kan delvis reflekteras i regressionsanalyserna. Sannolikheten 
för förekomsten av varsel ökar under en lågkonjunktur och de jobb som då prioriteras högst är 
de som är svårast att ersätta, det vill säga de jobb som kräver mycket utbildning och 
erfarenhet. De jobb som kräver mindre erfarenhet och utbildning värderas lägre vilket medför 
att dessa jobb varslas först.53 Därför har depressioner har alltid varit en fiende till den 
kapitalistiska stabiliteten och för att förstå de cykliska förändringar i företagets personalstyrka 
är det viktigt att få fram vilka förändringar som är permanenta och vilka förändringar som är 
tillfälliga. Om företaget behöver genomföra förändringar i den permanenta arbetsstyrkan kan 
de under en recession påskynda nedläggningen av specifika jobb samt minska investeringar i 
nytt arbetskapital. Om förändringarna är viktiga i den temporära arbetsstyrkan kan företaget 
gynnas av att under en recession låta de anställda röra sig mer i företaget, exempelvis jobba på 
de avdelningar där det temporärt behövs mer personal, vilket gynnar företagets effektivitet.54   
 
Fastän depressionen på 1930-talet nästan eliminerade både kapitalismen och demokratin då 
det indirekt resulterade i andra världskriget krig så följdes efterkrigstiden av en lång ihållande 
global tillväxt.55 Det gick till och med så långt att man i USA i slutet av 1960-talet höll 
konferenser med teman om att de djupa lågkonjunkturernas tid kunde vara förbi. Det dröjde 
naturligtvis inte länge förens man fick svar på frågan i och med 1970-talets energikriser och 
lågkonjunkturer. Frågan ställdes på nytt i början på 1990-talet och för bara ett par år sedan så 
menade de två framstående amerikanska ekonomerna Robert Lucas och Ben Bernanke att 
även om ekonomin ibland temporärt påverkas av ekonomiska tillbakagångar så är de djupa 
lågkonjunkturernas tid förbi då metoder för att motverka detta framkommit.56  
 
Anledningen till varför lågkonjunkturer uppkommer demonstrerar 2008 års Nobelpristagare 
Paul Krugman med konkret exempel i form av en artikel skriven av Joan och Richard 
Sweedney 1978, med namnet ”Monetär teori och krisen i barnvaktskooperativet på Capitol 
Hill”. Paret var medlemmar i ett barnvaktskooperativ på 150 personer som alla var villiga att 
sitta barnvakt år varandra. En av de främsta prioriteterna för organisationen var att se till att 
alla fick lika många timmars barnpassning som de själva gav. Därför utfärdade man 
andelsbevis. Ett andelsbevis berättigade för en timmes barnpassning. Systemet skulle 
garantera att varje par automatiskt skulle få använda sig av lika många timmars barnvakt som 
de själva suttit. Par som hade flera lediga kvällar började snabbt samla på sig andelsbevis 
vilket ledde till att färre och färre andelsbevis var i omlopp. Alltfler par ansåg att de inte hade 
tillräckligt med andelar och blev mer angelägna om att sitta barnvakt. Därför blev det allt 
svårare att hitta barnvaktsuppdrag vilket gjorde att paren blev desto mer måna att spara 

53 Olivier Blanchard. 2003. Macroeconomics, International third edition, Prentice Hall. Sida 121. 
54 Andrew Figura, 2009, ”Explaining cyclical movements in employment: Creative-destruction or changes in 
utilization?” Labour Economics, Issue 4, Sida 429-431. 
55 Paul Krugman. 2009. Krisen - Orsaker, verkan, åtgärder, Leopard Förlag. Sida 18.   
56 Ibid. Sida 18. 
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andelsbevisen, vilket i sin tur ökade bristen på barnvaktsjobb. Kooperativet hade hamnat i en 
konjunkturnedgång.57  
 
Hur hade barnvaktskooperativet hamnat i en sådan situation? De var inte det att man inte ville 
sitta barnvakt utan situationen hade framkommit då kooperativet hade en avsaknad i effektiv 
efterfråga. Medlemmarna hade konsumerat för lite varor i form av barnpassning och försökte 
istället samla på sig kontanter i form av andelsbevis. Om vi översätter detta till verkligheten 
innebär detta att en ekonomis mottaglighet av en lågkonjunktur inte behöver hänga samman 
med ett lands fundamentala ekonomiska styrka. En lågkonjunktur kan trots det ändå inträffa.   
Lösningen på kooperativets lågkonjunktur kom när tillgången på andelsbevis ökade. Detta 
medförde att medlemmarna snabbt blev mer villiga att gå ut, vilket innebar mer 
barnvaktstillfällen för dem som ville. Antal vaktade barn ökade snabbt. Anledningen till 
förbättringen var inte det att paren hade blivit bättre barnvakter utan för att kooperativets 
låsningsmekanism hade korrigerats58. Om vi översätter detta till verkligheten innebär det att 
många lågkonjunkturer kan lösas eller mildras genom att man pressar in pengar i ekonomin.        

3.2 Resultaträkning 

Spåren av marknadens upp och nergångar avspeglas i företagens kvartals- och årsrapporter,  
därför kommer vi i regressionsanalyserna att hämta variablerna ”Totala intäkter”, 
”Rörelsekostnad” samt ”Rörelseresultat” från företagens resultaträkning. En resultaträkning är 
en sammanställning av intäkter minus kostnader för en period. Posterna grupperas normalt på 
ett sätt som gör att olika delresultat framkommer.59 Intäkterna upptas på kreditsidan och 
kostnaderna på debetsidan i resultaträkningen (RR). Saldot som blir kvar mellan intäkter och 
kostnader är företagets resultat. Kontot kan betecknas som ett vinst- och förlustkonto (VF) 
eller resultatkonto.60     
 

 
Figure 6  
Resultaträkning.  Den Nya Affärsredovisningen, 17:e upplagan. 2006. Sida 335 
 

57 Paul Krugman. 2009. Krisen - Orsaker, verkan, åtgärder, Leopard Förlag. Sida 21. 
58 Ibid. Sida 22. 
59 Jörgen Ljung, Per Nilsson och Ulf E. Olsson. 2007. Företag och marknad samarbete och konkurrens tredje 
upplagan. Studentlitteratur. Sida 447. 
60 Jan Thomasson, Per Arvidsson, Hans Lindqvist, Olov Larson, Lennart Rohlin. 2006. Den Nya 
Affärsredovisningen 17:e upplagan, Liber. Sida 51. 
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Från resultaträkningen kan vi utläsa företagets resultats poster för perioden, i detta fall för 
2005 respektive 2004. Exemplet på föregående sida är baserat på ett helt räkenskapsår men vi 
kommer som tidigare nämnt föra regressionerna på kvartalsnivå. Anledningen till detta är att 
regressionsanalyserna kommer att bli mer precisa då den inte behöver anta värden i samma 
utsträckning.  Resultaträkningen ska enligt ÅRL 3 kap. 2 visa företagets samtliga intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret/perioden61, vilket vi också kan utläsa i resultaträkningen.  
Alla ekonomiska föreningar och aktiebolag är idag dessutom förpliktade av att kontaktas en 
auktoriserad revisor minst en gång under räkenskapsåret utöver årsbokslutet för att upprätta 
ett delårsbokslut efter 6-9 månader samt lämna in en delårsrapport. Efter upprättandet av 
kvartalsbokslut ska företaget lämna kvartalsrapporter till bolagsverket och sina aktieägare.62  
Den insikt som man får i publika aktiebolag som vi finner gör dem lämpliga som studieobjekt.    
 
Nettoomsättningen i resultaträkningen är en sammanställning för företagets intäkter, såväl 
varor som tjänster, och är justerade efter den kvartalsindelade månaderna för räkenskapsåret 
eller perioden. Det kan även ses som den faktiska likvida prestationen för företaget under en 
period.63 Rörelsekostnader är en sammanställning på de kostnader företaget har haft för att 
driva verksamheten. I denna post redovisas bland annat personalkostnader och 
valutakursförluster. Rörelseresultatet är skillnaden mellan nettoomsättningen och 
rörelsekostnaderna i företaget, det vill säga företagets vinst eller förlust för perioden. Denna 
post kan således visa ett positivt resultat likväl som ett negativt.64  
 
Företagen har möjlighet att upprätta två olika typer av resultaträkningar, en kostnadsindelad 
resultaträkning och en funktionsindelad resultaträkning. Den kostnadsindelade 
resultaträkningen är anpassad till baskontoplanens kontosystem och kontoklasserna 1-8. I den 
funktionsindelade resultaträkningen finns utöver dessa kontoklasser även ett internt 
redovisningssystem med hjälp av kontoklasserna 0 och 9.65 Kontoklass 1 består av företagets 
tillgångsposter. De immateriella tillgångarna består av bland annat patent, licenser och 
varumärken. Byggnader, mark och inventarier räknas också till kontoklass 1 samt 
kundfodringar. Till kontoklass 2 hör eget kapital + skulder. Hit tillskrivs bland annat alla 
typer av skulder och årets resultat. I kontoklass 3 placeras rörelsens inkomster och intäkter. 
Kontoklasserna 4-6 består av olika typer av utgifter och kostnader för företaget, som inköp av 
varor och material, förändring av lager och hyra av anläggningstillgångar. I kontoklass 7 finns 
utgifter och kostnader för personal samt avskrivningar. I kontoklass 8 läggs finansiella och 
andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader. I denna post placeras övriga 
inkomster/intäkter samt utgifter/kostnader, bland annat nedskrivningar av andelar och 
långfristiga fodringar hos moderföretag och utdelningar från intresseföretag. Kontoklass 0 och 
9 används som nämnt ovan bara för internt bruk och då främst av större företag.66  
                
För att undvika att företagets konkurrenter ska få en djupare insikt i företaget 
prissättningsstrategier och kostnader får man enligt ÅRL 3 kap. 11§ slå ihop posterna 1-6 i 
den kostnadsindelade resultaträkningen respektive posterna 1-3 och den 6:e posten till en och 
samma post i den funktionsindelade resultaträkningen. Denna post får då namnet brutto 
vinst/förlust.67 Inte helt överraskande så använde många företag i studien sig av denna 
möjlighet. Detta har dock ingen inverkan på de variabler som vi valt att studera.  

61 Nancy Holmström. 2003. Redovisning.nu. Liber ekonomi. Sida 213. 
62 Nancy Holmström. 2006. Att läsa och förstå bokslut. Bonnier utbildning. Sida 37. 
63 Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson, Företagsekonomi 100, Liber ekonomi. Sida 133. 
64 Jan Thomasson, Per Arvidsson, Hans Lindqvist, Olov Larson, Lennart Rohlin. 2006. Den Nya 
Affärsredovisningen 17:e upplagan, Liber. Sida 334. 
65 Nancy Holström. 2006. Att läsa och förstå bokslut. Bonnier utbildning. Sida 28. 
66 Jan Thomasson, Per Arvidsson, Hans Lindqvist, Olov Larson, Lennart Rohlin. 2006. Den Nya 
Affärsredovisningen 17:e upplagan, Liber. Sida 131. 
67 Nancy Holström. 2006. Att läsa och förstå bokslut. Bonnier utbildning. Sida 28. 
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3.3 Årsredovisningen 

I alla aktiebolag, ekonomiska föreningar, enskild firmor samt större handelsbolag ska 
styrelsen ge ifrån sig en årsredovisning för det räkenskapsår som har passerats. Börsbolagen 
har även en skyldighet att lämna minst en delårsrapport per år. Dessa tertial- eller 
kvartalsrapporter ger tillfället i akt för investerare och intressenter att ständigt följa 
utvecklingen i företaget.68 Men personer som funderar på att investera i ett företag måste 
omfatta moraliska överväganden vid investeringen. Dock så hävdar teoretiker att moraliska 
överväganden skulle medföra ineffektivitet för investeringsbesluten. Men efterfrågan på 
marknaden för ansvarsfulla investeringar ökar vilket tyder på att investeringsbeslut påverkas 
av både moraliska och ekonomiska överväganden.69       
 
Oftast när bolagen redovisar sin verksamhet omfattar den kalenderåret men det kan även 
förekomma att bolagen har ett brutet räkenskapsår.70 Definitionen på ett räkenskapsår är en 
period mellan två årsbokslut och räkenskapsårets sista dag. Perioden för ett brutet 
räkenskapsår kan exempelvis vara mellan 1 maj – 30 april eller 1 september – 31 augusti. Vid 
årsbokslutet ska man även ta fram räkenskapsårets resultat. Här urskiljs skillnaden mellan 
verksamhetens intäkter och kostnader.71 Innehållet i årsredogörelsen korrigeras efter 
bokföringslagen (BFL), som berör alla näringsidkare och årsredovisningen (ÅRL). Enligt 
BFL ska årsredovisningen innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en 
förvaltningsberättelse för det räkenskapsår det avser samt för större aktiebolag ska det även 
finnas en kassaflödesanalys.72  
 
Till resultaträkningen och balansräkningen måste det fogas in vissa tilläggsupplysningar i 
form utav noter. Årsredovisningen måste även upprättas på ett schematiskt sätt och med en 
god redovisningssed enligt 2 kap. 2 § i allmänna bestämmelser om årsredovisningen.73 Dessa 
noter är en samordningsdel av resultaträkningen och balansräkningen och får därför inte 
överlämnas vid en avskrift eller tryckning av redovisningen enligt (prop. 1975:103 sida 455). 
De upplysningar som skall lämnas i förvaltningsberättelsen framgår i ABL 11 kap. 9 §.74 
Noterna skall formuleras som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och 
resultat. Avviker företaget från dessa allmänna råd måste företaget lämna in upplysningar i en 
not enligt lag.75   
 
Årsbokslutet har antagit karaktären av ett universalmedel eller visitkort i 
informationspolitiken. Vad som menas med detta är att ett och samma offentliggörande ska 
både ta hänsyn till behoven hos de nuvarande och potentiella ägare, banker, kunder, 
leverantörer, myndigheter och anställda. Ibland blir det motstridigheter som uppstår när 
intressen ska tillgodoses och detta skapar ett problem med aktiebolagens 
informationsutgivning, då intressenterna har olika behov och intresse av informationen som 
företaget ger ut.76 

68 Jörgen Ljung, Per Nilsson och Ulf E. Olsson. 2007. Företag och marknad samarbete och konkurrens tredje 
upplagan. Studentlitteratur. Sida 428. 
69 Eva Hofmann, Erik Hoelzl, Erich Kirchler ”A Comparison of Models Describing the Impact of Moral Decision 
Making on Investment Decisions” Vol. 82 Issue 1. September 2008. 
70 Jörgen Ljung, Per Nilsson och Ulf E. Olsson. 2007. Företag och marknad samarbete och konkurrens tredje 
upplagan. Studentlitteratur. Sida 445. 
71 Nancy Holström. 2006. Att läsa och förstå bokslut. Bonnier utbildning. Sida 11. 
72 Jörgen Ljung, Per Nilsson och Ulf E. Olsson. 2007. Företag och marknad samarbete och konkurrens tredje 
upplagan. Studentlitteratur. Sida 445. 
73 http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19951554.HTM (2009-08-29) 
74 Per Thorell. 1996. ÅRL årsredovisningslagen Lagkommentar. Iustus förlag. Sida 100. 
75 http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19951554.HTM (2009-08-29) 
76 Per Thorell. 1996. ÅRL årsredovisningslagen Lagkommentar. Iustus förlag Sida 446. 
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3.4 Aktiemarknaden 

För att starta ett företag behövs kapital i form av finansiella resurser. Kapitalet kan antingen 
belånas men det kan också tillskjutas kapital från ägaren eller ägarna. I slutändan möts alla 
aktörer på kapitalmarknaden. Kapitalmarknaden är en samlande beteckning för de marknader 
där betalningsmedel av olika slag efterfrågas eller bjuds ut. Kapitalmarknaden är uppdelad i 
två delar och består av kreditmarknaden där man handlar med lånat kapital och 
aktiemarknaden där man handlar med eget kapital, det vill säga med ägarandelar i företag.77 
Bilden nedan illustrerar hur kapitalmarknaden är uppdelad. Under kreditmarknaden finns det 
en penningmarknad och obligationsmarknad. 78 Aktiemarknaden är placerad parallellt bredvid 
kreditmarknaden direkt under kapitalmarknaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7  
Kapitalmarknaden  Vår ekonomi en introduktion till samhällsekonomi tredje upplagan sida 126 
 
Aktiemarknaden initierades för cirka 150 år sedan i samband med storföretagens uppkomst i 
västvärlden. I början under industrialismens epok blev det en dominans av mindre företag där 
ägaren eller ägarna fullständigt bar ansvaret för bolagens förbindelser. Blev det kris i bolagen 
blev ägaren eller ägarna skyldiga att offra sina personliga ägodelar och offra sina 
kapitalinsatser. Men med uppkomsten av storföretag som bidrog med sina enorma maskiner 
och fabriksanläggningar ökade storbolagens kapitalbehov kraftigt.  Enskilda kapitalister 
kunde inte förse företagen med den stora mängd av kapital som krävdes för utbyggnader och 
investeringar. Detta medförde under mitten av 1800-talet att den dominerande ägarformen 
inom storindustrin blev aktiebolag.79 
 
Idag definieras ett aktiebolag som ett företag där delägarna inte är personligt ansvariga för 
företagets skulder. Skulle företaget gå med förlust eller hamna i konkurs riskerar man bara att 
gå miste om det satsande kapitalet och inte ägarnas privata ägodelar. Fördelen med aktiebolag 
är att man kan sprida ägandet och risken på det sättet kan man locka fler att bli delägare i 
bolaget och därmed finns det möjlighet att kraftigt öka företagets kapitalmängd. Detta 
frambringar en större möjlighet för tillskjutning av kapital för företaget.80 En andel i företaget 
definieras som en aktie och man köper och säljer sina aktieposter på aktiemarknaden. Ägarna 
i företaget får ofta en utdelning på sina aktier då det många gånger finns krav på att bolaget 
delar ut delar av den periodiserade vinsten. Detta blir en ersättning till ägarna på deras 
satsande kapital i bolaget och kallas även för avkastning. Den oväntade handelsvolymen för 
aktier, som i regressionsanalysen erhålls genom att ta iväg tidsaxeln, kan även hjälpa till att 

77 Klas Eklund. 2004. Vår ekonomi en introduktion till samhällsekonomi tredje upplagan. Prisma. Sida 125. 
78 Ibid. Sida 126 
79 Klas Eklund. 2004. Vår ekonomi en introduktion till samhällsekonomi tredje upplagan. Prisma. Sida 136. 
80 Ibid. Sida 136-137. 
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förklara avkastningen på aktien.81 Priset på aktien kallas för kurs och bestäms av utbudet och 
efterfrågan på aktierna i bolaget. Med ökade förväntningar på en aktie uppstår en större 
efterfråga vilket medför en ökning av kursen. Kan inte företaget svara till förväntningarna 
sjunker kursen. På så sett reflekterar aktien marknadens syn på företaget. 
Aktiekurserna visar också kapitalmarknadens värdering av företagen eftersom den framtidstro 
och förhoppningar som finns på marknaden påverkar aktiens kurs. Kurserna påverkas också 
av utvecklingen på kreditmarknaden. Stiger räntorna blir aktiemarknaden mindre attraktiv 
eftersom att räntorna gör att placeringar i räntebärande fonder blir mer attraktiva i förhållande 
till aktieplaceringar då det är säkrare. Faller räntorna gynnas börsen eftersom aktieplaceringar 
blir relativt sett mer attraktivt.82   

3.5 Argument till variabler 

Förutom aktiekursen på börsen finns det från företagsrapporterna mängder av variabler att 
ställa gentemot variabeln ”Antal anställda”. Men vi har som tidigare nämnt valt variablerna 
”Aktie”, ”Totala intäkter”, ”Rörelseresultat” samt ”Rörelsekostnader” att använda oss av i 
studien. Många utav nyckeltalen som exempelvis avkastning på eget kapital, avkastning på 
sysselsatt kapital och vinst per aktie är intressanta att se hur de förhåller sig till ”Antal 
anställda” men att ta för många nyckeltal tar dels mer tid och dels är det inte säkert att det 
bidrar till något mervärde i uppsatsen. Här följer således argument till de av oss valda 
variablerna: 
 

• Aktie:  
Vi kommer att ta fram det aktuella värdet på aktien för dagen då 
kvartalsrapporten släppts. Aktievärdet visar värdet på en ägarandel i ett 
aktiebolag.83 Grunden till att vi valde ”Aktie” som en variabel är för att man 
i aktien kan avläsa marknadens syn på företaget. Har marknaden goda 
förhoppningar eller invändningar mot företaget kommer aktien att påverkas 
av dessa. Ett stort beslut om till exempel varsel kommer sannolikt att 
återspeglas i aktiekursen liksom introduktionen av en ny produktlinje eller 
nya förutsättningar på marknaden. Hur korrelerad är aktien mot antalet 
anställda och hur påverkar variablerna varandra för företaget?  
 

• Totala intäkter: 
Skälet till att vi valt ”Totala intäkter” som en variabel är att nyckeltalet 
återspeglar den faktiska likvida prestationen som företaget åstadkommit 
under en period84, till skillnad från aktiekursen som istället visar omvärldens 
förhoppningar och framtidstro för företaget. Hur stor intäkt har företaget 
lyckats prestera fram under en period och till hur stor del påverkar resultatet 
korrelationen till antalet anställda?  Företagets totala intäkter under en period 
påverkas av en mängd faktorer, bland annat hur mycket pengar man har lagt 
ut på reklam samt efterfrågan på marknaden. 

 
 
 

 
 

81 Wen Fenghua, Yang Xiaoguang ”Empirical study on relationship between persistence-free trading volume 
and stock return volatility”. Vol 20, Issue 2 2009. Sida 119-127. 
82 Klas Eklund. 2004. Vår ekonomi en introduktion till samhällsekonomi, tredje upplagan. Prisma.. Sida 137. 
83 2008. Nationalencyklopedin i tre band, A-G, Nationalencyklopedin AB. Sida 27. 
84 Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson, Företagsekonomi 100, Liber ekonomi. Sida 133. 
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• Rörelseresultat: 

Orsaken till att vi valde ”Rörelseresultat” som variabel beror grundade sig i 
att den visar de totala intäkterna – de totala kostnaderna85, alltså den totala 
vinsten för företaget under perioden. Därför är det viktigt för företaget att ha 
ett förhållande mellan intäkter och kostnader som resulterar i den största 
möjliga vinsten. Även om ett företag har en stor total intäkt innebär det inte 
att rörelseresultatet är högt när kostnaderna för att driva företaget är höga. 
Därför finner vi det intressant att se hur vinsten korrelerar sig till antalet 
anställda. 

 
• Rörelsekostnader: 

Anledningen till att vi har med ”Rörelsekostnader” som en variabel beror på 
att den visar hur mycket det kostar företaget att hålla igång verksamheten 
under perioden.86 För nivån på rörelseresultatet är det naturligtvis en fördel 
om rörelsekostnaden är så låg som möjligt. Till vilken utsträckning påverkar 
företagets rörelsekostnader av antalet anställda och hur skiljer sig 
korrelationen åt branscherna emellan?  

 
Vi tror att dessa variabler är lämpliga för att få fram de skillnader vi förutsätter finns beroende 
på bransch. Är det så att någon eller ett par variabler visar på att det inte går att dra några 
slutsatser är det möjligt att dessa variabler helt beror på det individuella företagets unika 
situation.  

3.6 Produktionsfunktioner 

 Samtliga variabler som vi undersöker kan relateras till Cobb-Douglas produktionsfunktion då 
de alla påverkas av utfallet. Man tror att ekonomen Philip Wicksteed var den första att 
matematiskt formulera förhållandet mellan input och output för företaget 1884 som P = f (x1, 
x2,….xm). Utformningen av produktionsfunktioner kräver att de tekniska och administrativa 
problemen tagits upp och värdesätts vilket är en av anledningarna till att en 
produktionsfunktion definieras som förhållandet mellan den maximala tekniskt möjliga 
outputen och de inputs som behövs för att uppnå den.87 I produktionsprocessen används flera 
olika typer av input som inte kan översättas till fysiska enheter. Den producerar dessutom ofta 
flera olika typer av outputs som mäts i olika enheter. Då det är praktiskt omöjligt att mäta 
detta har man i en produktionsfunktion löst detta med att tilldela outputen likvida värden. På 
så sätt undviker man många essentiella delar från produktionsprocessen, som produktionsfel 
och avfall. Dessutom avspeglar produktionsfunktionerna normalt inte affärsprocesserna då de 
oftast inte räknar med kostnadssänkande investeringar och management.88    
 
Produktionsföretag använder olika typer av inputs för att få fram den slutgiltiga produkten till 
konsumenten. Man kan dela in dessa insatser i tre kategorier, kapital, arbetskraft och 
material.89 Till kapital (K) räknas långlivade insatsvaror som utrustning (maskiner, lastbilar), 
mark och byggnader (fabriker, affärer). Till arbetskraft (L) räknas tjänster som levereras av 
chefer, kvalificerade arbetstagare (arkitekter, ekonomer ingenjörer) samt mindre kvalificerad 
arbetskraft som truckförare och arbetare vid produktionsbandet.  

85 Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson, Företagsekonomi 100, Liber ekonomi. Sida 130-131. 
86 Ibid. Sida 133. 
87 SK Mishra ,A brief history of Production Functions, 2007. Departement of Economics North Eastern Hill 
University Shillong. Sida 1-2.   
88 Ibid. Sida 1-2. 
89 Jeffry M. Perloff. Microeconomics Third Edition. Sida 150 
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Till Material (M) räknas råvaror som vatten, olja, vete samt producerade produkter som plast, 
papper, aluminium och stål.90 För verksamheterna i studien kommer företagens insatserna K, 
L och M att skilja sig åt för branscherna emellan. Industriföretagen i studien har mer 
insatsvaror i form av maskiner och material än IT-företagen då industriföretagen i större 
utsträckning producerar fysiska produkter. Dessutom har de i större utsträckning omkostnader 
i form av lager, byggnader och underhåll av maskiner. När vi ser till industriföretagens 
Internetsidor i studien ser vi också en mer differentierad arbetsstyrka som sprider sig över ett 
bredare spektrum då de kan behöva alltifrån montörer och teknikingenjörer till 
produktutvecklare och programmerare. IT- företagen i studien behöver naturligtvis också 
arbetare inom flera områden, för exempelvis de konsulterande bolagen är det viktigt att de har 
en differentierad arbetsstyrka som har olika spetskompetenser, men eftersom de arbetar inom 
ett smalare område är arbetsstyrkan överlag mer begränsad än industriföretagens, vilket 
naturligtvis även beror på att industriföretagen i studien är avsevärt mycket större än IT-
företagen. Endast 2 av de 5 undersökta IT-företagen i studien har egen serieproduktion av 
fysiska produkter medan 4 av de 5 undersökta industriföretagen har det. Övriga företag 
ägnade sig bland annat konsultation, tillverkade samt försäljning av program.   
 
Den slutliga outputen kan vara en tjänst eller en fysisk produkt till slutkonsumenten91, vilket 
innebär att alla företag i undersökningen görs gällande i Cobb-Douglas produktionsfunktion, 
där de undersökta IT-företagen i större utsträckning har produkter i form av en tjänst än 
industriföretagen. Innan ett beslut fattas i företaget om vilken produktionsprocess som skall 
användas måste ledningen överväga vilka valmöjligheter som finns tillhands. De olika input 
som kan omvandlas till output sammanfattas i produktionsfunktionen, där förhållandet mellan 
de kvantiteter av insatsvaror som används och arbetskapacitet anges. Studier har visat att en 
tillväx i output för kapital och arbetskraft ökar energianvändningen medan teknologiska 
framsteg som företaget gör minskar den. Detta innebär att teknologiska framsteg som 
företaget gör kan medföra sänkta rörelsekostnader 92 och påverka R-kvadrat för variabeln i 
studien. Dessa teknologiska framsteg kan göras hos industriföretagen likväl som IT-företagen. 

3.7 Cobb-Douglas produktionsfunktion 

Det var år 1927 som ekonomiprofessorn Paul Douglas upptäckte ett för honom överraskande 
faktum: fördelningen av inkomster mellan arbete och kapital hade i stort sett varit konstant 
under en längre period. Detta innebar att när ekonomin i ett land växte, så ökade inkomsterna 
för arbetstagarna i samma takt som inkomsterna ökade för ägarna.93 Observationen fick 
honom att undra över vilka villkor det är som leder till denna typ av konstant påverkan. Han 
frågade därför matematikern Charles Cobb vilken produktions funktion, om någon, skulle få 
fram konstanta faktorsandelar om dessa alltid tjänade värdet på marginal produkten. 
Produktionsfunktionen behövde ha egenskapen av att94:      
 
Kapitalinkomsten =  
 
Där MPK står för ”marginal produkt av kapital” och visar mängden av extra output som 
företaget får för en till enhet av kapital med mängden arbete konstant, Y står för mängden 

90 Jeffry M. Perloff. Microeconomics Third Edition. Sida 151. 
91 Ibid Sida 150. 
92 Yuan Chaoqing, Liu Sifeng, Wu, Junlong 2009 ”Research on energy-saving effect of technological progress 
based on Cobb-Douglas production function” Energy Policy Vol. 37 Sida 2842-2846. 
93 Gregory Mankiw 2002.  Macroeconomics, fifth edition, Worth Publishers. Sida 71. 
94 Ibid. Sida 71. 
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output, K står för kapital och α är en konstant med ett värde mellan 0 och 1 som bestämmer 
hur stor del av inkomsten som går till kapitalet och hur stor del som går till arbetet.95  
    
Samt 
 
Arbetsinkomsten =  
 
Där L står för arbete och MPL står för ”marginal produkt av arbete” och visar den extra 
mängd output som företaget får från en extra enhet arbete, mängden kapital konstant. Båda 
funktionerna har konstant skalavkastning vilket innebär att om inputen ändras med ett visst 
värde så kommer outputen att ändras parallellt med inputen, det vill säga: har du exempelvis 4 
arbetare istället för 2 kommer du att få den dubbla outputen. Förvånande är att den 
ekonomiska vinsten för produktionsfunktioner med konstant skalavkastning blir matematiskt 
alltid 0,96 det vill säga att när allting är betalat så kommer det inte att finnas någonting över.  
 
Slutsatsen dras i Eulers teorem97 som säger att om en produktionsfunktion har konstant 
skalavkastning så gäller:  
 
F(K, L) = (MPK ⋅ K) + (MPL ⋅ L) 
 
Denna motsägelse implicerar att konstant skalavkastning, vinst maximering och konkurrens 
inte ger någon ekonomisk vinst. Detta kan förklaras genom att företagets inkomst delas upp 
till arbetarna, kapitalägarna och företagsägarna. Eftersom företagsägarna och kapitalägarna är 
samma människor så buntas ofta vinsten och avkastningen på kapital ihop. Om vi kallar denna 
alternativa definition redovisat resultat kan vi därför säga att:  
 
Redovisat resultat = Ekonomisk vinst = (MPK ⋅ K)    
 
Cobb tog därpå fram en funktion som utöver konstant skalavkastning även kunde generera 
ökande skalavkastning och minskande skalavkastning.98 Funktionen skrevs som Y = ALαKβ 
där A är en parameter med ett värde större än 0 som mäter TFP, den totala 
faktorsproduktiviteten, som visar den del i output som inte direkt orsakas av insatsen på input, 
exempelvis om en plantering har fått mer sol än brukligt under period. För industriföretag har 
studier visat att konkurrens, importering och industriell tillväxt har positivt inverkan på TFP. 
När dessa faktorer avtar minskas istället TFP.99   Konstanterna β och α har ett värde mellan 0 
och 1 och bestämmer hur stor del som går till kapital respektive arbete, värdena bestäms av 
företagets tillgängliga effektivitet/teknologi. Denna funktion blev känd som Cobb-Douglas 
produktionsfunktion.  
 
Med ökande skalavkastning innebär det i sammanhanget att en ökning av en multiplikator, λ, 
för alla variabler i Cobb-Douglas produktionsfunktion kommer att resultera i ett högre 
kostnadsvärde för genomsnittskostnaden per produkt.100 För minskande skalavkastning 
innebär det istället en lägre genomsnittskostnad för produkten vid en ökning av 

95 Gregory Mankiw 2002.  Macroeconomics, fifth edition, Worth Publishers. Sida 71. 
96 Ibid. Sida 52. 
97 Ibid. Sida 52. 
98 Ibid. Sida 72. 
99 Makuto Funakoshi,  Kazuyuki Motohash. “A Quantitative Analyse of Market Competition and Productivity” 
The Japanese Economy, vol. 36, no 1. 2009 M.E Sharpe, Inc. Sida. 27-47. 
100 Mike Rosser, Basic Mathematics for Economists Second Edition 2003, Routledge Publishing, Sida 116. 
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multiplikatorn. Det som bestämmer vilket typ av skalavkastning som uppkommer beror på 
summan av värdena på α och β.101 
 
När α + β = 1 så kommer λ^(α + β) =λ, vilket medför konstant skalavkastning.  
När α + β > 1 så kommer λ^(α + β) >λ, vilket medför ökande skalavkastning.  
När α + β < 1 så kommer λ^(α + β) <λ, vilket medför minskande skalavkastning. 
 
För de mjukvaruproducerande dataföretagen i studien finn det en mängd olika modeller för att 
uppskatta effektiviteten på programvaruutvecklingen i företaget, det generella omdömet om 
dem är dock att de inte anses vara effektiva.102 Studier har visat att storleken på antalet 
anställda och komplexiteten på mjukvaran har ett oftast ett ökande skalavkastningssamband 
för Cobb-Douglas funktionen med mjukvaruutvecklingseffektiviteten, vilket innebär att när 
de båda faktorerna tas med i beräkningen så kommer ökande skalavkastning stämma bättre 
överens än konstant skalavkastning.103  
 
Av de 3 mjukvaruföretagen studien, HiQ, Prevas och IFS bör detta innebära att IFS med sina 
2700 anställda som arbetar med att utveckla och sälja programmet IFS Applications104 bör ha 
lägst R-kvadrat värde av de 3 för ”Totala intäkter” med ökande skalavkastning. Därför är det 
viktigt för företaget att förhållandet mellan programmens storlek och antal anställda övervägs 
noga av managerna i företagen. 
 
För Cobb-Douglas produktionsfunktion blir marginalprodukten för arbete: 
 

 
 
Marginalprodukten för kapital blir:  
 

 
 
Från ekvationerna kan vi se vad det är som orsakar förändringen av marginalprodukterna för 
de två faktorerna. Vid en ökning av kapitalet ökas MPL och minskas MPK. Samtidigt så 
innebär en ökning för mängden arbete att MPL minskas och MPK ökar. Med en teknisk 
framgång för företaget ökas parametern A och innebär en ökning i marginalprodukten för 
båda faktorerna.  
 
Marginalprodukten för de båda funktionerna kan även skrivas som:  
 

 
 

MPL är proportionell till output per arbetare och MPK är proportionell till output per enhet av 
kapital. Y/L är den genomsnittliga arbetsproduktiviteten i företaget och Y/L är då den 
genomsnittliga kapitalproduktiviteten. Vid Cobb-Douglas produktionsfunktion är även 
marginalproduktiviteten av en faktor proportionell med den genomsnittliga produktiviteten. 
Om faktorerna tjänar in marginalprodukten så kommer parametern α att förklara hur mycket 

101 Mike Rosser, Basic Mathematics for Economists Second Edition 2003, Routledge Publishing. Sida 116.  
102 Parag C. Pendharkar, James A. Rodger, Girish H. Subramanian.  ”An empirical study of the Cobb-Douglas 
production function properties of software development effort”, Information and Software Technology, Issue 12 
November 2008. Sida 1181- 1188. 
103 Ibid. Sida 1181-1188. 
104 www.ifsworld.com (2009-05-29) 
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av inkomsten som går till arbete och hur mycket som går till kapital. Den totala 
löneutbetalningen för företaget blir då (1 - α)Y.      

3.8 Kritik 

Produktionsfunktionen har fått mycket kritik på grund utav den av många har setts som att 
den simplifierar mycket och för att inte vara tillräckligt flexibel. Kritikerna nämner bland 
annat motargument som finns gäller105: 
 

• Värdesättningen för kapital och arbete kommer att vara partisk då den är mycket svår 
att mäta exakt.  

• Den har svårt att mäta tekniska effektivitetsnivåer och tillväxt på ett bra sätt. 
• Funktionen baseras på restriktiva förutsättningar om perfekt konkurrens på 

marknaden.  
 
Det är sant att det ofta är svårt att värdesätta värdet för kapital och arbete. Sanningen är den 
att det inte kommer bli något problem förens de värdena på inputen blir för extrema. Det går 
heller inte att säga att K och L är utbytbara och måste vara korrelerade i en Cobb-Douglas 
funktion, detta stämmer bara när outputen följer samma produktionsisokvant. Ekonomen 
Phelps Brown kritiserade 1975 Cobb-Douglas produktionsfunktion och menade att bra 
statistiska resultat inte kan tas för starkt bevis för den klassiska teorin, då identiska resultat 
kan bli producerade om man av misstag sätter in data i en Cobb-Douglas funktion där den 
egentligen genereras av en linjär redovisningsidentitet där värdet av produktionen = 
arbetskostnader + kapitalkostnader.106 Villkoren för att få fram en framgångsrik Cobb-
Douglas aggregationsproduktionsfunktion, produktionsfunktioner för hela ekonomier istället 
för ett företag, har kritiserats av ekonomen Franklin Fisher som menar villkoren för att 
uppfylla kraven är så stränga att det är svårt att tro att någon ekonomi skulle lyckas uppfylla 
dem. För att lyckas med det måste sammanställningen över flera olika sektorer implementera 
produktionsfunktioner där kapital och arbete kan värdesättas likvärdigt sektorerna emellan. 
Skillnader i arbetsproduktivitet kan inte redovisas på ett korrekt sätt genom att redovisa 
skillnader i fysiskt kapital och arbetskapital.107 Istället är det TFP som står för skillnaderna i 
BNP per arbetare. Tiden har trots invändningarna det visat att användandet av Cobb-Douglas 
produktionsfunktioner ger bra uppskattningar för förhållandet mellan input och output i 
företaget vilket gör den till ett bra verktyg i ekonomiska sammanhang.  

 

 

 
 
 
 
 
 

105 K.V. Bhanumurthy ”Arguing a Case for Cobb-Douglas Production Function,” , Review of Commerce Studies. Vol. 
21, No. 1, January-June, 2002. Sida 75-91.  
106 The Elgar Companion to Development Studies, David Clark, 2007. EE publishing. Sida 31-32. 
107 Shekhar, Aivar. Carl-Johan Dalgaard “Accountning for Productivity: Is it OK to assume the world is Cobb-
Douglas” Journal of macroeconomics. Vol 31. Sida 290-303. 
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4. Regressionsanalyser 
 
I detta kapitel kommer vi att föra regressionsanalyser på de data som vi samlat in. Vi kommer 
att jämföra regressionsanalyserna för X-variablerna ”Totala Intäkter”, ”Aktie”, 
”Rörelsekostnader” och ”Rörelseresultat” med Y-variabeln ”Anställd”. 

4.1 Inledning 

Vi kommer att analysera ett helt företag i taget, först 4 analyser för varje variabel för att sen 
föra en multipel regressions analys av företaget med början på industriföretagen. Vi har valt 
att använda oss av en nollhypotes på 95 procent. I slutet kommer vi att dra slutsatser för de 
data vi samlat in. Fanns det några generella skillnader i de undersökta företagen mellan 
variabeln anställda och övriga variabler för industri- respektive IT-sektorn? 
R-kvadratvärdet för de skattade Y-värdena kommer alltid att vara 1 i den enkla 
regressionsanalysen, då denna består av en rät linje. De skattade Y-värdena kommer dock att 
skilja sig åt i de multipla analyserna. 

Industrisektorn 

4.2 Munters 

Företaget är världsledande inom luftbehandling. De har produkter inom befuktning, 
avfuktning och kylning av luft. De har kunder bland annat inom elektronik-, försäkrings-, 
livsmedelsindustrin. De har tillverkning och försäljning i över 30 länder genom egna bolag. 
Koncernen har idag nära 4100 anställda.108 
 
UTDATASAMMANFATTNING Munters 
Totala Intäkter         
              

Regressionsstatistik           
Multipel-R 0,953802           
R-kvadrat 0,909739           
Justerad R-
kvadrat 0,907425           
Standardfel 195,8828           
Observationer 41           
              
ANOVA             

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F   
Regression 1 15082506 15082506 393,0801 5,69E-22   
Residual 39 1496432 38370,06       
Totalt 40 16578938         
              

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 889,5623 115,3966 7,708737 2,33E-09 656,1506 1122,974 
Totala Intäkter 1,862083 0,09392 19,82625 5,69E-22 1,672111 2,052054 

 

108 http://www.munters.se/sv/se/Om-Munters/  (2009-05-29) 
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För Munters visar den data som vi samlat in att de senaste 10 åren att de totala intäkterna har 
hög korrelation för antal anställda då R-kvadrat anger att 90,9 procent av antal anställda kan 
förklaras med de totala intäkterna för företaget. Detta indicerar att antal anställda har stor 
påverkan för produktionskapaciteten. P-värde för F är mindre än 0,05 vilket innebär att noll-
hypotesen kan avslås109, eftersom vi i studien har valt att ha en konfidensnivå på 95 procent 
på de genomförda analyserna. Detta innebär att det finns ett samband mellan de båda 
variablerna. Eftersom sambandet är stort (90,9 procent) kan vi även ta fram en linjär formel 
med hög korrelation för sambanden mellan de två variablerna, i detta fall y = 1,8621x + 
889,56, som synes i konstant och totala intäkter. P-värdet för totala intäkter ligger på 2,33E-
09. Detta kan beskrivas som sannolikheten att sambandet mellan de båda variablerna inte kan 
beskrivas med y = 1,8621x + 889,56 är mindre än 2,33E-09 procent110, eller med andra ord i 
princip obefintlig i detta fall.  
 
UTDATASAMMANFATTNING Munters 
Aktie     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,577525      
R-kvadrat 0,333535      
Justerad R-
kvadrat 0,316446      
Standardfel 532,2732      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  Fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 5529661 5529661 19,51773 7,7E-05  
Residual 39 11049277 283314,8    
Totalt 40 16578938        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 2050,036 250,8373 8,172773 5,58E-10 1542,67 2557,403 
Aktie 18,0858 4,093768 4,417887 7,7E-05 9,805376 26,36623 

 
Korrelationen mellan anställda och aktievärde är betydligt lägre. R-kvadratvärdet ligger på 33 
procent, alltså ligger det en viss osäkerhet variablerna emellan. P-värde för F är under 0,05 
vilket innebär noll-hypotesen kan förkastas. Data för de senaste 10 åren indicerar att 
aktievärderingen inte påverkas i någon större utsträckning av antalet anställda eller 
produktionskapaciteten, då dessa sannolikt går parallellt då korrelationen mellan variationen i 
antal anställda och totala intäkter hade ett R-kvadratvärde på över 90 procent. Ekvationen för 
den linjära linjen kommer att vara y = 18,086x + 2050.  
 
UTDATASAMMANFATTNING Munters 
Rörelsekostnad     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,962789      
R-kvadrat 0,926963      
Justerad R- 0,925091      

109 Christopher Dougherty. 2007. Introduction to Econometrics Third edition, Oxford University Press.  
Sida 104-105. 
110 Ibid. Sida 104-105. 
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kvadrat 
Standardfel 176,2043      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 15368068 15368068 494,9784 9,08E-24  
Residual 39 1210870 31047,96    
Totalt 40 16578938        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 981,4252 98,93081 9,920319 3,21E-12 781,3188 1181,532 
Rörelsekostnad 1,930396 0,086767 22,24811 9,08E-24 1,754894 2,105898 

 
Sambandet mellan anställda och rörelsekostnader har ett R-kvadratvärde på 92,7 procent 
vilket innebär att det är en bra matchning mellan de båda. Även här avslås noll-hypotesen 
stort med ett värde långt under 0,05 med 9,08E-24. Detta indicerar på att sambandet mellan 
rörelsekostnader och antal anställda passar väl, det vill säga att en stor del av företagets 
kostnader går till företagets anställda. Formeln för ekvationen kommer att bli y = 1,9304x + 
981,43. 
 
UTDATASAMMANFATTNING Munters 
Rörelseresultat     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,168577      
R-kvadrat 0,028418      
Justerad R-
kvadrat 0,003506      
Standardfel 642,6666      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 471145,9 471145,9 1,140733 0,292064  
Residual 39 16107792 413020,3    
Totalt 40 16578938        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 2791,541 301,8475 9,248183 2,23E-11 2180,997 3402,085 
Rörelseresultat 3,396681 3,180261 1,068051 0,292064 -3,036 9,829367 

 
R-kvadrat för sambandet mellan antal anställda och rörelseresultat för verksamheten är endast 
2,8 procent vilket indicerar på att de inte har något som helst samband varandra emellan. P-
värde för F är större än 0,05 vilket innebär att noll-hypotesen stämmer och sambandet kan 
förkastas. Regressionsanalysen pekar på att det inte finns något samband de 10 senaste åren. 
Detta indicerar på att resultatet för företaget påverkas av andra variabler än antal anställda. En 
förklaring skulle kunna vara att marknadspriset för produkterna varierar mycket från år till år, 
en annan att de antal sålda produkter varierat från år till år vilket båda medför hopp i företaget 



 32 

totala intäkter gentemot antal anställda. Då nollhypotesen accepteras är en ekvation för 
uppskattning utan värde. 
 
UTDATASAMMANFATTNING Munters 
Multipel     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,971      
R-kvadrat 0,942842      
Justerad R-
kvadrat 0,91118      
Standardfel 160,0356      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 4 15631316 3907829 203,442153 3,52E-24  
Residual 37 947621,9 25611,4    
Totalt 41 16578938        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 1034,923 104,3132 9,921305 5,6882E-12 823,5644 1246,282 
Totala Intäkter -2,37282 0,932389 -2,54489 0,01523457 -4,26203 -0,48362 
Aktie 4,914852 1,66798 2,94659 0,00553253 1,535204 8,2945 
Rörelsekostnad 4,188875 0,930112 4,503624 6,4598E-05 2,304289 6,073461 
Rörelseresultat 0 0 65535 #OGILTIGT! 0 0 

 
När vi genomför en multipel regressionsanalys med de undersökta variablerna (anställda mot 
totala intäkter, aktie, rörelsekostnader och rörelseresultat) är det att föredra att titta på det 
justerade R-kvadratvärde, som i det här fallet ligger på 91,1 procent. Anledningen till detta är 
att R-kvadrat inte kan minska när man lägger till ännu en variabel. Den justerade R-kvadraten 
kompenserar för detta.111 Detta innebär att 91,1 procent av Y-variabeln (”Antal anställda”) 
kan förklaras med hjälp av X-variablerna.  
För den fjärde X-variabeln, rörelseresultat, var korrelationen för låg för att få några giltiga 
värden i den multipla analysen. P-värde för F är långt mindre än 0,05 så generellt finns det ett 
starkt samband mellan Y och X-variablerna. Vid den multipla regressionsanalysen får vi även 
med korrelationen för de uppskattade R-kvadratvärdena.  
 
R-kvadrat för de nya skattade Y-värdena är som följer, ordinarie värden i parantes:   
 
Totala intäkter:  0,9649 (0,9097) 
Aktie:   0,3538 (0,3335) 
Rörelsekostnad:  0,9832 (0,9269) 
Rörelseresultat:  0,0301 (0,0284) 
 
Värdet på den skattade R-kvadraten på multiregressionen kommer alltid att ligga över den 
enkla regressionsanalysens R-kvadrat för variabeln, då värdet inte kan gå ner.112 

111 Christopher Dougherty. 2007. Introduction to Econometrics Third edition, Oxford University Press.  
Sida 104-105. 
112 Ibid. Sida 104-105. 

                                                



 33 

4.3 Hexagon 

Företaget är en världsledande företagsleverantör för högpresterande mätningssystem som 
mäter i en, två eller tre dimensioner. Detta innebär för kunden ökad effektivitet och 
produktivitet samt betydande kostnads- och materialbesparingar i produktionsprocessen. De 
har cirka 8000 anställda i 35 länder.113 
 
UTDATASAMMANFATTNING Hexagon Totala 
Intäkter     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,955526      
R-kvadrat 0,91303      
Justerad R-
kvadrat 0,9108      
Standardfel 543,766      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 1,21E+08 1,21E+08 409,4299 2,75E-22  
Residual 39 11531578 295681,5    
Totalt 40 1,33E+08        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 2254,647 218,0091 10,34198 9,79E-13 1813,682 2695,612 
Totala Intäkter 1,766771 0,087315 20,23437 2,75E-22 1,590159 1,943383 

 
För Hexagon ligger R-kvadrat mellan anställda och totala intäkter på 91,3 procent de 10 
senaste åren. Korrelationen mellan anställda och totala intäkter är mycket hög, vilket indicerar 
på att verksamhetens produktionskapacitet till stor del kan tillskrivas antal anställda. Även p-
värde för F är mindre än 0,05 vilket medför att noll-hypotesen inte gäller. Den linjära 
ekvationen kommer att bli y = 1,7668x + 2 254,6.  
 
UTDATASAMMANFATTNING Hexagon 
Aktie     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,709144      
R-kvadrat 0,502886      
Justerad R-
kvadrat 0,490139      
Standardfel 1300,035      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 66678830 66678830 39,45278 2,11E-07  
Residual 39 65913592 1690092    
Totalt 40 1,33E+08        

113 http://www.hexagon.se/en/InBrief_113.asp (2009-05-29) 
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  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 3284,754 523,7823 6,271221 2,18E-07 2225,305 4344,204 
Aktie 43,36692 6,904302 6,281145 2,11E-07 29,40165 57,33219 

 
Hexagons R-kvadrat på 50,2 procent ligger betydligt högre än Munters R-kvadrat (33 
procent). Regressionsanalysen visar på att 50,2 procent av Hexagons aktievärde kan hänföras 
antal anställda vid regressionsanalysen, vilket även kan tolkas som att produktionskapaciteten 
värderas relativt högt för detta företag då totala intäkter hade hög korrelation med antal 
anställda. P-värde för F är långt under 0,05 med 2,11E-07. Ekvationen kommer att bli y = 
43,367x + 3 284,8.  
 
UTDATASAMMANFATTNING Hexagon 
Rörelsekostnader     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,94414      
R-kvadrat 0,891401      
Justerad R-
kvadrat 0,888616      
Standardfel 607,6323      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 1,18E+08 1,18E+08 320,1179 2,12E-20  
Residual 39 14399462 369217    
Totalt 40 1,33E+08        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 1995,171 259,5503 7,68703 2,49E-09 1470,181 2520,161 
Rörelsekostnader 2,060807 0,115181 17,89184 2,12E-20 1,827831 2,293784 

 
R-kvadrat för Hexagons rörelsekostnader ligger på 89,1 procent vilket indicerar på att 
sambandet mellan antal anställda och rörelsens kostnader har varit höga de senaste 10 åren. 
Detta beror sannolikt på att en stor del utav rörelsens kostnader går ut i form utav 
lönekostnader. P-värde för F är mindre än 0,05 vilket innebär att nollhypotesen inte 
accepteras. Ekvationen för linjen kommer att bli y = 2,0608x + 1 995,2.  
 
UTDATASAMMANFATTNING Hexagon 
Rörelseresultat     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,776933      
R-kvadrat 0,603626      
Justerad R-
kvadrat 0,593462      
Standardfel 1160,86      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F p-värde  
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för F 
Regression 1 80036178 80036178 59,39182 2,34E-09  
Residual 39 52556245 1347596    
Totalt 40 1,33E+08        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 4868,471 261,1909 18,63951 5,05E-21 4340,162 5396,779 
Rörelseresultat 7,166429 0,929907 7,706609 2,34E-09 5,285515 9,047343 

 
Här finner vi den första stora skillnaden gentemot företaget Munters, där det enligt 
regressionsanalysen inte fanns något som helst samband mellan antal anställda och 
rörelseresultatet då nollhypotesen accepterades. R-kvadrat för korrelationen mellan antal 
anställda och rörelseresultatet ligger här istället på 60,3 procent vilket är betydligt högre än 
Munters. Detta kan betyda att företagets kostnader per anställd och vinsten gått mer parallellt 
med varandra då korrelationen varit betydligt högre än för Munters. En annan förklaring 
skulle kunna vara att företagets marknad varit stabilare.  
Ekvationen för linjen är y = 7,1664x + 4 868,5. 
 
UTDATASAMMANFATTNING Hexagon 
Multipel     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,957423      
R-kvadrat 0,916659      
Justerad R-
kvadrat 0,907399      
Standardfel 554,0342      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 4 1,22E+08 30385521 98,99052 6,58E-19  
Residual 36 11050339 306953,9    
Totalt 40 1,33E+08        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 2130,437 288,2489 7,390965 1,01E-08 1545,842 2715,033 
Totala Intäkter 2,154044 0,829166 2,597844 0,013507 0,472417 3,835671 
Aktie 5,070397 4,379998 1,157625 0,25464 -3,81265 13,95344 
Rörelsekostnader -0,48346 0,816612 -0,59203 0,55753 -2,13962 1,172706 
Rörelseresultat -0,47937 1,09932 -0,43606 0,665394 -2,7089 1,75015 

 
Justerad R-kvadrat ligger för den multipla regressionsanalysen för Hexagon ligger här på 90,7 
procent vilket innebär att 90,7 procent av variabeln antal anställda korrelerar med de övriga 
variablerna. Även nollhypotesen kan förkastas då p-värde för F är mindre än 0,05 med 6,58E-
19.  
 
R-kvadrat för de skattade Y-värdena är som följer, ordinarie värden i parantes:   
 
Totala intäkter: 0,9960 (0,9130) 
Aktie:   0,5486 (0,5028) 
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Rörelsekostnader:  0,9724 (0,8914) 
Rörelseresultat:  0,6585 (0,6036) 

4.4 ÅF 

Företaget är ett utav världens ledande teknikkonsultföretag och har starkt förankring i svensk 
industri. De erbjuder bland annat lösningar och tjänster för industrins processer och 
infrastrukturella projekt. De är också en stor aktör inom kontroll och besiktning. Företaget har 
idag ungefär 4500 anställda med bas i Europa, men med kunder i hela världen.114  
 
UTDATASAMMANFATTNING ÅF Totala 
intäkter     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,953512      
R-kvadrat 0,909185      
Justerad R-
kvadrat 0,906856      
Standardfel 201,4347      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 15842583 15842583 390,443 6,42E-22  
Residual 39 1582461 40575,92    
Totalt 40 17425044        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 1117,778 83,66085 13,36082 
3,88E-

16 948,5577 1286,998 
Totala 
Intäkter 2,366339 0,119756 19,75963 

6,42E-
22 2,124109 2,608569 

 
Företaget har en justerad R-kvadrat på 90,9 procent. Detta indicerar på ett stort samband 
mellan antal anställda och företagets intäkter under de senaste 10 åren, Detta beror troligtvis 
på att en stor del av företagets produktionskraft ligger hos de anställda i företaget, vilket inte 
är överraskande då de i första hand säljer tjänster i form av kunskap. P-värde för F är under 
0,05 vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas. Ekvationen för den räta linjen kommer i 
detta fall bli y = 2,3663x + 1 117,8. 
 
 
UTDATASAMMANFATTNING ÅF  
Aktie     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,197126      
R-kvadrat 0,038858      
Justerad R-
kvadrat 0,014214      
Standardfel 655,3123      
Observationer 41      

114 http://www.af.se/templates/startpage1____1698.aspx (2009-05-29) 
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ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 677110,7 677110,7 1,576751 0,2167  
Residual 39 16747933 429434,2    
Totalt 40 17425044        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 2162,907 400,8446 5,395875 3,57E-06 1352,123 2973,692 
Aktie 3,432444 2,733518 1,255687 0,2167 -2,09662 8,961506 

 
R-kvadrat för aktievärdet ligger för ÅF på endast 3,8 procent, det lägsta hittills. Korrelationen 
mellan anställda och aktiekurs är därmed i praktiken obefintlig. Eftersom företagets anställda 
inte tycks ha påverkats av aktienivån i stort de senaste 10 åren tyder detta på att företagets 
produktionsförmåga inte har korrelerat med aktievärdet utan vid värdering är det andra 
faktorer som har spelat in. Även nollhypotesen accepteras då p-värde för F är högre än 0,05 
vilket även innebär att en ekvation skulle vara utan värde.  
   
UTDATASAMMANFATTNING ÅF 
Rörelsekostnad     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,93495      
R-kvadrat 0,874131      
Justerad R-
kvadrat 0,870904      
Standardfel 237,1449      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  Fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 15231773 15231773 270,8462 3,8E-19  
Residual 39 2193271 56237,72    
Totalt 40 17425044        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 1082,962 102,142 10,60251 4,76E-13 876,3607 1289,564 
Rörelsekostnad 2,59014 0,157384 16,45741 3,8E-19 2,271799 2,90848 

 
Liksom föregående företag är korrelationen mellan rörelsekostnader och antal anställda stort. 
R-kvadrat för variablerna ligger på 87,4 procent och p-värde för F ligger långt under 0,05 med 
3,8E-19. Detta visar återigen på att en stor del utav företagets rörelsekostnad går ut i form av 
löner. Ekvationen för linjen kommer att bli y = 2,5901x + 1083. 
 
UTDATASAMMANFATTNING ÅF 
Rörelseresultat     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,489999      
R-kvadrat 0,240099      
Justerad R- 0,220614      
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kvadrat 
Standardfel 582,6841      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  Fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 4183734 4183734 12,32247 0,001146  
Residual 39 13241310 339520,8    
Totalt 40 17425044        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 2431,253 110,2206 22,05806 1,24E-23 2208,311 2654,195 
Rörelseresultat 5,137833 1,463629 3,510338 0,001146 2,177363 8,098302 

 
R-kvadrat för rörelseresultatet ligger på 24 procent för ÅF. Då rörelseresultaten är relativt små 
i jämförelse med de variablerna rörelsekostnad och totala intäkter tror vi att detta är 
anledningen till att korrelationen är mindre då denna variabel här är mer känslig för variation 
på X-antal miljoner än de andra variablerna är. Ett samband verkar dock finnas då p-värde för 
F understiger 0,05 med 0,001. Ekvationen för linjen kommer att bli y = 5,1378x + 2 431,3. 
 
UTDATASAMMANFATTNING ÅF Multipel     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,955097      
R-kvadrat 0,91221      
Justerad R-
kvadrat 0,902456      
Standardfel 206,1377      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 4 15895306 3973826 93,51779 1,67E-18  
Residual 36 1529738 42492,73    
Totalt 40 17425044        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 1096,817 145,9626 7,514372 7,02E-09 800,7915 1392,843 
Totala Intäkter 0,31934 2,113954 0,151063 0,880769 -3,96796 4,606638 
Aktie 0,154032 0,899211 0,171297 0,86495 -1,66965 1,977715 
Rörelseresultat 2,074781 2,099264 0,988338 0,329584 -2,18272 6,332285 
Rörelsekostnad 1,745074 2,183198 0,79932 0,429347 -2,68266 6,172804 

 
Den multipla regressionsanalysen för företaget visar liksom föregående företag på en hög 
korrelation variablerna emellan med 90,2 procent för justerad R-kvadrat. Även här kan 
nollhypotesen förkastas då p-värde för F ligger på 1,16E-18. Alla variabler har giltiga 
individuella värden. 
R-kvadrat för de nya skattade Y-värdena är som följer, ordinarie värden i parantes:   
 
Totala intäkter:  0,9967 (0,9092) 
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Aktie:   0,0426 (0,0388) 
Rörelsekostnad:  0,9583 (0,8741) 
Rörelseresultat:  0,2401 (0,2400) 

4.5 Sandvik 

Den högteknologiska verkstadskoncernen har avancerade produkter och en världsledande 
position inom tre huvudområden; Verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för 
bergavverkning samt rostfria och legerad stål och specialmetaller. Företaget representeras i 
130 länder och har närmare 50 000 anställda.115 
  
UTDATASAMMANFATTNING Sandvik 
Totala Intäkter     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,950427      
R-kvadrat 0,903312      
Justerad R-
kvadrat 0,900833      
Standardfel 1587,677      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 9,18E+08 9,18E+08 364,3589 2,18E-21  
Residual 39 98307973 2520717    
Totalt 40 1,02E+09        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 23107,75 885,3988 26,09869 2,64E-26 21316,86 24898,64 
Totala Intäkter 1,076569 0,0564 19,08819 2,18E-21 0,96249 1,190649 

 
Sandvik har en R-kvadrat 90,3 procent vilket har varit normen hittills för de genomgångna 
företagen hittills. En hög korrelation mellan de anställda och de totala intäkterna för företaget. 
Företagets produktionskapacitet kan alltså med stor sannolikhet tillskrivas antal anställda. P-
värde för F ligger återigen under 0,05 med 2,18E-21 vilket medför att nollhypotesen inte är 
giltig. Ekvationen för linjen blir y = 1,0766x + 23108. 
 
UTDATASAMMANFATTNING Sandvik 
Aktie     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,672357      
R-kvadrat 0,452064      
Justerad R-
kvadrat 0,438015      
Standardfel 3779,552      
Observationer 41      
       
ANOVA       

115 http://www.sandvik.se/  (2009-05-29) 
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  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 4,6E+08 4,6E+08 32,17626 1,48E-06  
Residual 39 5,57E+08 14285013    
Totalt 40 1,02E+09        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 32443,86 1350,206 24,02882 5,51E-25 29712,81 35174,91 
Aktie 112,499 19,83265 5,672412 1,48E-06 72,38364 152,6143 

 
R-kvadraten för Sandvik ligger på 45,2 procent, det näst högsta värdet hittills för variabeln 
hittills, vilket indicerar på att antal anställda och därmed även produktionskapaciteten har haft 
en relativt stor betydelse för aktievärdet för verksamheten de senaste 10 åren i jämförelse med 
tidigare företag. Korrelationen är ändå låg sett till andra variabler. Med ett p-värde för F under 
0,05 kan vi även avvisa nollhypotesen. Ekvationen för linjen kommer att bli y = 112,5x + 
32444.  
 
UTDATASAMMANFATTNING Sandvik 
Rörelsekostnader     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,960349      
R-kvadrat 0,92227      
Justerad R-
kvadrat 0,920277      
Standardfel 1423,541      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 9,38E+08 9,38E+08 462,7364 3,07E-23  
Residual 39 79032324 2026470    
Totalt 40 1,02E+09        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 22759,05 801,8719 28,3824 1,17E-27 21137,11 24380,99 
Rörelsekostnader 1,277243 0,059375 21,51131 3,07E-23 1,157145 1,397341 

 
R-kvadrat för sambandet mellan Sandviks rörelsekostnader och antal anställda ligger på höga 
92,2 procent vilket indicerar på en hög korrelation variablerna emellan. Även här tyder detta 
på att en stor del utav Sandviks rörelsekostnader går ut i form av lönekostnader. 
Nollhypotesen kan avvisas även här med ett p-värde för F på 3,07E-23. Ekvationen för linjen 
kommer att bli y = 1,2772x + 22759. 
 
UTDATASAMMANFATTNING Sandvik 
Rörelseresultat     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,641326      
R-kvadrat 0,411299      
Justerad R-
kvadrat 0,396204      
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Standardfel 3917,627      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 4,18E+08 4,18E+08 27,24751 6,24E-06  
Residual 39 5,99E+08 15347803    
Totalt 40 1,02E+09        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 31967,36 1537,849 20,78706 1,05E-22 28856,76 35077,95 
Rörelseresultat 3,51578 0,673532 5,219915 6,24E-06 2,153433 4,878127 

 
Sandviks R-kvadrat ligger på 41,1 procent. R-kvadraten för rörelseresultatet har haft 
varierande resultat så långt för företagen. Ändå har alla haft en stor osäkerhet, i detta fall 
närmare 60 procents osäkerhet. Troligtvis är det att nyckeltalet är ofta är relativt litet i 
förhållande till andra nyckeltal och känsligt för alla typer av kostnader då variabeln kommer 
påverkas kraftigt. Nollhypotesen kan trots det förkastas då variablerna tycks ha en påverkan 
på varandra. P-värde för F uppkommer till 6,24E-06. Ekvationen för linjen kommer att bli  
y = 3,5158x + 31967. 
 
UTDATASAMMANFATTNING Sandvik 
Multipel     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,963709      
R-kvadrat 0,928734      
Justerad R-
kvadrat 0,920816      
Standardfel 1418,719      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 4 9,44E+08 2,36E+08 117,2882 3,98E-20  
Residual 36 72459540 2012765    
Totalt 40 1,02E+09        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 22695,96 853,0514 26,60562 2,87E-25 20965,89 24426,03 
Totala Intäkter -17,5585 18,30066 -0,95945 0,343732 -54,674 19,55691 
Aktie -20,2243 13,54871 -1,49271 0,144226 -47,7024 7,25376 
Rörelsekostnader 18,80797 18,22806 1,031814 0,309041 -18,1602 55,77619 
Rörelseresultat 18,32694 18,63528 0,983454 0,331948 -19,4672 56,12105 

 
Justerad R-kvadrat för den multipla regressionsanalysen för Sandvik hamnar på 92,1 procent 
vilket innebär att det finns en hög korrelation mellan ”Anställda” och de övriga variablerna. 
Än så länge har industriföretagen varit relativt snarlika.    
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R-kvadrat för de nya skattade Y-värdena är som följer, ordinarie värden i parantes:   
 
Totala intäkter:  0,9726 (0,9033) 
Aktie:   0,4868 (0,4521) 
Rörelsekostnad:  0,9930 (0,9222) 
Rörelseresultat:  0,4429 (0,4113) 

4.6 SKF 

SKF, eller Svenska Kullager Fabriken, är en världsledande aktör inom områden som 
rullningslager, mekatronik, smörjsystem och service. De har representation i över 130 länder 
och har över 40 000 anställda.116  
 
UTDATASAMMANFATTNING SKF Totala 
Intäkter     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,508701      
R-kvadrat 0,258776      
Justerad R-
kvadrat 0,239771      
Standardfel 1692,454      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 39000807 39000807 13,6157 0,000683  
Residual 39 1,12E+08 2864400    
Totalt 40 1,51E+08        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 34898,66 1515,028 23,03498 2,57E-24 31834,22 37963,09 
Totala Intäkter 0,462765 0,125412 3,689946 0,000683 0,209095 0,716436 

 
De totala intäkterna på SKF har ett R-kvadrat värde på endast 25,9 procent vilket indicerar på 
ett svagt samband mellan antal anställda och totala intäkter. Detta kan bero på en rad olika 
faktorer, en kan vara att produktionskapaciteten inte nödvändigtvis hänger ihop med antal 
anställda för SKF, maskinerna sköter främst produktionen. Det kan också vara investeringar i 
utveckling som betalat sig senare eller varians i marknadspriserna på företagets produkter. P-
värde för F är mindre än 0,05 så enligt regressionsanalysen finns det ett samband variablerna 
emellan. Ekvationen för linjen kommer att bli y = 0,4628x + 34899.      
 
UTDATASAMMANFATTNING SKF Aktie     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,251936      
R-kvadrat 0,063472      
Justerad R-
kvadrat 0,039458      
Standardfel 1902,404      

116 http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=055973&lang=sv (2009-05-29) 
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Observationer 41      
       
ANOVA       

  Fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 1 9565964 9565964 2,64316 0,112051  
Residual 39 1,41E+08 3619139    
Totalt 40 1,51E+08        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 39417,87 675,0248 58,3947 1,4E-39 38052,5 40783,23 
Aktie 14,86306 9,142113 1,62578 0,112051 -3,62861 33,35473 

 
R-kvadrat ligger på låga 6,3 procent, vilket indicerar på att det inte finns något realt samband. 
P-värde för F ligger över 0,05 vilket innebär att nollhypotesen antas. Aktiekursen har inte 
påverkats av antal anställda under de senaste 10 åren i någon större utsträckning. Istället är det 
andra faktorer som har spelat in, exempelvis framtidstron på marknaden. En ekvation här är 
utan värde. 
   
UTDATASAMMANFATTNING SKF 
Rörelsekostnad     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,108598      
R-kvadrat 0,011793      
Justerad R-
kvadrat -0,01355      
Standardfel 1954,187      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 1777418 1777418 0,465433 0,499128  
Residual 39 1,49E+08 3818846    
Totalt 40 1,51E+08        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 39480,94 1385,997 28,48558 1,03E-27 36677,49 42284,38 
Rörelsekostnad 0,083987 0,123107 0,682227 0,499128 -0,16502 0,332995 

 
R-kvadrat för SKF rörelsekostnad ligger på det lägsta hittills. För alla genomgångna företag 
så långt har korrelationen mellan rörelsekostnader och antal anställda varit förhållandevis hög. 
För SKF ligger korrelation på 1,18 procent, vilket medför ett p-värde för F på 0,499 vilket 
medför att nollhypotesen accepteras. Resultatet indicerar på att de har stora varierande 
kostnader, som investeringar och utvecklingskostnader.  
  
UTDATASAMMANFATTNING SKF 
Rörelseresultat     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,406223      
R-kvadrat 0,165017      
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Justerad R-
kvadrat 0,143607      
Standardfel 1796,309      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 24870098 24870098 7,707534 0,008405  
Residual 39 1,26E+08 3226726    
Totalt 40 1,51E+08        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 39102,06 546,2429 71,58366 5,36E-43 37997,18 40206,94 
Rörelseresultat 0,962447 0,346672 2,776245 0,008405 0,261236 1,663658 

 
Rörelseresultatet har för antal anställda indicier på ett visst samband med en R-kvadrat på 
16,5 procent, trots detta har variabeln genomgående varit en av de lägsta för industriföretagen. 
Som vi tidigare sagt tror vi det bero på att nyckeltalet har varit betydligt mindre än andra 
likvida poster vilket gör att det påverkas lätt unika kostnader. P-värde för F är mindre än 0,05 
vilket innebär att nollhypotesen kan avvisas. Ekvationen för linjen blir y = 0,9624x + 39102. 
 
UTDATASAMMANFATTNING SKF Multipel     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,674994      
R-kvadrat 0,455616      
Justerad R-
kvadrat 0,395129      
Standardfel 1509,648      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 4 68667016 17166754 7,532455 0,000162  
Residual 36 82045381 2279038    
Totalt 40 1,51E+08        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 32817,32 1777,206 18,46568 6,04E-20 29212,98 36421,66 
Totala intäkter 1,049192 0,243719 4,30492 0,000123 0,554906 1,543478 
Aktie -45,3532 14,41139 -3,14704 0,003305 -74,5809 -16,1256 
Rörelsekostnad -0,24111 0,122597 -1,96666 0,056968 -0,48974 0,007532 
Rörelseresultat 0,562513 0,474382 1,185782 0,243476 -0,39958 1,524604 

 
Justerad R-kvadrat ligger för våra provade variabler mot företaget anställda på 39,51 procent 
vilket är den lägsta multipla korrelationen hittills. Faktorerna till detta kan naturligtvis vara 
många, men det är intressant att SKF kan skilja sig så mycket i jämförelse med de andra.  
Antal anställda tycks inte ha samma korrelation till de övriga variablerna som de företagen.  
R-kvadrat för de nya skattade Y-värdena är som följer, ordinarie värden i parantes:   
 
Totala intäkter:  0,5680 (0,2588) 
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Aktie:   0,1393 (0,0635) 
Rörelsekostnad:  0,0259 (0,0117) 
Rörelseresultat:  0,3622 (0,1650) 
 
IT-sektorn  

4.7 Net Insight  

Företaget tillverkar optiska transportlösningar av data för olika typer av plattformar, bland 
annat Mobile TV och IPTV/CATV nätverk till företag. Företaget har kunder i mer än 20 
länder. De har idag över 110 anställda.117 
 
UTDATASAMMANFATTNING Total Intäkt 
Net Insight      
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,090779      
R-kvadrat 0,008241      
Justerad R-
kvadrat -0,01719      
Standardfel 24,51251      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  Fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 194,7181 194,7181 0,324064 0,57244  
Residual 39 23433,67 600,8634    
Totalt 40 23628,39        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 87,76069 5,33756 16,4421 3,92E-19 76,96445 98,55692 
Total Intäkt 0,092544 0,162567 0,569266 0,57244 -0,23628 0,421366 

 
Det finns ingen real korrelation enligt regressionsanalysen. R-kvadrat ligger på 0,08 procent 
och p-värde för F ligger på 0,57 vilket medför att nollhypotesen accepteras. Resultatet kan ha 
påverkats till viss del på att företaget grundades 1997 och inte hade sin första intäkt förens det 
tredje kvartalet 1999. En annan orsak till den låga korrelationen kan bero på att efterfrågan 
samt marknadspriset varierat. En ekvation här skulle vara utan värde.   
 
UTDATASAMMANFATTNING Net Insight 
Aktie     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,04345      
R-kvadrat 0,001888      
Justerad R-
kvadrat -0,0237      
Standardfel 24,5909      
Observationer 41      
       

117 http://netinsight.se/compprofile.asp (2009-05-29) 
                                                



 46 

ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 44,60889 44,60889 0,073769 0,787359  
Residual 39 23583,78 604,7123    
Totalt 40 23628,39        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 89,46022 4,137105 21,62387 2,54E-23 81,09214 97,82831 
Aktie 0,009993 0,036794 0,271604 0,787359 -0,06443 0,084417 

 
R-kvadrat för aktien ligger för Net Insight ligger på 0,01 procent, med andra ord så verkar det 
inte finnas någon korrelation här heller mellan de båda variablerna. Med ett p-värde för F på 
0,79 antas också nollhypotesen. Detta resultat kommer förmodligen delvis att upprepa sig då 
IT-aktien var extremt övervärderad från 1999 och ett par år framåt. Aktien hade inte någon 
som helst verklighetsförankring utan grundades helt på överoptimistiska framtidsutsikter. 
Eftersom korrelationen mellan variationen av antal anställda och totala intäkter var så låg 
innebär det att företagets inkomstmöjligheter inte grundas på antalet anställda. Sannolikt är att 
företagets aktie till stor del värderas av nya avtal samt andra faktorer.    
 
UTDATASAMMANFATTNING Net Insight 
Rörelsekostnader      
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,561895      
R-kvadrat 0,315726      
Justerad R-
kvadrat 0,29818      
Standardfel 20,36103      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 7460,093 7460,093 17,9947 0,000132  
Residual 39 16168,3 414,5717    
Totalt 40 23628,39        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 71,6114 5,352963 13,3779 3,73E-16 60,78401 82,43879 
Rörelsekostnader 0,341375 0,080475 4,242016 0,000132 0,1786 0,504151 

 
Antal anställda har betydligt högre korrelation än de två tidigare variablerna med 31,6 
procent. P-värde för F är mindre än 0,05 vilket innebär att det finns ett visst samband, men 
ändå är korrelationen relativt låg. Med andra ord indicerar detta på att företaget har haft andra 
stora typer av unika utgifter, exempelvis forsknings- och utvecklingskostnader. Ekvationen 
för linjen kommer att bli y = 0,3414x + 71,61.   
 
UTDATASAMMANFATTNING Net Insight 
Rörelseresultat     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,384243      
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R-kvadrat 0,147643      
Justerad R-
kvadrat 0,125788      
Standardfel 22,72456      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 3488,564 3488,564 6,755471 0,013127  
Residual 39 20139,83 516,4058    
Totalt 40 23628,39        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 83,49806 4,315164 19,34992 1,35E-21 74,76982 92,2263 
Rörelseresultat -0,19662 0,075649 -2,59913 0,013127 -0,34963 -0,04361 

 
Rörelseresultatet ligger på 14,8 procent som i jämförelse med resultaten på industrisektorn 
relativt lågt. P-värde för F ligger med 0,013 lite under 0,05 vilket pekar på ett sannolikt 
samband variablerna emellan. Då totala intäkter hade låg korrelation med antal anställda är 
det heller inte överraskande att se att rörelseresultatet också hade låg korrelation. Som vi 
tidigare nämnt är det andra faktorer som spelar in i rörelseresultatet, som exempelvis 
marknadspriser och ingångna avtal, då företaget till stor del har företag som kunder. Då 
företaget inte har gått med plus hittills kommer ekvationen för linjen att bli y = -0,1966x + 
83,498.  
 
UTDATASAMMANFATTNING Net Insight  
Multipel      
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,585778      
R-kvadrat 0,343136      
Justerad R-
kvadrat 0,270151      
Standardfel 20,76365      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 4 8107,74 2026,935 4,701456 0,003719  
Residual 36 15520,65 431,1292    
Totalt 40 23628,39        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 70,89647 7,789885 9,101093 7,23E-11 55,09785 86,69509 
Totala Intäkter -0,22677 0,609292 -0,37219 0,711934 -1,46247 1,008929 
Aktie -0,0135 0,033969 -0,39731 0,693485 -0,08239 0,055396 
Rörelsekostnader 0,658901 0,518138 1,27167 0,211645 -0,39193 1,709733 
Rörelseresultat 0,324297 0,543941 0,596199 0,554773 -0,77887 1,427461 

 
Här ser vi att justerad R-kvadrat ligger på 27 procent vilket är lägre än alla tidigare multipla 
analyser, värdet kan generellt tolkas som att 27 procent av mängden anställda kan förklaras 
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med de övriga variablerna, främst då av rörelsekostnader och rörelseresultat då de hade 
mindre än 0,05 vid p-värde för F. 
 
R-kvadrat för de nya skattade Y-värdena är som följer, ordinarie värden i parantes:   
 
Totala intäkter:  0,0240 (0,0082) 
Aktie:   0,0055 (0,0019) 
Rörelsekostnad:  0,8361 (0,3157) 
Rörelseresultat:  0,4303 (0,1476) 

4.8 HiQ  

Företaget är ett konsultbolag inom mjukvaruutveckling och kommunikation. De är ledande i 
Norden inom 6 områden och har över 1000 anställda spridda i Norden och Östeuropa.118  
 
UTDATASAMMANFATTNING HiQ Totala 
Intäkter     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,973953      
R-kvadrat 0,948585      
Justerad R-
kvadrat 0,947266      
Standardfel 64,23361      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 2968738 2968738 719,5273 9,57E-27  
Residual 39 160912,3 4125,956    
Totalt 40 3129650        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 24,41026 23,14404 1,05471 0,298048 -22,403 71,22351 
Totala Intäkter 3,570509 0,133109 26,82401 9,57E-27 3,301271 3,839746 

 
Totala intäkter för HiQ har stor korrelation med antal anställda med ett R-kvadrat värde på 
94,9 procent vilket inte är överraskande då de jobbar som konsulter. Personalen är i praktiken 
produkten. P-värde för F är långt under 0,05 med 9,57E-27. Ekvationen för linjen kommer att 
bli y = 3,5705x + 24,41.  
 
UTDATASAMMANFATTNING HiQ Aktie      
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,312788      
R-kvadrat 0,097837      
Justerad R-
kvadrat 0,074704      
Standardfel 269,0656      
Observationer 41      

118 http://www.hiq.se/  (2009-05-29) 
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ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 306194,4 306194,4 4,22942 0,046463  
Residual 39 2823456 72396,31    
Totalt 40 3129650        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 628,7359 47,34482 13,27993 4,72E-16 532,9719 724,4998 
Aktie -0,71342 0,346901 -2,05656 0,046463 -1,41509 -0,01175 

 
HiQ ligger betydligt högre än Net Insight men R-kvadrat hamnar inte högre än 9,8 procent. P-
värde för F är knappt under 0,05 vilket ändå indicerar på att ett visst samband finns, men antal 
anställda har under den mätta tiden inte påverkats av aktievärdet i någon vidare utsträckning. 
Det är ändå lite märkligt anser vi då korrelationen med antal anställda och rörelseresultatet har 
varit förhållandevis högt. Återigen verkar det som andra faktorer har påverkat aktien, 
exempelvis marknadens framtidstro på företaget. Den lågt korrelerade ekvationen kommer att 
bli y = -0,7134x + 628,74.  
 
UTDATASAMMANFATTNING HiQ 
Rörelsekostnader     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,975711      
R-kvadrat 0,952012      
Justerad R-
kvadrat 0,950782      
Standardfel 62,05547      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 2979466 2979466 773,7102 2,49E-27  
Residual 39 150184,4 3850,881    
Totalt 40 3129650        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 2,38485 23,19811 -0,1028 0,918646 -49,3075 44,53777 
Rörelsekostnad 4,451569 0,160038 27,81565 2,49E-27 4,127861 4,775277 

 
Korrelationen mellan rörelsekostnader och antal anställda ligger på höga 95,2 procent, 
betydligt högre än Net Insight, vilket indicerar på att en stor del går ut i form av 
lönekostnader. Inget märkvärdig då det är ett konsultbolag. Även p-värde för F är långt under 
0,05 vilket medför att nollhypotesen kan avvisas. Ekvationen för linjen blir y = 4,4516x + 
2,3848.   
 
UTDATASAMMANFATTNING HiQ 
Rörelseresultat     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,849545      
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R-kvadrat 0,721727      
Justerad R-
kvadrat 0,714592      
Standardfel 149,4345      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 2258754 2258754 101,1503 2,18E-12  
Residual 39 870895,9 22330,66    
Totalt 40 3129650        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 235,728 41,74866 5,646361 1,6E-06 151,2834 320,1726 
Rörelseresultat 13,92958 1,385014 10,05735 2,18E-12 11,12812 16,73103 

 
Antal anställda har 72,2 procents korrelation med rörelseresultatet, också det betydligt högre 
än Net Insight. Då de arbetar som konsulter trodde vi på förhand att korrelationen skulle vara 
förhållandevis hög. P-värde för F ligger också långt under 0,05 vilket innebär att 
nollhypotesen kan förkastas. Ekvationen för linjen kommer att bli y = 13,93x + 235,73. 
 
UTDATASAMMANFATTNING HiQ Multipel     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,976862      
R-kvadrat 0,95426      
Justerad R-
kvadrat 0,949177      
Standardfel 63,05891      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 4 2986499 746624,8 187,7627 1,4E-23  
Residual 36 143151,4 3976,427    
Totalt 40 3129650        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 2,237509 29,35684 0,076218 0,939668 -57,3009 61,77594 
Totala Intäkter -1645,92 3721,316 -0,44229 0,660922 -9193,1 5901,26 
Aktie 0,020835 0,091697 0,227212 0,821544 -0,16514 0,206805 
Rörelsekostnader  1650,071 3721,258 0,443418 0,660117 -5896,99 9197,133 
Rörelseresultat 1647,232 3721,491 0,442627 0,660684 -5900,3 9194,765 

 
HiQ har en hög justerad R-kvadrat på 94,9 procent, vilket visar på en betydligt högre 
korrelation Net Insight. Det pekar på att de testade variablerna har haft ett större samband 
med antal anställda än för Net Insight, P-värde för F är även här långt under 0,05 vilket visa 
på att det finns ett betydande samband då nollhypotesen avvisas.   
R-kvadrat för de nya skattade Y-värdena är som följer, ordinarie värden i parantes:   
 
Totala intäkter:  0,9941 (0,9486) 



 51 

Aktie:   0,1025 (0,0978) 
Rörelsekostnad:  0,9976 (0,9520) 
Rörelseresultat:  0,7563 (0,7217) 

4.9 Prevas 

Företaget arbetar främst som konsulter, men har även egna dataplattformar och 
mjukvaruprodukter. De har över 500 ingenjörer inom programmering, elektronik och mekanik 
som kan outsourcas till behövande företag. De har globala företag runt hela världen som 
kunder.119 
 
UTDATASAMMANFATTNING Prevas 
Totala Intäkter     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,95251      
R-kvadrat 0,907275      
Justerad R-
kvadrat 0,904897      
Standardfel 39,31668      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 589873,5 589873,5 381,5972 9,64E-22  
Residual 39 60286,25 1545,801    
Totalt 40 650159,8        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 69,4042 13,27831 5,226886 6,11E-06 42,54629 96,26211 
Totala Intäkter 3,189586 0,16328 19,53451 9,64E-22 2,859322 3,51985 

  
Totala intäkter för Prevas har hög korrelation med antal anställda med 90,7 procent för R-
kvadrat P-värde för F är under 0,05 vilket innebär att nollhypotesen kan accepteras. Detta var 
förväntat då företaget främst arbetar som konsulter. Ekvationen för linjen kommer att bli  
y = 3,1896x + 69,40.  
 
UTDATASAMMANFATTNING Prevas Aktie     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,040184      
R-kvadrat 0,001615      
Justerad R-
kvadrat -0,02398      
Standardfel 129,011      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 1049,839 1049,839 0,063077 0,803016  

119 http://prevas.se/om_prevas.html (2009-05-29) 
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Residual 39 649109,9 16643,84    
Totalt 40 650159,8        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 293,3901 31,25222 9,387818 1,48E-11 230,1766 356,6037 
Aktie 0,182645 0,727232 0,251151 0,803016 -1,28832 1,65361 

 
Antal anställda verkar inte korrelera alls med aktiekursen, då R-kvadrat ligger på 0,16 
procent. Detta finner vi förvånansvärt då antal anställda till stor del korrelerar med totala 
intäkter. Företagets produktionsförmåga tycks korrelera med aktien. Även nollhypotesen är 
över 0,8 vilket innebär att nollhypotesen kan fastslås. Det tycks inte finnas något samband 
variablerna emellan.  
 
UTDATASAMMANFATTNING Prevas 
Rörelsekostnader     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,950334      
R-kvadrat 0,903135      
Justerad R-
kvadrat 0,900651      
Standardfel 40,18472      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 587182,1 587182,1 363,6226 2,26E-21  
Residual 39 62977,66 1614,812    
Totalt 40 650159,8        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 48,51944 14,57623 3,328668 0,001913 19,03623 78,00266 
Rörelsekostnader 3,614408 0,189545 19,06889 2,26E-21 3,231018 3,997799 

 
Här ligger Prevas högt med 90,3 procent för R-kvadrat. Detta pekar på att en stor del av 
Prevas rörelsekostnader går ut i form av lönekostnader, som vi trodde då de arbetar som 
konsulter. Övriga delar går sannolikt ut i form av utvecklingskostnader för företagets övriga 
produkter. Även nollhypotesen avvisas. Ekvationen för linjen kommer att bli y = 3,6144x + 
48,519.  
 
UTDATASAMMANFATTNING Prevas 
Rörelseresultat     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,504287      
R-kvadrat 0,254306      
Justerad R-
kvadrat 0,235185      
Standardfel 111,4957      
Observationer 41      
       
ANOVA       
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  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 165339,4 165339,4 13,30026 0,000774  
Residual 39 484820,3 12431,29    
Totalt 40 650159,8        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 279,5567 18,24221 15,32471 4,26E-18 242,6583 316,455 
Rörelseresultat 7,353865 2,016441 3,646952 0,000774 3,275228 11,4325 

 
R-kvadrat på 25,4 procent för rörelseresultat, mer än Net Insight men mindre än HiQ. Här är 
en potentiell förklaring till den låga korrelationen till aktievärde och variation i antal 
anställda. Trots att antal anställda korrelerar högt med totala intäkter har den ändå en relativt 
låg korrelation med rörelseresultatet.  Ett samband kan ändå ses då P-värde för F ligger under 
0,05 med 0,0008. Ekvationen för linjen kommer att bli y = 7,3539x + 279,5. 
 
UTDATASAMMANFATTNING Prevas 
Multipel     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,962637      
R-kvadrat 0,926669      
Justerad R-
kvadrat 0,918522      
Standardfel 36,39163      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  Fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 4 602483,1 150620,8 113,7318 6,65E-20  
Residual 36 47676,63 1324,351    
Totalt 40 650159,8        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 37,43792 16,21632 2,308656 0,026815 4,549687 70,32615 
Totala Intäkter 1828,499 2164,147 0,844905 0,403744 -2560,59 6217,592 
Aktie  0,456702 0,209869 2,176133 0,036188 0,031069 0,882336 
Rörelsekostnader -1824,99 2164,12 -0,8433 0,404632 -6214,03 2564,046 
Rörelseresultat -1827 2164,102 -0,84423 0,404117 -6216 2562,004 

 
Det justerade R-kvadratvärdet ligger överraskande för den multipla regressionsanalysen på 
91,8 procent. Detta trots att p-värde för de individuella variablerna ligger över 0,05 på ”Totala 
Intäkter”, ”Rörelsekostnader” och ”Rörelseresultat”. P-värde för F ligger dock långt under 
med 6.65E-20. Än så länge är det bara Net Insight som stuckit ut med ett lågt värde för 
justerad R-kvadrat.  
 
R-kvadrat för de nya skattade Y-värdena är som följer, ordinarie värden i parantes:   
 
Totala intäkter:  0,9791 (0,9072) 
Aktie:   0,0017 (0,0016) 
Rörelsekostnad:  0,9746 (0,9031) 
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Rörelseresultat:  0,2744 (0,2543) 

4.10 Nolato  

Företaget är en aktiv underleverantör, som med egna specialistkunskaper erbjuder sina 
kunder, som oftast består av globala företag inom bland annat medicinteknik, 
telekommunikation och mobil telefoni, högteknologisk utveckling av produktsystem 
bestående av olika typer av polymera material. De har idag över 3000 anställda.120 
 
UTDATASAMMANFATTNING Nolato Totala 
Intäkter     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,681697      
R-kvadrat 0,464711      
Justerad R-
kvadrat 0,450986      
Standardfel 697,7076      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 16481858 16481858 33,85785 9,25E-07  
Residual 39 18985038 486795,8    
Totalt 40 35466896        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 3810,188 194,3553 19,60423 8,49E-22 3417,067 4203,308 
Totala Intäkter -2,32239 0,399122 -5,81875 9,25E-07 -3,12969 -1,51509 

 
R-kvadrat för Nolato ligger på 46,5 procent vilket hamnar endast hamnar före Net Insight i 
korrelationsvärde.  Inte helt överraskande då de övriga två bolagen är konsultbolag där de 
anställda ”är” produkten. Företaget har andra faktorer som spelar in som i många fall inte 
nödvändigtvis grundar sig i antalet anställda. P-värde för F är under 0,05 så nollhypotesen kan 
förkastas. Ekvationen för linjen blir y = -2,3224x + 3 810,2 
 
UTDATASAMMANFATTNING Nolato Aktie     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,181386      
R-kvadrat 0,032901      
Justerad R-
kvadrat 0,008104      
Standardfel 937,8098      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 1166896 1166896 1,326791 0,256389  
Residual 39 34300000 879487,2    

120 http://www.nolato.se/ (2009-05-29) 
                                                



 55 

Totalt 40 35466896        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 3108,692 251,1174 12,37944 4,37E-15 2600,759 3616,625 
Aktie -3,1682 2,750498 -1,15186 0,256389 -8,73161 2,395207 

 
Aktiekursen tycks än en gång inte påverka antalet anställda. Med en R-kvadrat på 3,2 procent 
och ett p-värde för F över 0,05 accepteras nollhypotesen och pekar på att inget samband 
mellan variablerna finns. Än en gång verkar det som det främst är andra faktorer som vägs in 
vid aktievärderingen. Ekvation här är utan värde.  
 
UTDATASAMMANFATTNING Nolato 
Rörelsekostnader     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,233285      
R-kvadrat 0,054422      
Justerad R-
kvadrat 0,030176      
Standardfel 927,3165      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 1930174 1930174 2,244608 0,142132  
Residual 39 33536722 859915,9    
Totalt 40 35466896        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 1837,165 706,8687 2,599018 0,01313 407,3878 3266,942 
Rörelsekostnader 1,716378 1,145626 1,498202 0,142132 -0,60087 4,033625 

 
Rörelsekostnaderna för Nolato ligger på låga 5,4 procent och med ett p-värde för F på över 
0,05 procent vilket pekar på att det inte finns något samband mellan variablerna. Förmodligen 
har företaget många andra typer av kostnader som exempelvis utvecklingskostnader. En 
ekvation här är utan värde. 
 
UTDATASAMMANFATTNING Nolato 
Rörelseresultat     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,138332      
R-kvadrat 0,019136      
Justerad R-
kvadrat -0,00601      
Standardfel 944,4604      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  Fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 678680,6 678680,6 0,760848 0,388402  
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Residual 39 34788215 892005,5    
Totalt 40 35466896        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 2837,818 153,1387 18,53103 6,2E-21 2528,065 3147,57 
Rörelseresultat 1,708205 1,958353 0,872266 0,388402 -2,25294 5,669349 

 
Även här tycks samband sakna då R-kvadrat ligger på 1,9 procent vilket pekar på att det inte 
finns någon korrelation mellan antal anställda och rörelseresultatet. Det går också att tolka 
som att företaget inte permitterar personal beroende på rörelseresultatet. Även nollhypotesen 
accepteras då p-värde för F ligger på 0,39, vilket medför att en ekvation för sambandet skulle 
vara utan värde.   
 
 
UTDATASAMMANFATTNING Nolato 
Multipel     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,891129      
R-kvadrat 0,794111      
Justerad R-
kvadrat 0,771235      
Standardfel 450,3772      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  Fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 4 28164669 7041167 34,71297 6,76E-12  
Residual 36 7302227 202839,7    
Totalt 40 35466896        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 728,7648 427,2383 1,705757 0,096668 -137,715 1595,244 
Totala Intäkter -2,64465 0,296906 -8,90738 1,24E-10 -3,2468 -2,0425 
Aktie -3,1702 1,681405 -1,88545 0,06746 -6,58025 0,23985 
Rörelsekostnad 5,530798 0,741072 7,463244 8,18E-09 4,027836 7,033761 
Rörelseresultat 5,055023 1,245073 4,060023 0,000253 2,529899 7,580148 

 
Trots de låga individuella värdena får ändå multiregressionsanalysen en väldigt bra 
korrelation med en justerad R-kvadrat på 77,1 procent. Nollhypotesen kan även avslås då p-
värde för F har ett värde under 0,05 för hela analysen.  
 
R-kvadrat för de nya skattade Y-värdena är som följer, ordinarie värden i parantes:   
 
Totala intäkter:  0,5852 (0,4647) 
Aktie:   0,0414 (0,0329) 
Rörelsekostnad:  0,0685 (0,0544) 
Rörelseresultat:  0,0241 (0,0191) 
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4.11 IFS 

IFS jobbar med komponentbaserade affärssystem, som är utvecklat på en öppen standard. De 
har 25 års erfarenhet och har konsulter som har djup kompetens inom området. De arbetar 
med globala företag och har i dagsläget över 2700 anställda.121  
 
UTDATASAMMANFATTNING IFS Totala 
Intäkter      
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,558856      
R-kvadrat 0,31232      
Justerad R-
kvadrat 0,294687      
Standardfel 321,7707      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 1833880 1833880 17,71242 0,000146  
Residual 39 4037918 103536,4    
Totalt 40 5871798     
          

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 1718,214 276,5562 6,212893 2,62E-07 1158,826 2277,602 
Totala Intäkter 1,887293 0,448436 4,208613 0,000146 0,980246 2,79434 

 
För korrelationen med totala intäkter antal anställda ligger R-kvadrat på 31,2 procent, vilket är 
en av de lägre korrelationerna för IT-företagen. Något förvånande då företaget även arbeta 
som konsulter även om deras förstahandsprodukt är deras affärssystem som är betydligt större 
i jämförelse. Trots det finns det ändå ett samband då P-värde för F är mindre än 0,05 vilket 
avslår nollhypotesen. Ekvationen för linjen är y = 1,8873x + 1 718,2. 
  
UTDATASAMMANFATTNING IFS Aktie      
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,425104      
R-kvadrat 0,180713      
Justerad R-
kvadrat 0,159706      
Standardfel 351,2135      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 1061111 1061111 8,602376 0,005596  
Residual 39 4810686 123350,9    
Totalt 40 5871798        
       

121 www.ifsworld.com (2009-05-29) 
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  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 2757,757 65,4994 42,10354 3,99E-34 2625,271 2890,242 
Aktie 0,348077 0,118677 2,932981 0,005596 0,10803 0,588124 

 
IFS Aktie har ett korrelationsvärde på R-kvadratvärde på 18,1 procent. P-värde för F ligger på 
0,0056, alltså accepteras inte nollhypotesen. Korrelationen mellan aktievärde och antal 
anställda är den högsta för de testade företagen inom IT-branschen men ändå inte särskilt hög. 
Även här tycks det främst vara andra faktorer som väger tyngre. Ekvationen för linjen 
kommer att bli y = 0,3481x + 2 757,8.   
 
UTDATASAMMANFATTNING IFS 
Rörelsekostnader     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,658836      
R-kvadrat 0,434064      
Justerad R-
kvadrat 0,419553      
Standardfel 291,9018      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 2548739 2548739 29,91244 2,82E-06  
Residual 39 3323059 85206,64    
Totalt 40 5871798        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 1861,134 188,7264 9,861549 3,79E-12 1479,399 2242,869 
Rörelsekostnader 1,594122 0,291471 5,469227 2,82E-06 1,004566 2,183678 

 
Korrelationen mellan antal anställda och rörelsekostnader är för IFS 43,4 procent, vilket pekar 
på att en relativt stor del av företagets kostnader är lönekostnader. P-värde för F är under 0,05 
med 2,82E-06 vilket avsäger nollhypotesen. Ekvationen för linjen kommer att bli 
 y = 1,5941x + 1 861,1. 
 
UTDATASAMMANFATTNING IFS 
Rörelseresultat     
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,458755      
R-kvadrat 0,210456      
Justerad R-
kvadrat 0,190211      
Standardfel 344,7795      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F  
Regression 1 1235755 1235755 10,3956 0,002555  
Residual 39 4636043 118872,9    
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Totalt 40 5871798        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Konstant 2819,651 55,48039 50,82247 2,95E-37 2707,431 2931,871 
Rörelseresultat -1,97047 0,611146 -3,22422 0,002555 -3,20663 -0,73431 

 
R-kvadrat för IFS rörelseresultat hamnar på 21 procent. Nollhypotesen avvisas med ett p-
värde för F som ligger på 0,003. Även här pekar regressionsanalysen endast på ett svagt 
samband variablerna emellan. Detta indicerar på att antal anställda inte direkt korrelerar med 
rörelseresultatet utan det är andra faktorer som spelar in. Ekvationen för linjen blir 
y = -1,9705x + 2 819,7.  
  
UTDATASAMMANFATTNING IFS Multipel      
       

Regressionsstatistik      
Multipel-R 0,820719      
R-kvadrat 0,673579      
Justerad R-
kvadrat 0,620086      
Standardfel 227,6006      
Observationer 41      
       
ANOVA       

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F  
Regression 4 3955122 988780,5 25,45023 4,59E-10  
Residual 37 1916676 51802,04    
Totalt 41 5871798        
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Konstant 1485,614 209,4952 7,0914 2,14E-08 1061,137 1910,092 
Totala Intäkter 0,864423 0,59432 1,454475 0,154246 -0,33978 2,068629 
Aktie  0,414234 0,079544 5,207607 7,42E-06 0,253062 0,575405 
Rörelsekostnad  1,158577 0,418884 2,765866 0,008806 0,309837 2,007316 
Rörelseresultat 0 0 65535 ######## 0 0 

 
För den multipla regressionsanalysen ligger p-värde för F på 4,59E-10 under 0,05. P-värde för 
F ligger för alla individuella variablerna under 0,05 förutom för variabeln ”Rörelseresultat” 
som har ogiltigt värde då resultatet varit negativt totalt över åren. Den justerade R-kvadraten 
för hela analysen ligger på 62 procent, vilket tyder på att det finns ett samband mellan 
variablerna emellan. 
 
R-kvadrat för de nya skattade Y-värdena är som följer, ordinarie värden i parantes:   
 
Totala intäkter:  0,4637 (0,3123) 
Aktie:   0,2683 (0,1807) 
Rörelsekostnad:  0,6444 (0,4340) 
Rörelseresultat:  0,3124 (0,2105) 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera sambanden för uppsatsens teoridel med den framtagna 
empirin. Vi kommer även att sammanfatta uppsatsen som helhet samt ge förslag på vidare 
studier. 

5.1 Inledning 

I slutet av första kapitlet skrev vi att syftet med uppsatsen är ”… att undersöka och analysera 
för hur ekonomisk data för den relativt unga IT-sektorn förklarar antal anställda gentemot hur 
den förklarar nyckeltalet för en äldre mer erfaren bransch som industrisektorn.” Vi har valt att 
dela upp avsnittet i 5 delar: en för ”Totala intäkter”, en för ”Aktie”, en för 
”Rörelsekostnader”, en för ”Rörelseresultatet” samt en för den multipla analysen. Vi kommer 
att redogöra och föra ihop empirin med teorin för varje nyckeltal samt göra grafiska 
sammanställningar på de indikationer studien givit även om de inte överrensstämmer totalt för 
alla variabler för samtliga alla fall. Vi har bestämt oss för att dela in företagen i 2 kategorier i 
den grafiska sammanställningen, en för tillverkande företag och en för konsulterande företag, 
då vi funnit detta lämpligt med hänsyn till resultaten.   
 

 
Figure 8 
Sammanfattning för R-kvadratvärde för studien 

5.2 Aktie 

Under en lågkonjunktur ökar naturligtvis sannolikheten för att varslas för en stor del av de 
anställda i ett berört företag och de jobb som kräver mindre erfarenhet och utbildning värderas 
inte lika högt som arbeten som kräver utbildning och erfarenhet det då dessa är svårare att 
ersätta vilket innebär att de jobb som försvinner först generellt är jobb som är lättare att 
ersätta.122   
 
För regressionsanalyserna med X-variabeln ”Aktie” ligger korrelationen för antal anställda i 
industribranschen betydligt högre med korrelationsvärden för Munters 0,335, Hexagon 
0,5028, ÅF 0,0388, Sandvik 0,4521 och SKF 0,0635. För IT-företagen ligger värdena på för 
Net Insight 0,0082, HiQ 0,0978, Prevas 0,0016, Nolato 0,0329 och IFS på 0,1807.  
Detta innebär att industriföretagen i högre utsträckning permitterar personal i förhållande till 
aktienivån trots att korrelationen var förhållandevis låg för ÅF och SKF. Här följer en grafisk 
sammanställning för de samband som studien pekar på för aktievärde. 

122 Olivier Blanchard. 2003. Macroeconomics, International third edition, Prentice Hall. Sida 121  
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Figure 9 
Sammanställning för korrelation till variabeln ”Aktie”  
 
De två minsta IT-företagen i studien, Net Insight och Prevas, har också lägst korrelation för 
X-variabeln ”Aktie”. Skälet till att industriföretaget ÅF har ett utmärkande lågt 
korrelationsvärde på 0,0388 tror vi beror på att företaget inte har någon egen produktion i 
samma bemärkelse som övriga industriföretag, då de jobbar som teknikkonsulter inom diverse 
områden och utvecklare för mängder med företag.123 Således innebär det att deras 
standardanställde kommer att vara dyrare att ersätta vilket resulterar i en lägre korrelation.124 
Även om inte moraliska betänkligheter är det första som kommer på tanke vid handel av 
aktier så har handel av ansvarsfulla investeringar ökat125 vilket skulle kunna påverka R-
kvadrat för vissa företag även om det är marginellt. Den låga korrelationen överlag kan till 
stor del förklaras av aktiens natur, då aktiekursen inte behöver hänga ihop med företagets 
resultat eller de antalet anställda eller deras prestation eftersom värdet på aktiekursen styrs av 
utbud och efterfrågan.126 Detta i sin tur grundar sig i marknadens syn på företaget, vilket 
innebär att aktievärdet kan avspegla framtida förväntningar och möjligheter till 
vinstgenerering.127 Med 2000-talets IT-krasch i baktankarna ser vi att IT-företagen överlag 
har ett lägre korrelationsvärde vilket just skulle kunna bero på att deras aktiekurs i större 
utsträckning baseras på marknadens framtida förväntningar än industriföretagens aktiekurs.  

5.3 Totala Intäkter 

När vi har ”Totala intäkter” som X-variabel visar studien på ett resultat för industriföretagen 
med ett R-kvadratvärde på för Munters 0,9097, Hexagon 0,913, ÅF 0,9092, Sandvik 0,9033 
och SKF 0,2588. För IT-företagen är värdet för Net Insight 0.0082, HiQ 0,9486, Prevas 
0,9072, Nolato 0,4647 och IFS 0,3123. Studien visar att korrelationen överlag är kraftigare för 

123 www.af.se (2009-07-03) 
124 Olivier Blanchard. 2003. Macroeconomics, International third edition, Prentice Hall. Sida121 
125  Eva Hofmann, Erik Hoelzl, Erich Kirchler ”A Comparison of Models Describing the Impact of Moral Decision 
Making on Investment Decisions” Vol. 82 Issue 1. September 2008. 
126 Klas Eklund. 2004. Vår ekonomi en introduktion till samhällsekonomi tredje upplagan. Prisma. Sida 136 
127 Ibid. Sida 136 
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industriföretagen vilket pekar på att produktionskapaciteten till hög grad är korrelerat med 
antalet anställda för industriföretagen.  
 
För industriföretagen HiQ och Prevas finns det en korrelation på över 90 procent. Detta beror 
på att företagen arbetar som konsulter där de anställda är själva produkten. Net Insight har 
sedan starten gått back och har haft avsevärt fler kvartalsrapporter med negativt resultat än 
rapporter med positivt resultat vilket till stor del förklarar deras låga korrelation. Nolato både 
levererar och tillverkar produkter, men trots det har de i förhållande med industriföretagen 
förhållandevis låg korrelation. IFS, Prevas och HiQ är de IT-företag i studien som tar fram 
egen programvara. Den största och mest komplexa programvaran tas fram av IFS. Studier 
som gjorts om hur dessa företag förhåller sig till Cobb-Douglas produktionsfunktion pekar på 
att företag med större och mer komplexa program oftast har ett allt mer ökande 
skalavkastningssamband för antal anställda ju större och mer komplexa program som 
utvecklas128 och även om det är många andra faktorer att ta hänsyn bör detta medföra en lägre 
korrelation för IFS i jämförelse med de övriga 2 företagen. I detta fall så stämmer teorin då 
IFS har det lägsta av de 3 med ett korrelationsvärde på 0,3123. 
  
 

 
Figure 10 
Sammanställning för korrelation till variabeln ”Totala intäkter”  
 
I Cobb-Douglas produktionsfunktion räknar man fram förhållandet mellan input i form av 
exempelvis material och arbetskraft och output i form av en produkt eller tjänst.129 De 
undersökta IT-företagen behöver i större utsträckning endast de anställda till att ta fram 
företagets produkt. Om man inte räknar med datorer och transportredskap, så behöver de 
ingen fysisk input i form av material eller produktionsmaskiner på samma sätt som 
industriföretagen. Av de undersökta IT-företagen var det endast Net Insight och Nolato som 
hade serietillverkning av en egen fysisk produkt.    
 

128 Parag C. Pendharkar, James A. Rodger, Girish H. Subramanian.  ”An empirical study of the Cobb-Douglas 
production function properties of software development effort”, Information and Software Technology, Issue 12 
November 2008. Sid. 1181- 1188. 
129 Jeffry M. Perloff. Microeconomics Third Edition. Sida 150 
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4 av de 5 undersökta industriföretagen har egen serietillverkning och behöver mer än endast 
de anställda för att kunna leverera sin produkt. Således måste industriföretagen kalibrera fler 
variabler för att effektivisera verksamheten, vilket vi finner bör ge dem mindre spelrum för 
effektiviseringar än IT-företagen. Orsaken till att tillverkande företag i industribranschen har 
högre korrelation än konsultföretaget i samma bransch beror sannolikt igen på att 
konsultföretagen värderar den genomsnittliga anställda högre då dessa sannolikt är dyrare att 
ersätta.130 

5.4 Rörelsekostnad 

För regressionsanalyserna med X-variabeln ”Rörelsekostnader”, har lönekostnaderna hos 
samtliga företag varit en procentuellt sätt stor kostnadspost. Enligt analysen hade 
industriföretagen R-kvadrat värden på för Munters 0,9269, Hexagon 0,8914, ÅF 0,8741, 
Sandvik 0,9222 och SKF 0,0117. För IT-företagen låg värdena på för Net Insight 0,3157, HiQ 
0,952, Prevas 0,9031, Nolato 0,0544 och IFS 0,434. Överlag låg värdena för industriföretagen 
något högre än för IT-företagen. För industriföretagen så är det återigen SKF som sticker ut 
med ett R-värde som pekar på att det inte finns någon korrelation mellan de båda variablerna. 
Men de övriga industriföretagen ligger alla på runt 90 procents korrelation.  
 

 
 
Figure 11 
Sammanställning för korrelation till variabeln ”Rörelsekostnad”  
 
Då rörelsekostnaden har ett stort samband med antalet anställda för industribranschen bör 
detta hänga ihop med det stora antalet varsel. De framtagna värdena pekar på att en stor del av 
företagets rörelsekostnader går ut i form av lönekostnader. Tekniska framgångar för företaget 
påverkar effektiviteten och energianvändningen i företaget, vilket i sin tur kommer att påverka 
korrelationen för rörelsekostnaden och sänka korrelationen under en period.131 Att försöka 
spara in pengar på andra sätt kan vara en omöjlighet för dessa företag. Det kan också vara så 
att de tillverkande IT-företagens långsiktiga planer av personalavveckling påskyndas under 

130 Olivier Blanchard. 2003. Macroeconomics, International third edition, Prentice Hall. Sida 121  
131 Yuan Chaoqing, Liu Sifeng, Wu, Junlong 2009 ”Research on energy-saving effect of technological progress 
based on Cobb-Douglas production function” Energy Policy Vol. 37 Sida 2842-2846 
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nedgångar för att spara kapital i större utsträckning än industriföretagen vilket bidrar till en 
lägre korrelation.132 Det är mycket möjligt, som vi tidigare sagt, att de undersökta IT-
företagen har ett större spelrum för denna typ av kostnadssparande åtgärder vilket innebär att 
korrelation för variabeln minskar.  

5.5 Rörelseresultat 

För antal anställda med variabeln ”Rörelseresultat” som X-variabel var R-kvadratvärdet för 
Munters 0,0284, Hexagon 0,6036, ÅF 0,24, Sandvik 0,4113 samt SKF 0,3951. För IT-
företagen var värdet för Net Insight 0,1476, HiQ 0,7217, Prevas 0,2543, Nolato 0,0191 och 
för IFS 0,2105. För rörelseresultatet mot antal anställda finner vi inget mönster branscherna 
emellan. Med fler anställda följer självfallet högre kostnader för företagen trots det är det ett 
stort antal övriga faktorer som måste tas hänsyn till. För rörelseresultatet spelar TFP en 
betydande roll för de undersökta företagen. TFP kan påverkas av faktorer som bland annat 
konkurrens och industriell utveckling,133 och beroende på hur mycket det har varierat för 
företagen under den mätta perioden så kommer R-kvadratvärdet att sjunka mer för de företag 
som har haft en större variation än för det som har haft ett mer konstant värde.    
 
Att R-kvadratvärdena skiljer sig åt så pass mycket kan delvis bero på att alla företagen i 
studien arbetar för olika marknader och att det delvis är de impulser som slår ekonomin och 
marknaderna som vi ser i resultatet. Till stor del beror det också på att alla företag i studien är 
unika och att de har unika förutsättningar på den egna marknaden. Framgången som ett 
företag har beror därför inte på branschplaceringen. Då resultatet som framkommit visar på ett 
brus där vi inte kan urskilja några mönster för variablerna kommer vi inte att illustrera 
resultatet med en figur.        

5.6 Justerad R-kvadrat multipel 

I den multipla analysen ser vi hur stor den totala korrelationen mellan samtliga X-variabler 
gentemot ”Antal anställda” för den justerade R-kvadraten, som är att föredra att se till med 
mer än en X-variabel.134 Alltså hur stor del av värdena på X-variablerna som kan förklara 
värdet på Y-variabeln. För industriföretagen har Munters ett justerat R-kvadratvärde på 
0,9111, Hexagon 0,9074, ÅF 0,9025, Sandvik 0,921 och SKF 0,3951. För IT-företagen ligger 
korrelationen på R-kvadratvärde för Net Insight 0,3431, HiQ 0,9492, Prevas 0,9185, Nolato 
0,7712 och IFS 0,62. För industribranschen låg den totala korrelationen högt med ett justerat 
R-kvadratvärde över 90 procent för samtliga variabler för alla industriföretag utom SKF. För 
IT-företagen är resultaten mer blandade med HiQ och Prevas på ett totalt värde på över 90 
procent.  
 
Skillnaderna i korrelationen tror vi främst bero på att de anställda är av högre värde för IT-
företagen än de är för industriföretagen.135 Industriföretagen korrelerar därför överlag antalet 
anställda i förhållande till X-variablerna högre än IT-företagen. När de anställda är av högre 
värde för IT-företagen väntar de längre med varsel och permitteringar. Då IT-företagen i 
studien arbetar inom smalare områden har de också rimligtvis en större möjlighet snabba till 

132 Andrew Figura, 2009, ”Explaining cyclical movements in employment: Creative-destruction or changes in 
utilization?” Labour Economics, Issue 4, Sid 429-431 
133 Makuto Funakoshi,  Kazuyuki Motohash. “A Quantitative Analyse of Market Competition and Productivity” 
The Japanese Economy, vol. 36, no 1. 2009 M.E Sharpe, Inc. Sid. 27-47 
134 Christopher Dougherty. 2007. Introduction to Econometrics Third edition, Oxford University Press.  
Sida 104-105 
135 Olivier Blanchard. 2003. Macroeconomics, International third edition, Prentice Hall. Sida 121 
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omställningar än vad industriföretagen har, vilket delvis kan förklara den högre korrelationen 
för industriföretagen.  
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6. Slutdiskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera slutresultatet av studien. Vi kommer även att ta upp 
begränsningar och ge förslag till vidare forskning. 
 
I vår frågeställning undrade vi om det fanns några skillnader i hur ett företags ekonomiska 
data kan förklara skillnader för antal anställda inom industri- respektive IT-branschen. 
Då studien varit begränsad till 5 företag inom vardera bransch så känner vi att vi inte kan dra 
några konkreta slutsatser. Studien har likväl gett oss indikationer på hur det kan vara, något 
som även stöds av teorin. För att få en djupare insikt känner vi dock att vi måste undersöka 
betydligt fler företag samt kanske även analysera fler variabler för att kartlägga fler samband. 
Med fler undersökta företag hade vi förhoppningsvis vi kunnat fastslå sambanden.  
Möjligheten finns också att arbetet hade fått en annan utgång med andra undersökta företag.   
 
Sammanfattningsvis pekar undersökningen på att det tycks finnas vissa skillnader för hur Y-
variabeln ”Antal anställda” förhåller sig till X-variablerna beroende på vilken bransch som 
företaget befinner sig i. Industriföretagens korrelation gentemot Y-variabeln är överlag högre 
än IT-företagens. Även om det skulle vara en slump och att om vi skulle ha haft med andra 
företag i undersökningen så hade resultatet blivit annorlunda, så pekar undersökningen på att 
de undersökta industriföretagen i större utsträckning korrelerar personalstyrkan beroende på 
värdena på X-variablerna marknaden. Trots det hade de konsulterande företagen på båda sidor 
snarlika värden, vilket vi tror beror på att de till stor har de anställda som produkt. En sak som 
fann överraskande var hur lite förändringen i antal anställda och därmed i många fall även 
produktionskapaciteten, korrelerade med aktiekursen för industriföretagen. För de undersökta 
företagen tycks inte produktionskapaciteten i någon större utsträckning spela in vid 
marknadens värdering utav aktien. Företagen behöver naturligtvis inte få ett bättre resultat 
bara för att de har fler anställda, tvärtom kan de ha för många anställda i förhållande till 
marknaden vilket ofta är anledningen till permittering.  
  
För industribranschen stod SKF ut med låga värden rakt igenom medan det för IT-branschen 
var företaget Net-Insight som också hade låga korrelationsvärden gentemot de andra 
företagen. Självklart hade vi kunnat gå in djupare och analysera precis varför ett specifikt 
företag har vissa variabler men det hade frångått själva poängen med uppsatsen. 
 
Studien begränsas i och med att industri- och IT-branschen idag flyter samman vilket 
omöjliggör för en klar definition av vad som är vad. Just definitionen har varit ett problem då 
vi i början föreställde oss att IT-företag främst arbetade med mjukvara. När vi bestämt oss för 
att gå efter OMX branschindelning letade vi så efter företag som i första hand arbetade med 
mjukvara. Problemet med detta var att Sverige inte har något större antal mjukvaruföretag och 
ett par av dessa är under 10 år, som var en utav våra kriterier för studien. Flera av de företag 
som vi först fann lämpliga redogjorde heller för en kvartalshistorik på 10 år. Att få ut all den 
information skickad från företagen hade blivit väldigt omständligt och tidsödande. Istället för 
att få ut informationen bestämde vi oss för att titta närmare på andra företag som OMX 
placerat inom IT-branschen, företag som både passade NUTEK: s definition samt hade en 
kvartalshistorik på hemsidan som var minst 10 år. Vi anser att samtliga företag i studien var 
lämpliga men om det hade funnits ett större urval är det möjligt att vi hade använt oss av 
andra företag.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har det uppkommit en mängd nya frågor. En av de första som kom upp 
efter det att vi fört regressionsanalyserna var att se närmre på vad det är för faktorer som 
påverka företag som Net Insight och SKF, vad är det som gör att dessa står ut i 
undersökningen? Finns det andra företag som får liknande resultat inom andra branscher? 
Sedan hade det naturligtvist varit intressant att se hur andra Y-variabler påverkar X-
variablerna. Hur påverkar exempelvis företagets rörelseresultat aktievärdet i olika branscher? 
Hur påverkar politiska åtgärder de anställda på företagen? Anställer företagen fler under, för 
företaget, bättre villkor? Hur har det påverkat historiskt sätt? Skiljer sig resultaten om vi 
skulle genomföra analyserna för andra länder? 

Att föra undersökningen på börsnoterade företag och företag som inte är börsnoterade, som 
exempelvis IKEA finner vi också intressant. Finns det några skillnader där hur de permitterar 
personal i förhållande till olika X-variabler? Till hur stor del spelar marknadens förväntningar 
in? En sådan studie skulle självklart bli betydligt omständligare då man inte har samma insikt 
i företag som inte är börsnoterade. 
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8. Bilagor 
I bilagorna kommer vi att presentera graferna för regressionsanalyserna. Y-variabeln är antal 
anställda. X-variablerna är totala intäkter, aktie, rörelsekostnader och rörelseresultat. För varje 
graf står även företagsnamnet återgivet samt vilken av X-variablerna grafen avser. De sista 4 
graferna för varje företag är de grafer vi får fram vid den multipla analysen. Vid de multipla 
analyserna skiljer sig de skattade Y-värdena då dessa även räknar in de övriga variablerna för 
att få fram skattat Y-värde. 
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Munters Rörelsekostnader
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Munters Aktie Multiple 
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Hexagon Rörelseresultat 
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Hexagon Rörelsekostnader Multiple
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 ÅF Totala Intäkter Multiple
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ÅF Rörelseresultat Multiple
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SKF Rörelseresultat
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SKF Rörelsekostnader Multiple
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