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Sammanfattning 
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Handledare Bengt Lindström och Jurek Millak 

Nyckelord IFRS 3, Upplysningskrav, Rörelseförvärv 

Bakgrund Sedan den första januari år 2005 ska alla svenska börsnoterade koncerner till 

följd av EU-lagstiftning följa de internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS. En av de 

redovisningsstandarder som finns i IFRS är IFRS 3 Business combinations som behandlar 

rörelseförvärv. Övergången till IFRS har lett till att det ställs högre krav på den information 

som företagen lämnar i samband med sina årsredovisningar jämfört med tidigare regler.  

Syfte Att studera om det har skett en förbättring 2012 jämfört med 2006 av de 

upplysningar som ska lämnas enligt IFRS 3 av företagen noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm. Vidare se om det finns något samband mellan upplysningsgrad och storlek på 

företagen. 

Metod En kvantitativ metod har tillämpats där sekundärdata har samlats in från 

årsredovisningar för år 2006 och år 2012. Tre separata Chi2-test har sedan utförts för att se 

om det finns något samband. 

Empiri Empirin visar att det har skett en viss förbättring mellan år 2006 och 2012, detta 

kan dock inte styrkas med Chi2-testet. År 2006 fanns det ett samband mellan börslista och 

uppfyllningsgrad men detta samband fanns inte år 2012. 

Slutsats Det finns ett samband mellan börslista och uppfyllningsgrad år 2006 vilket kan 

styrkas med hjälp av ett Chi2-test. Detta samband kunde dock inte styrkas för år 2012 då 

uppfyllningsgraden har jämnats ut mellan åren. Utifrån diagrammen kan en viss förbättring 

ses när man jämför uppfyllelsegraden 2006 och 2012. 

 

 

 



Förkortningar och definitioner 

 

Förkortningar 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

 

IASB – International Accounting Standards Board 

 

IAS – International Accounting Standards 

 

RR – Redovisningsrådets Rekommendation 

  

Definitioner 

Rörelseförvärv – Förvärv av tillgångar som tillsammans med ledningsaktiviteter med mera 

ger upphov till avkastning. 

 

Large Cap – Bolag på Stockholmsbörsen med över en miljard euro i börsvärde. 

 

Mid Cap - Bolag på Stockholmsbörsen med ett börsvärde mellan 150 miljoner och en miljard 

euro. 

 

Small Cap - Bolag på Stockholmsbörsen med ett börsvärde som understiger 150 miljoner 

euro. 

 

Stockholmsbörsen – Bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm 
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1. Introduktion 

Uppsatsens första kapitel introducerar programområdet genom att redogöra för bakgrunden 

till problemet, frågeställningarna som studien ska besvara, syftet med studien samt vilka 

avgränsningar som görs. 

 

1.1 Bakgrund 

Sedan den första januari år 2005 ska alla svenska börsnoterade koncerner till följd av EU-

lagstiftning följa de internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS som utvecklas av den 

oberoende organisationen International Accounting Standards Board (IASB). Målet för IASB 

är att utveckla redovisningsstandarder som är globalt accepterade, implementerbara, 

förståeliga och av hög kvalitet. Syftet med redovisningsstandarderna i IFRS är att skapa 

harmonisering och att öka jämförbarheten mellan olika länders redovisning så att företagen 

ska ha samma tillgång till världens kapitalmarknader.
1
 

 

En av de redovisningsstandarder som finns i IFRS är IFRS 3 Business combinations som 

behandlar rörelseförvärv. Ett rörelseförvärv uppkommer när ett företag får bestämmande 

inflytande över ett annat företag. Bestämmande inflytande innebär i de flesta fallen att 

moderföretaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger över hälften av rösterna i det 

förvärvade bolaget. I de fall ägarandelen understiger 50 procent av rösterna så klassificeras 

innehavet istället som intressebolag eller finansiell investering och i de fallen tillämpas inte 

IFRS 3.
2
  

 

Övergången till IFRS har lett till att det ställs högre krav på den information som företagen 

återger i samband med sina årsredovisningar jämfört med tidigare regler. Det ställs bland 

annat högre krav på de upplysningar som ska lämnas. Även innan IFRS skulle implementeras 

hos de svenska bolagen fanns det upplysningskrav i samband med rörelseförvärv i RR 1:00. 

Det förekommer dock skillnader i standarderna om vilka upplysningar som ska lämnas i 

samband med årsredovisningen. Den största skillnaden mellan de olika standarderna är att 

IFRS 3 kräver att upplysningar lämnas om varje enskilt väsentligt förvärv, medan oväsentliga 

                                                 
1
 Nilsson, H. Nilsson, S. Sundgren, S. (2013) Internationell Redovisning Teori och praxis. Studentlitteratur. 3 

uppl. s. 11-13 
2
 Ibid, s. 131-133 
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förvärv kan summeras. Det ska även lämnas upplysningar om vad eventuell goodwillen som 

har uppstått har för sammansättning, det vill säga vad den består av och hänförs till. Syftet 

med de omfattande upplysningskraven är att hjälpa de olika användarna av 

årsredovisningarna att bedöma karaktären på rörelseförvärven, och för att redogöra för vad 

rörelseförvärven ger för finansiella effekter på företaget under räkenskapsåret.
3
 

 

 1.2 Problemdiskussion 

I en undersökning skriven av Bo Lagerström och Cecilia Nicander publicerad i Balans 2006 

redogörs det för hur de svenska börsföretagen har anpassat sig till IFRS 3 Business 

Combinations som behandlar rörelseförvärv. Studien analyserar bland annat hur företagen 

anpassat sig till de omfattande upplysningskrav som finns i IFRS 3. De har studerat 51 bolags 

årsredovisningar som utgjorde de mest omsatta bolagen på den dåvarande A-listan och 

bolagen på den dåvarande O-listan (Attract 40) som hade gjort minst ett rörelseförvärv under 

2005. I deras studie kom de fram till att det fanns brister i bland annat hur företagen redovisar 

uppkommen goodwill och vad goodwillen hänförs till. Det fanns även brister i upplysningar 

om bokförda värden på tillgångar och skulder före förvärvet, och upplysningar om den 

förvärvade enhetens bidrag till årets resultat. Slutsatsen från denna artikel är att företagen i 

sina rapporter inte lyckas ge läsarna den fullständiga information som IFRS 3 kräver. De 

påpekar att det krävs ytterligare anpassning till IFRS 3 för att ge användarna av 

informationen full nytta av upplysningskraven. 
4
 

 

Nasdaq OMX skriver varje år en rapport angående övervakningen av regelbunden finansiell 

information. Varje bolag noterat på Stockholmsbörsen granskas åtminstone en gång under en 

femårsperiod, med andra ord omfattar rapporterna inte samtliga bolag varje år. De granskar 

de börsnoterade bolagen och lämnar synpunkter i de fall där bolagen brister i sin redovisning. 

Konsekvenserna av detta kan antingen bli att företagen ombeds att anpassa sin redovisning i 

kommande årsredovisning alternativt rättelse som publiceras i ett pressmeddelande, och i 

allvarliga fall riskerar bolagen att bli avnoterade. Både år 2011 och 2012 har företag fått 

påpekanden angående brister i deras upplysningar angående rörelseförvärv enligt IFRS 3.
5
   

 

                                                 
3
 Lagerström, B. Nicander, C. (2006). Tre heta IFRS-områden: Har börsbolag som köpt en rörelse också köpt 

regelverket i IFRS 3? Balans nr. 6-7 
4
 Ibid 

5
 Nasdaq OMX, Övervakning av regelbunden finansiell information 2012: 

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/83/83403_vervakningavregelbundenfinansiellinformation2012.pdf  

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/83/83403_vervakningavregelbundenfinansiellinformation2012.pdf


3 

 

De noterade bolagen på Nasdaq OMX delas in i Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Det 

som avgör vilken indelning företagen får beror på deras börsvärde. Hur väl företagen 

uppfyller de olika upplysningskraven som finns i redovisningsstandarderna kan bero på ett 

antal olika faktorer. Exempel på en faktor som tas upp är företagsstorlek. Det finns tidigare 

studier som visar att större företag har högre incitament att lämna fler upplysningar i sina 

årsredovisningar jämfört med mindre bolag. Större företag tenderar att vara hårdare 

granskade av analytiker och investerare då de har större mängd utomstående investerat 

kapital jämfört med mindre företag vilket leder till högre krav på att de lämnar tillräckligt 

med information.
6
  

 

I vår studie vill vi analysera hur de svenska börsnoterade bolagen följer de upplysningskrav 

som finns i IFRS 3 och se om det finns några skillnader mellan de olika företagsstorlekarna.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera om det har skett en förbättring 2012 jämfört med 2006 

av de upplysningar som ska lämnas enligt IFRS 3 av företagen noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm. Studien ska vidare studera om det finns några skillnader mellan hur de olika 

börslistorna Large Cap, Mid Cap och Small Cap uppfyller upplysningskraven. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur väl har företagen uppfyllt de upplysningskrav som finns i IFRS 3 angående 

rörelseförvärv i sina årsredovisningar för år 2006 och år 2012? 

 Förekommer det någon skillnad i uppfyllningsgraden av upplysningskraven år 2006 och 

år 2012? 

 Förekommer det någon skillnad i uppfyllningsgraden av upplysningskraven mellan Large 

Cap, Mid Cap och Small Cap? 

 

1.5 Avgränsningar 
Då IFRS är ett så pass omfattande regelverk och innehåller en stor mängd upplysningskrav så 

kommer vi att begränsa oss till enbart fyra av dessa. De utvalda upplysningskraven är B64 C 

                                                 
6
 Adrem, A. (1999) Essays on Disclosure Practices in Sweden – Causes and Effects. Lund University.1 uppl, s. 

28 



4 

 

som behandlar förvärvad röstandel, B64 D som behandlar betalsätt och anledning till 

förvärvet, B64 E som behandlar en kvalitativ beskrivning av uppkommen goodwill och B64 

Q som behandlar det förvärvade bolagets bidrag till resultat och omsättning. Dessa 

upplysningskrav har valts ut då tidigare nämnda studier har visat att det är just dessa som 

företag tenderar att brista i att lämna upplysningar om. Vi väljer att enbart studera 

årsredovisningar och rörelseförvärv utförda år 2006 och år 2012.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel behandlas uppsatsens referensram. Den tar upp teorier och 

redovisningsregler/standarder som är relevanta för att besvara uppsatsens syfte och 

problemformulering.  

 
2.1 IASB:s föreställningsram 

IASB:s föreställningsram behandlar begrepp och grundprinciper för utformningen av 

finansiella rapporter avsedda för externa användare. IABS:s föreställningsram behandlar 

bland annat de finansiella rapporternas syfte, de olika intressenterna och deras 

informationsbehov, och de kvalitativa egenskaper som är avgörande för användbarheten av 

den information som lämnas i de finansiella rapporterna. Enligt IASB:s föreställningsram är 

syftet med den externa redovisningen att tillhandahålla information som är användbar för de 

olika intressenterna när de fattar beslut. Den externa redovisningens syfte är att reducera 

informationsklyftor mellan företaget och de olika användarna av rapporterna.
7
 

 

2.1.1 Syftet med IASB:s föreställningsram 

Syftet med IASB:s föreställningsram är att: 

 Vägleda i arbetet med utformandet och omarbetandet av framtida internationella 

redovisningsstandarder. 

 Vägleda arbetet med att främja utvecklingen av harmonisering av 

redovisningsreglering, standarder och metoder som används i finansiell rapportering. 

 

 Vägleda normgivarna i deras arbete med att utforma nationella 

redovisningsstandarder. 

 

                                                 
7
 Nilsson, H. Nilsson, S. Sundgren, S. (2013) Internationell Redovisning Teori och praxis. Studentlitteratur. 3 

uppl. s. 19 
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 Ge vägledning till de som upprättar finansiella rapporter  

 

 Vägleda revisorer då de skall göra bedömningar om de finansiella rapporterna är 

upprättade i enlighet med IAS.  

 

 Vägleda de olika användarna vid tolkning av informationen i de finansiella 

rapporterna som har upprättats i enlighet med IAS  

 

 Ge intresserade kunskap om de olika tankegångarna som ligger bakom utformningen 

av IAS.” 
8
 

 

2.1.2 Föreställningsramens kvalitativa egenskaper 

En viktig del av IASB:s föreställningsram är de fyra grundläggande kvalitativa egenskaperna 

som begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Det är dessa kvalitativa 

egenskaper som gör informationen i de finansiella rapporterna användbar för de olika 

intressenterna.
9
 

 

Begriplighet 

Den första kvalitativa egenskapen som tas upp i föreställningsramen är begriplighet. 

Begriplighet innebär att den information som lämnas i de olika rapporterna bör vara 

lättbegriplig för användarna. Det ska dock förutsättas att användarna har rimlig kunskap om 

redovisning alternativt är beredda på att skaffa denna kunskap. Information får inte utlämnas 

av den anledningen att den skulle kunna vara för svår att förstå av vissa användare.
10

 

 

Relevans 

Relevans innebär att den information som lämnas ska vara relevant för de olika användarna. 

Information är relevant om den påverkar användarnas beslut genom att den underlättar 

bedömningen av framtida, aktuella och inträffade händelser. Det påpekas i 

föreställningsramen att information antingen kan bekräfta eller korrigera de tidigare 

bedömningarna. Med andra ord är information relevant om till exempel årsredovisningen 

                                                 
8
 IASB. IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter punkt 1. (2011) 

9
 Ibid, punkt 24 

10
 Nilsson, H. Nilsson, S. Sundgren, S. (2013) Internationell Redovisning Teori och praxis. Studentlitteratur. 3 

uppl. s. 53 
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bekräftar de prognoser som analytiker har gjort på basis av delårsrapporter med mer.
11

  

 

Tillförlitlighet 

Enligt IASB:s föreställningsram är det av stor vikt att informationen som lämnas i de 

finansiella rapporterna är tillförlitlig, det vill säga att den inte innehåller väsentliga fel eller 

vinklingar. Ibland kan det vara svårt att göra en avvägning mellan tillförlitlighet och relevans. 

Ibland kan information vara högst relevant samtidigt som den är så pass osäker att 

informationen kan bli vilseledande, detta gäller bland annat värderingar baserade på 

uppskattade framtida kassaflöden. Detta regleras genom att det finns stadganden i de olika 

redovisningsreglerna som ger vägledning i hur sådana uppskattningar ska utföras. 

Upplysningskraven är en viktig del av de finansiella rapporterna. Utförliga upplysningskrav 

ger användare goda möjligheter att göra egna bedömningar av tillförlitligheten i 

redovisningen. På redovisningsområden där det kan finnas problem med tillförlitligheten 

krävs det omfattande krav på upplysningarna just för att öka tillförlitligheten i rapporterna.
12

  

 

Jämförbarhet 

Jämförbarhet ses även som en viktig beståndsdel i de finansiella rapporterna. Jämförbarhet är 

viktigt för att användarna ska ha möjlighet att bilda sig egna uppfattningar om olika trender i 

företagens resultat och finansiella ställningar. En förutsättning för jämförbarhet är att 

likartade händelser ska redovisas på liknande sätt och enligt samma principer. Om ett företag 

till exempel ändrar uppställningar eller klassificeringar i bokslutet så ska företaget också 

omklassificera jämförelsedatan för tidigare år om det är möjligt.
13

 

  

2.2 Upplysningskrav enligt IFRS 3 
I IFRS 3 finns det omfattande upplysningskrav, denna studie kommer inte att studera alla 

dessa. Det finns många upplysningskrav i IFRS 3 som vi väljer att inte ha med i studien då 

dessa är beroende av olika faktorer som inte finns hos alla bolag. En del upplysningskrav 

reglerar till exempel vilka upplysningar som ska lämnas om eventuella eventualförpliktelser 

hos de förvärvade bolagen. Då alla förvärvade bolag inte har eventualförpliktelser ses detta 

som mindre intressant att studera. Studien kommer att granska uppfyllelsegraden av de 

                                                 
11

 Nilsson, H. Nilsson, S. Sundgren, S. (2013) Internationell Redovisning Teori och praxis. Studentlitteratur. 3 

uppl. s. 54 
12

 Ibid 
13

 Ibid, 55 
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utvalda upplysningskrav som ingår i punkt B 64.  Punkterna har valts ut för att bolagen har 

fått kritik avseende uppfyllelsegraden enligt tidigare granskningar av bolagen samt att dessa 

upplysningar gäller samtliga förvärv.
14

 De utvalda upplysningskraven B 64 C, D, E och Q 

presenteras nedan: 

 

B 64 C 

”Den procentuella andelen av förvärvade egetkapitalandelar som medför rösträtt.” 

 

B 64 D 

”De främsta anledningarna till rörelseförvärvet och en beskrivning av hur förvärvaren erhöll 

bestämmande inflytande över det förvärvade företaget.” 

 

B 64 E 

”En kvalitativ beskrivning av de faktorer som utgör redovisad goodwill, såsom förväntade 

synergieffekter av att slå samman verksamheten i det förvärvade företaget med förvärvarens 

verksamhet, immateriella tillgångar som inte uppfyller villkoren för separat redovisning eller 

andra faktorer.” 

 

B 64 Q 

“Följande information  

i. beloppet för intäkter och resultat för det förvärvade företaget sedan 

förvärvstidpunkten innefattat i koncernens rapport över totalresultat för 

rapportperioden, och 

ii. det förvärvade företagets intäkter och resultat för den aktuella rapportperioden som 

om förvärvstidpunkten för alla rörelseförvärv som skett under året hade varit per 

början av räkenskapsåret. 

Om det är praktiskt ogenomförbart att lämna någon av de upplysningar som krävs enligt 

denna delpunkt ska förvärvaren upplysa om detta och förklara varför det är praktiskt 

ogenomförbart att lämna dessa upplysningar. I denna standard används begreppet ”praktiskt 

                                                 
14

 Nasdaq OMX, Övervakning av regelbunden finansiell information 2012: 

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/83/83403_vervakningavregelbundenfinansiellinformation2012.pdf 

(Hämtad 2013-12-23) 
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ogenomförbart” med samma innebörd som i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i 

uppskattningar och bedömningar samt fel.”
15

 

 

2.3 Intressentmodellen  
Alla organisationer har intressenter. Med organisationens intressenter avses de olika 

individer, grupper eller organisationer som på något sätt har en utbytesrelation med 

organisationen. Det innebär att intressenterna och organisationen har ett beroendeförhållande 

med varandra. De olika intressenterna är enligt IASB investerare, anställda, kunder, 

leverantörer och andra kreditgivare, långivare, statliga myndigheter och samhället i övrigt. 

Dessa intressenter använder de finansiella rapporterna, bland annat årsredovisningar, för att 

tillfredsställa sina olika informationsbehov.
 
 

 

 Investerare ses som de primära intressenterna då de bidrar till verksamheter genom 

att de tillför kapital till företagen och därmed löper de en risk för att förlora detta 

kapital. Investerare och deras rådgivare har därmed behov av information som 

underlättar deras beslut angående om de ska köpa, behålla eller sälja aktier. 

Aktieägarna har dessutom behov av information som underlättar deras bedömning 

angående företagets utdelningsförmåga. 

 Anställda bidrar till verksamheten med sitt arbete och vill ha ersättning för sina 

insatser, till exempel i form av lön. De anställda och deras organisationer behöver 

information om företagets lönsamhet och stabilitet. Det är även i de anställdas intresse 

att få information som hjälper dem i sina bedömningar av företagets förmåga att 

betala ut löner, pensioner och att erbjuda arbetstillfällen. 

 Kunderna bidrar till verksamheten genom att de köper och betalar för de varor eller 

tjänster som företaget erhåller. Kunderna har intresse av information som hjälper dem 

att bedöma företagets fortlevningsförmåga, speciellt om det förekommer långsiktiga 

samarbeten eller om de på annat sätt är beroende av företaget.  

 Leverantörer och andra kreditgivares bidrag till verksamheten är att de förser 

företaget med tjänster och produkter. De har behov av information som hjälper dem i 

deras bedömning av företagets förmåga att betala deras skulder. Leverantörer och 
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andra kreditgivare är oftast i större behov av att kunna göra kortsiktiga bedömningar 

av företagets betalningsförmåga än långivarna. 

 Långivare tillför tillsammans med ägarna det kapital till företaget som krävs för att 

kunna driva verksamheten. Långivarna har behov av information som underlättar 

deras bedömning av företagets förmåga att betala amorteringar och räntor. 

 Statliga myndigheter har intresse av information om hur resurser utnyttjas i företagets 

verksamhet. De behöver information för att reglera skattepolitik och för att samla in 

statistiska uppgifter. 

 Samhället i övrigt använder företagets finansiella rapporter som informationskälla då 

företaget påverkar olika delar av samhället på olika sätt. Företag kan i hög grad bidra 

till den lokala ekonomin genom att använda lokala leverantörer och erbjuda 

arbetstillfällen.
16

 

 

  

              Figur 1 - Intressentmodellen.
17

  

                                                 
16

 IASB. IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter (2011) 
17

 Egenskapad figur utifrån IASB:s föreställningsram (2011) 
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2.4 Institutionell teori 
Institutionell teori är en teori som försöker förklara de olika kraven som ställs på 

organisationer. Institutioner är strukturer som skapats av samhället och som anses vara 

kollektiva och långvariga. Utgångspunkten är att organisationer anpassar sig till det 

lämpligaste beteendet för att undvika konflikter och oordning. Inom institutionell teori är 

organisationer underställda institutionella strukturer som i sin tur påverkar organisationers 

strategier. Olika normgivare, till exempel IASB, påverkar redovisningen genom 

påtryckningar.
18

 Enligt den institutionella teorin antas det att begränsad rationalitet och 

osäkerhet är kroniska tillstånd i samhällen och i organisationer. I de flesta fall har människor 

inte tillräckligt med bevis för att ett visst beslut är det effektivaste för att uppnå ett uppsatt 

mål. Det är denna osäkerhet som leder till att sociala system utvecklar förskrivna regler, 

normer och värderingar som är socialt accepterade och som av sociala aktörer ses som 

legitima. 
19

 

 

Den institutionella teorin kan kopplas till legitimitetsteorin då den institutionella teorin menar 

att organisationer är framgångsrika om de betraktas som legitima och ansluter sig till 

branschers och samhällens normer. Organisationer som bedriver liknande verksamheter 

tenderar enligt teorin att imitera varandra och med tiden bli mer och mer lika genom så kallad 

isomorfism.
20

 Den institutionella teorin delar in isomorfism i tre olika delar, tvingande 

isomorfism, imiterande isomorfism och normativ isomorfism  

 

Tvingande isomorfism är då större organisationer kräver att mindre organisationer inom 

samma fält ska anpassa sig till formella och informella krav från till exempel staten som via 

lagstiftning kräver företag att anpassa sig till nya regler och lagar.  

 

Imiterande isomorfism uppstår vid känslan av osäkerhet. När en organisation inte riktigt 

förstår tekniken den använder sig av, kan de istället för att lösa problemet själva välja att 

imitera de mer framgångrika organisationerna. På så sätt har de möjlighet att bli lika 

framgångsrika, samt framför allt få ekvivalent legitimitet som det framgångsrika företaget de 

imiterat. 

                                                 
18

 Hatch, J-M. (2002). Organisationsteori, moderna, symboliska och postmoderna perspektiv. Studentlitteratur. 

7 Uppl. s. 108-109 
19

 Zeitz, G. Zimmerman, M. (2002) Beyond survival: Achieving New Venture Growth by Building Legitimacy. 

Academy of Management Review, Vol 27, No. 3. s. 416 
20
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Normativ isomorfism uppstår främst vid professionalisering. Det blir vanligare att anställa 

arbetare med en professionell utbildning. Detta innebär att de professionella till en viss del 

har gemensam utbildning, samt nätverk, och detta skapar en likriktning i de olika 

organisationerna.
21

 

 

2.5 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin är en teori om hur legitimitet uppnås som har en stark koppling till 

intressentmodellen. Legitimitet definieras som en social bedömning av acceptans, lämplighet 

och önskvärdhet som gör det möjligt för organisationer att få tillgång till resurser. Några 

exempel på sådana resurser är kompetent personal, finansiella resurser, teknologi och statligt 

stöd som krävs för att organisationen ska kunna fortleva och växa.
22

 Legitimitet är även 

definierat som kongruensen mellan värderingar, lagar, normer och förväntningar från 

samhället och aktiviteterna och resultatet av dessa från organisationerna.  

 

Omgivningen motiveras av att bidra med resurser till organisationer genom deras tro på att 

organisationen är kompetent, effektiv, värdig och/eller behövd. Företag får tillgång till 

finansiering när det med hjälp av relevant information påvisar att det kommer att ge 

avkastning på insatt kapital. Investerare gör bedömningar angående om det lönar sig att 

investera kapital baserat på rationella förväntningar. Dessa bedömningar är dock behäftade 

med osäkerhet, därmed bidrar legitimiteten till att motivera investeraren genom att signalera 

att organisationen är tillförlitlig. Med andra ord bör det vara i företagsledningens intresse att i 

de finansiella rapporterna följa de uppsatta redovisningsreglerna som finns för att signalera 

legitimitet till intressenterna.
23

 

 

 

 

                                                 
21
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22
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3. Metod 
 

Metodkapitlet redogör för hur studien kommer att utföras, vilka metoder som kommer att 

användas och en bedömning på studiens tillförlitlighet. 
 

3.1 Undersökningsansats 

När en undersökning ska genomföras finns det olika ansatser man kan välja mellan, bland 

annat den deduktiva eller den induktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen är när man drar 

logiska slutsatser från empirisk data, och detta görs genom att använda redan befintlig teori. 

Den induktiva ansatsen är när man utifrån observationer och resultat härleder en teori, med 

andra ord drar man generaliserbara slutsatser från verkligheten.
24

 Denna studie kommer att 

utgå från den deduktiva ansatsen. 

 

3.2 Kvantitativ metod 
En studie kan antingen genomföras med hjälp av en kvantitativ metod eller en kvalitativ 

metod eller en kombination av båda. Den här studien kommer att utgå ifrån den kvantitativa 

metoden. Kvantitativ forskning kan betraktas som en forskningsstrategi med betoning på 

kvantifiering när det kommer till insamling och analysering av data. Den största skillnaden 

mellan kvantitativ och kvalitativ metod är vad som uppfattas som den centrala analysenheten. 

Den kvantitativa forskningen utgår oftast från att se siffror som den centrala analysenheten. 

Den kvantitativa forskningen strävar efter att frambringa numerisk data genom att omvandla 

det som observeras till kvantifierbara enheter.
25

  

 

Den kvantitativa metoden har en stark position när det gäller analys på grund av möjligheten 

att analysera siffror med hjälp av olika statistiska metoder. Siffror är användbara för mätbara 

jämförelser och samband medan kvalitativa data oftast ses som mer lämpat för att göra 

beskrivningar.
26

 Fördelar med kvantitativa undersökningar är att stora volymer av 

kvantitativa data kan analyseras relativt snabbt. Det som ses som den största fördelen med 

kvantitativ forskning är att den associeras med opartiskhet från författaren och att den 

                                                 
24

 Bell, E. Bryman, A. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. 2 Uppl. s. 31-34 
25

 Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Studentlitteratur. 3 Uppl. s. 28-29 
26

 Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. 2 Uppl. s. 320-321 
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rymmer mindre utrymme för subjektiva bedömningar jämfört med kvalitativ forskning.
27

  

 

Då syftet med denna studie är att se hur väl de börsnoterade bolagen uppfyller 

upplysningskraven i IFRS 3 och om det finns ett samband mellan uppfyllningsgraden och 

årtal och vilket segment på Stockholmsbörsen som företagen befinner sig i (Large Cap, Mid 

Cap eller Small Cap) så är en kvantitativ metod lämplig. Vi kommer att samla in den 

kvantitativa datan från företagens årsredovisningar.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Det första steget i studien var att granska upplysningskraven i IFRS 3 genom att använda 

databasen FAR Online och sedan valdes fyra av dessa upplysningskrav ut. Nästa steg var att 

göra en tolkningsmall av dessa upplysningskrav för att redogöra för läsaren hur de olika 

upplysningskraven kommer att tolkas och bedömas i studien. I denna studie kommer vi att 

göra bedömningar av uppfyllanden av de olika upplysningskraven enligt de tre kategorierna 

nedan.  

 

 Fullt upplyst 

 Delvis upplyst 

 Ej upplyst 

 

Data kan delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata är data som man själv samlar in för 

att analysera där man själv har kontroll över hela undersökningsprocessen. Sekundärdata är 

data som ursprungligen har samlats in av andra. Utifrån bolagens årsredovisningar kommer 

sekundärdata att samlas in och analyseras.
28

 De årsredovisningar som kommer att granskas är 

de som gäller åren 2006 och 2012. Årsredovisningarna kommer i första hand att hämtas från 

företagens officiella hemsidor, och i de fall de inte finns tillgängliga hämtas 

årsredovisningarna från databasen Retriever Business. När all datainsamling är utförd 

kommer datan att sammanställas i tabeller och diagram för att enkelt kunna få en överblick 

över resultatet. För att kunna kartlägga om det finns något samband mellan de tidigare 

nämnda variablerna kommer även hypotesprövningar i form av Chi2-test att utföras.  

                                                 
27
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3.4 Hypotesprövning 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar kommer tre Chi2-test att utföras. Med hjälp 

av Chi2-test analyseras absoluta frekvenser i en frekvenstabell och de faktiska frekvenserna i 

tabellen jämförs med vad som förväntas enligt nollhypotesen. 
29

 

 

I denna studie kommer två Chi2-test att mäta sambandet mellan uppfyllelsegraden och 

börslista och ett Chi2-test kommer att mäta sambandet mellan uppfyllelsegraden och årtal. 

För att utföra Chi2-testet måste en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1) formuleras. 

Dessa är studiens hypoteser: 

 

Test 1 

H0: Det finns inget samband mellan uppfyllelsegrad och årtal 

H1: Det finns ett samband mellan uppfyllelsegrad och årtal 

 

Test 2 

H0: Det finns inget samband mellan uppfyllelsegrad och börslista år 2006 

H1: Det finns ett samband mellan uppfyllelsegrad och börslista år 2006 

 

Test 3 

H0: Det finns inget samband mellan uppfyllelsegrad och börslista år 2012 

H1: Det finns ett samband mellan uppfyllelsegrad och börslista år 2012  

 

3.5 Population 

De krav som företagen måste uppfylla för att ingå i studiens population är: 

 Att bolaget var börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm år 2006 eller 2012. 

 Att bolaget har utfört minst ett rörelseförvärv år 2006 eller 2012. 

 Att bolaget redovisar enligt IFRS. 

 

Denna studie kommer att studera bolagen på Stockholmsbörsen då det är den största 

reglerade marknaden i Sverige där redovisningen ska ske enligt IFRS vilket är nödvändigt för 

                                                 
29
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att kunna utföra studien.
30

 Det ställs även krav på att bolaget ska ha utfört minst ett 

rörelseförvärv under år 2006 eller 2012 för att kunna besvara frågeställningarna.  

 

För att få fram populationen behövde vi först konstatera vilka bolag som i nuläget är noterade 

på Stockholmsbörsen. Denna information samlades in genom sökningar på databasen 

Retriever Business. Enligt databasen finns det 248 noterade bolag, dessa har delats in i Large 

Cap, Mid Cap och Small Cap. För att få information om vilka bolag som har utfört 

rörelseförvärv år 2006 och år 2012 har vi använt databasen Orbis. År 2012 gav Orbis ett 

resultat på 85 bolag. Antalet bolag har sedan justerats till 53 då Orbis inkluderade bolag som 

tillhörde börslistorna First North och Aktietorget och då det i samband med datainsamlingen 

uppmärksammades att vissa av de återstående företagen inte hade utfört några rörelseförvärv 

under året. För år 2006 gav Orbis ett resultat på 69 företag som sedan har justerats till 52 då 

resultatet åter igen innehöll företag som ingår i andra börslistor och som det i samband med 

datainsamlingen upptäcktes att några rörelseförvärv inte hade skett under året.  

 

Då alla företag som uppfyller kriterierna kommer att utgöra studieobjekt så är studien en 

totalundersökning.
31

 En fördel med detta är att undersökningen ger en så representativ bild 

som möjligt då inga företag utelämnas. Studien har inte genererat några bortfall. 

 

3.6 Metodkritik 

Validitet handlar om hur väl undersökningen mäter det som är meningen att den ska mäta. 

Det finns ett starkt samband mellan validitet och reliabilitet, en högre reliabilitet leder till 

större förutsättningar för att även validiteten är hög.
32

 Validiteten i denna studie påverkas 

negativt av att det funnits utrymme för egna tolkningar av upplysningskraven som inte 

nödvändigtvis behöver stämma överens med den ursprungliga avsikten hos IASB när de 

utformade upplysningskraven. I syfte att öka validiteten i studien gjordes en tolkningsmall av 

upplysningskraven i kapitel 4 för att förtydliga hur vi har gjort bedömningarna.  

 

Reliabilitet mäter om undersökningen är pålitlig. För att en studie ska anses ha en hög grad av 

reliabilitet så krävs det att resultaten från undersökningen ska bli densamma om studien 

                                                 
30
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utförs på nytt. Reliabilitet är ur en vetenskaplig synvinkel viktigt för att andra än forskarna 

ska kunna kontrollera datan som undersökningens resultat och slutsatser bygger på.
33

 Denna 

studie utgår ifrån företags årsredovisningar vilket är information som finns tillgänglig för 

allmänheten och som inte ändras med tiden. För att ge en bakgrund till resultaten som 

presenteras i diagram presenteras även den insamlade datan för samtliga företag i bilagor 

vilket gör det enklare för läsaren att kontrollera datan. Upplysningskraven som specifikt valts 

ut är även information som är tillgänglig för allmänheten. Detta leder till att samma resultat 

bör fås om studien utförs på nytt.  

 

Tillförlitligheten i studien anser vi vara relativt hög då informationen är inhämtad från 

årsredovisningar som är tillgängliga för allmänheten att ta del av, vilket ger en hög 

objektivitet. Dock finns det vissa upplysningskrav som kan kräva subjektiva bedömningar 

angående om det är uppfyllt eller inte och hur kraven ska tolkas vilket leder till att resultatet 

kan bli annorlunda om någon annan utför studien. Tolkningsramen i kapitel 4 där vi redogör 

för hur vi har tolkat de olika upplysningarna har även som syfte att öka studiens 

tillförlitlighet. Vi redogör för hur bedömningarna kommer att ske och vad som krävs för att 

uppnå de olika bedömningskriterierna för att ge läsaren större förståelse för resultaten. 

 

För att ta fram populationen använde vi oss av databasen Orbis som visade att det finns 85 

bolag som utfört ett rörelseförvärv år 2012 och 69 bolag år 2006. Vid en jämförelse med 

Retriever Business uppmärksammade vi dock att flera av dessa bolag inte är noterade på 

Stockholmsbörsen utan istället på andra marknader. Detta har inneburit att vi har fått 

kontrollera alla bolagen mot Retriever Business för att fastställa att de ingår i 

Stockholmsbörsen. I samband med datainsamlingen visade det sig även att det hos en del av 

företagen inte går att identifiera några rörelseförvärv för de studerade åren. Dessa 

studieobjekt har därmed exkluderats för att inte ge en missvisande bild av resultaten. 

 

Det bör även noteras att bolagen som ingår i populationen till viss del skiljer sig år 2006 och 

2012 då det är få företag som har gjort förvärv båda åren, detta är med andra ord inte en 

longitudinell studie. Detta kan påverka validiteten då det finns en risk för att eventuella 

skillnader i upplysningsgraden mellan åren kan påverkas av andra faktorer än tidsfaktorn. 
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4. Tolkningsmall för IFRS 3 

 

Detta kapitel kommer att behandla hur de olika upplysningskraven som studien ska granska 

kommer att tolkas och bedömas i årsredovisningarna. 

 

 

B 64 C – Röstandel 

Procentuell andel av förvärvade egetkapitalandelar som medför rösträtt ska enligt detta 

upplysningskrav redovisas. I de fall där 100 procent av företaget har förvärvats får företagen 

bedömningen full upplysning då röstandelen i dessa fall är detsamma som ägarandelen. För 

att företagen ska få bedömningen fullt upplyst måste de lämna information om röstandel för 

samtliga förvärv under året. I de fall företagen enbart lämnat upplysningar om vissa förvärv 

får de bedömningen delvis upplyst.   

 

B 64 D – Betalsätt och anledning till rörelseförvärvet 

Enligt detta upplysningskrav ska företagen lämna upplysningar om de främsta anledningarna 

till rörelseförvärvet. Det ska även lämnas en beskrivning av hur det köpande företaget erhöll 

bestämmande inflytande över det förvärvade företaget. Företag kan erhålla bestämmande 

inflytande över det förvärvade företaget genom till exempel kontant betalning av 

köpeskillingen, genom att ådra sig skulder, genom emission eller genom avtal. För att få 

bedömningen fullt upplyst enligt detta upplysningskrav krävs att information lämnas om både 

betalsättet och anledningen till samtliga rörelseförvärv. Har det lämnats enbart en av dessa 

upplysningar får företaget bedömningen delvis upplyst. 

 

B 64 E – Kvalitativ beskrivning av goodwill 

Det ska lämnas en kvalitativ beskrivning av vilka faktorer som utgör redovisad goodwill. 

Exempel på detta kan vara förväntade synergieffekter av att slå samman de två separata 

verksamheterna till en enhet, immateriella tillgångar som inte uppfyller de villkor för att få 

redovisas separat eller andra faktorer. I de förvärv där ingen goodwill har uppstått får 

företagen bedömningen full upplysning eftersom det i dessa fall inte krävs någon upplysning. 

I de fall företagen har lämnat upplysningar enligt detta krav för enbart vissa av förvärven får 

de bedömningen delvis upplyst. 
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B 64 Q i – Förvärvade företagets intäkter och resultat sedan förvärvstidpunkten 

Det ska lämnas information om det förvärvade företagets intäkter och resultat sedan 

förvärvstidpunkten. Med andra ord ska det förvärvade företagets bidrag till koncernens 

intäkter och resultat redovisas. Detta ska redovisas i koncernens rapport över totalresultat för 

rapportperioden. I de fall som det är praktiskt ogenomförbart att lämna upplysningarna enligt 

detta krav ska det uppköpande bolaget förklara varför det är praktiskt ogenomförbart. Med 

andra ord anser vi att full upplysning har lämnats ifall företaget inte har lämnat informationen 

om intäkter och resultat enligt denna delpunkt om de har motiverat för varför det är 

ogenomförbart. I de fall företagen har lämnat upplysningar enligt detta krav för enbart vissa 

av förvärven får de bedömningen delvis upplyst. I de fall företagen enbart lämnat upplysning 

om antingen resultat eller omsättning får de också bedömningen delvis upplyst. 

 

B 64 Q ii – Förvärvade företagets intäkter och resultat som om förvärvstidpunkten var i 

början av räkenskapsåret  

Det ska lämnas information om de förvärvade företagens intäkter och resultat för den aktuella 

rapportperioden som om förvärvstidpunkten för alla rörelseförvärv som utförts under året 

hade varit i början av räkenskapsåret. I de fall som det är praktiskt ogenomförbart att lämna 

upplysningarna enligt detta krav ska det uppköpande bolaget förklara varför det är praktiskt 

ogenomförbart. Med andra ord anser vi att full upplysning har lämnats ifall företaget inte har 

lämnat informationen om intäkter och resultat enligt denna delpunkt om de har motiverat för 

varför det är ogenomförbart. I de fall företagen har lämnat upplysningar enligt detta krav för 

enbart vissa av förvärven får de bedömningen delvis upplyst. I de fall företagen enbart lämnat 

upplysning om antingen resultat eller omsättning får de också bedömningen delvis upplyst. 
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten av studien med hjälp av diagram för samtliga 

upplysningskrav och fördelningen mellan årtal och segment på Stockholmsbörsen   
 

B 64 C – Röstandel 
 

Enligt detta upplysningskrav ska 

företagen lämna information om 

röstandelen i det förvärvade bolaget. 

Diagram 1 bredvid visar en 

jämförelse av upplysningsgraden 

mellan år 2006 och 2012. År 2006 

lämnade cirka 74 procent av bolagen 

dessa upplysningar och 2012  har det 

ökat till cirka 83 procent. Samtidigt 

har andelen bolag som inte lämnat några 

upplysningar alls minskat från cirka 19 procent till 

cirka 12 procent. Det har inte skett någon markant förändring i andelen bolag som delvis har 

lämnat upplysningar om röstandelen.  

 

I diagram 2 visas 

fördelningen mellan hur 

företagen har upplyst och 

vilket segment på  

Stockholmsbörsen som de 

befinner sig i. Det som går 

att tyda ur diagrammet är att 

både Small Cap och Mid 

Cap har förbättrat 

uppfyllelsegraden. I Small 

Cap var det 70 procent som uppfyllde detta 

upplysningskrav år 2006 och detta har ökats 

till cirka 96 procent år 2012. I Mid Cap har en förbättring skett från 75 procent år 2006 till 

Diagram 2 – B 64 C (2) - Röstandel 

Diagram 1- B 64 C (1) - Röstandel 
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cirka 85 procent år 2012, dessutom har andelen bolag som inte har lämnat några upplysningar 

år 2006 minskat från 25 procent till cirka 8 procent år 2012.  

 

I Large Cap har dock resultaten försämrats. Andelen bolag som har lämnat fulla upplysningar 

har minskat från cirka 77 procent till cirka 63 procent samtidigt som andelen bolag som ej 

lämnat några upplysningar överhuvudtaget mer än fördubblats.  

 

B 64 D – Betalsätt och anledning till rörelseförvärvet 

 

Enligt detta upplysningskrav ska 

företagen lämna upplysningar om 

deras betalsätt vid förvärvet och vad 

deras främsta anledning till förvärvet 

var. För att få betyget fullt upplyst så 

krävs det att båda dessa delkrav 

uppfylls. Enligt diagram 3 till höger 

ser vi att andelen bolag som har 

lämnat fulla upplysningar har ökat 

från cirka 47 procent till cirka 56 procent.  

Det syns en minimal ökning av bolagen som inte har lämnat några upplysningar alls.  

 

I diagram 4 till höger syns 

det att ökningen av fulla 

upplysningar till mestadels 

hänförs till ökningen hos 

Large Cap som har ökat sin 

andel från cirka 33 procent 

till cirka 56 procent. År 2006 

var det en stor del av 

bolagen på Large Cap som 

enbart fick bedömningen 

delvis upplyst då enbart ett av delkraven 

Diagram 3 – B 64 D (1) – Betalsätt och anledning  

Diagram 4 – B 64 D (2) – Betalsätt och anledning 
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uppfylldes, alternativt att de inte lämnat dessa upplysningar om alla eventuella förvärven. 

Andelen bolag som fick bedömningen delvis upplyst har dock minskat år 2012 från cirka 67 

procent till cirka 44 procent. Det har skett en ökning av fulla upplysningar hos Mid Cap från 

cirka 33 procent år 2006 till cirka 46 procent år 2012. Hos Small Cap kan en försämring 

utläsas då de har minskat andelen fulla upplysningar samtidigt som andelen delvis och ej 

upplyst har ökat.  

 

B 64 E – Kvalitativ beskrivning av goodwill  

 

Enligt detta upplysningskrav ska 

företagen lämna en kvalitativ 

beskrivning om vad eventuell 

goodwill hänförs till. Ur diagram 5 

till höger går det att utläsa en tydlig 

förbättring av alla bedömningar. 

Företag som lämnat fulla 

upplysningar har ökat från cirka 45 

till 73 procent samtidigt som antal 

företag som ej lämnat några upplysningar 

har minskat från cirka 25 till 12 procent.  

 

Andelen fulla upplysningar 

har ökat i stor grad hos både 

Small Cap, Mid Cap och 

Large Cap. Hos Small Cap 

har andelen fulla 

upplysningar ökat från 40 till 

cirka 70 procent samtidigt 

som andelen ej upplyst har 

minskat från 45 till 13 

procent. Hos Mid Cap har 

Diagram 5 – B 64 E (1) – Kvalitativ beskrivning av goodwill 

Diagram 6 – B 64 E (2) – Kvalitativ beskrivning av goodwill 
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Diagram 8 – B 64 Q i (2) – Bidrag sedan förvärvstidpunkten 

andelen fulla upplysningar ökat från cirka 42 till 77 procent, dock har andelen företag som ej 

lämnat några upplysningar också ökat från cirka 8 till 15 procent. Hos Large Cap har det skett 

en ökning av fulla upplysningar från cirka 52 till 75 procent samtidigt som det skett en 

minskning av andelen företag som inte lämnat några upplysningar alls från cirka 29 procent 

år 2006 till cirka 6 procent år 2012. 
 

B 64 Q i – Förvärvade företagets intäkter och resultat  

 

Enligt detta upplysningskrav ska 

företagen lämna information om det 

förvärvade bolagets bidrag till 

intäkter och resultat sedan 

förvärvstidpunkten. Det kan ur 

diagram 7 bredvid utläsas att en liten 

förbättring har skett mellan åren. 

Andelen företag som har lämnat fulla 

upplysningar har ökat från cirka 38 

till 40 procent samtidigt som andelen 

företag som ej lämnat några upplysningar 

har minskat från cirka 34 till 27 procent.  

 

 

Ur diagram 8 till höger kan 

det utläsas att det har skett 

en förbättring hos både 

Small Cap och Large Cap. 

Hos Small Cap har andelen 

företag som lämnat fulla 

upplysningar ökat från 25 till 

cirka 39 procent samtidigt 

som andelen företag som 

inte lämnat några 

upplysningar har minskat från 45 till 

Diagram 7 – B 64 Q i (1) – Bidrag sedan förvärvstidpunkten 
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Diagram 9 – B 64 Q ii (1) - Helårsbidrag 

Diagram 10 – B 64 Q ii (2) - Helårsbidrag 

cirka 30 procent. Hos Large Cap har andelen företag som lämnat fulla upplysningar ökat från 

cirka 38 procent till 50 procent samtidigt som andelen som ej lämnat några upplysningar 

minskat från cirka 38 till 31 procent. Hos Mid Cap har dock en försämring skett där andelen 

fulla upplysningar har minskat från cirka 58 till 31 procent, samtidigt som andelen delvis 

upplyst har ökat och andelen ej upplyst har ökat från cirka 8 till 15 procent.  

 

B 64 Q ii – Uppköpande företagets intäkter och resultat  

 

Enligt detta upplysningskrav ska 

bolagen lämna upplysningar 

angående de förvärvade bolagens 

bidrag till intäkter och resultat som 

om förvärvet hade skett första dagen 

per räkenskapsåret. Ur diagram 9 till 

höger går det att tyda att andelen 

företag som har lämnat fulla 

upplysningar har minskat från cirka 

40 procent år 2006 till 35 procent år 2012 samtidigt 

som andelen företag som inte lämnat några 

upplysningar alls har minskat från cirka 36 procent år 2006 till cirka 31 procent år 2012.  

 

 

Ur diagram 10 till höger går 

det att utläsa att det hos 

Small Cap har skett en 

minskning av antalet fulla 

upplysningar från 25 procent 

år 2006 till cirka 22 procent 

år 2012 samtidigt som 

andelen ej upplyst har 

minskat från 50 procent till 

cirka 39 procent. Hos Mid 

Cap har det skett en försämring av 
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upplysningsgraden, andelen fullt upplyst har minskat från 50 till cirka 39 procent och andelen 

ej upplyst har minskat med cirka en halv procentenhet. Hos Large Cap har det skett en liten 

förbättring, andelen fulla upplysningar har ökat från cirka 48 till 50 procent och andelen ej 

upplyst har minskat med cirka en halv procentenhet.  

 

Totala upplysningar:  

 

Diagram 11 nedan visar fördelningen över hur företagen sammanlagt för alla 

upplysningskrav har lämnat upplysningar 2006 och 2012. Sammanlagt har andelen fulla 

upplysningar ökat från cirka 49 procent år 2006 till cirka 57 procent år 2012. Det har skett en 

marginell minskning av andelen delvisa upplysningar. Andelen ej upplyst har minskat från 

cirka 24 procent år 2006 till cirka 17 procent år 2012. Detta tyder på att det har skett en 

förbättring mellan år 2006 och 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Diagram 12 på nästa sida visar fördelningen av uppfyllelsegraden för de olika börslistorna för 

alla upplysningskraven sammanslaget år 2006. Ur detta diagram går det att tyda att bolagen 

på Mid Cap sammanslaget lämnat flest upplysningar. Mid Cap står för det högsta antalet fulla 

upplysningar och samtidigt för det lägsta antalet avsaknade upplysningar. Det går även att 

tyda att företagen noterade på Small Cap har lämnat minst upplysningar enligt 

upplysningskraven då de har det lägsta antalet fulla upplysningar och det högsta antalet 

avsaknade upplysningar.  

Diagram 11 – Fördelning av totala upplysningar 2006 och 2012 
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Diagram 13 nedan visar den sammanlagda fördelningen av uppfyllelsegraden för samtliga 

upplysningskrav mellan de olika börslistorna år 2012. Ur diagrammet kan vi se att företagen 

på Large Cap har lämnat flest fulla upplysningar, dock är det inte någon väsentlig skillnad 

jämfört med de andra två börslistornas fulla upplysningar. Det är även Large Cap som har 

haft flest andel företag som inte har lämnat några upplysningar alls under 2012. 

 

 
 

Diagram 12 – Fördelning av totala upplysningar mellan de olika börslistorna 2006 

Diagram 13 – Fördelning av upplysningar mellan de olika börslistorna 2012 
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5.1 Resultat från Chi2-test 
För att undersöka om det finns något samband mellan uppfyllelsegrad, årtal och börslista har 

tre separata Chi2-test utförts. Det första Chi2-testet behandlar samband mellan 

uppfyllesegrad och årtal. Det kritiska värdet uppgick till 5,99 medan det uträknade Chi2-

värdet uppgick till 5,28, därmed kan inget samband påvisas. Chi2-testen som undersöker 

sambandet mellan uppfyllelsegrad och börslista fick två olika resultat. Resultatet för 2006 

visar att det fanns ett samband mellan uppfyllelsegrad och börslista då det uträknade Chi2-

värdet uppgick till 10,71 och det kritiska värdet uppgick till 9,49. Resultatet för 2012 kan 

dock inte påvisa ett samband då det uträknade Chi2-värdet 4,4749 understiger det kritiska 

värdet 9,49.  

 

 

 

 

Figur 13 
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6. Analys 
Analysen har som syfte att besvara uppsatsens frågeställningar och att diskutera resultatet 

med koppling till referensramen 

 

 Hur väl har företagen uppfyllt de upplysningskrav som finns i IFRS 3 angående 

rörelseförvärv i sina årsredovisningar för år 2006 och 2012? 

 

Liksom studien från 2006 i Balans som har presenterats i inledningen kan vi också se att det 

finns brister i hur företagen lämnar upplysningar enligt IFRS 3. I studien i Balans skrev 

författarna att det fanns brister i hur företag lämnar upplysningar om de förvärvade bolagens 

bidrag till koncernens omsättning och resultat, och även kvalitativa beskrivningar av 

uppkommen goodwill. 

 

I vår studie kan vi se att det är just upplysningarna som gäller bidraget till koncernens 

omsättning och resultat (B 64 Q i och ii) som företagen visar störst brister hos. År 2006 

lämnade enbart 38 procent av bolagen fulla upplysningar om det förvärvade bolagens 

påverkan på omsättning och resultat sedan förvärvstidpunkten, respektive 40 procent år 2012. 

För upplysningskravet om det förvärvade bolagens påverkan på omsättning och resultat som 

om förvärvet hade skett per den första dagen på räkenskapsåret lämnade enbart 40 procent av 

bolagen fulla upplysningar år 2006 respektive 35 procent år 2012. Detta resultat stämmer 

även överens med Nasdaq OMX årliga rapport angående övervakningen av regelbunden 

finansiell information där flera företag fått påpekanden angående deras brister i dessa 

upplysningar. 

 

I IASB:s föreställningsram framgår det att upplysningskraven är en viktig del av 

årsredovisningarna då de stärker tillförlitligheten i rapporterna. De upplysningar som ska 

lämnas är en följd av att IASB anser att det på dessa områden krävs sådana upplysningar för 

att tillförlitligheten annars blir för låg. En konsekvens av att det finns brister i företagens 

upplysningar är därmed att tillförlitligheten därmed blir lidande vilket kan försvåra 

investerares beslut.  
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Det upplysningskrav som företagen visat flest fulla upplysningar på är B 64 C som berör 

röstandel där 74 procent av företagen lämnade fulla upplysningar 2006 respektive 83 procent 

år 2012.  

 

Den största förbättringen kan ses på upplysningskravet B 64 E som gäller kvalitativ 

beskrivning av uppkommen goodwill där enbart 45 procent av bolagen lämnade fulla 

upplysningar år 2006 respektive 73 procent år 2012. En anledning till förbättringen hos 

bolagen skulle kunna vara att bristerna i dessa upplysningar har uppmärksammats från flera 

olika håll. I både rapporten från Nasdaq OMX Stockholm och artikeln i Balans påpekades det 

att det finns brister i hur företagen lämnar information om kvalitativ beskrivning av 

uppkommen goodwill. Då Nasdaq OMX finner brister i upplysningar lämnar de påpekanden 

till de berörda företagen där de antingen begär bolagen att anpassa sin redovisning i 

kommande årsredovisning alternativt rättelse. Om överträdelsen är allvarlig riskerar bolagen 

att bli avnoterade vilket bör leda till att bolagen har höga incitament att rätta till sina fel. 

Detta kan ses som en form av tvingande isomorfism där en större organisation (Nasdaq OMX 

Stockholm) utövar kontroll över de mindre organisationerna (bolagen) och kräver att de följer 

föreskrivna regler.  

 

 Förekommer det någon skillnad i uppfyllningsgraden av upplysningskraven 

mellan år 2006 och 2012? 

 

Utifrån insamlad data och diagrammen som presenteras i empirin kan vi se att det har skett en 

viss förbättring av uppfyllelsegraden av de olika upplysningskraven. Utifrån diagrammen kan 

vi se att företagen har ökat de fulla upplysningarna på samtliga upplysningskrav förutom B 

64 Q ii som handlar om det förvärvade bolagets bidrag till omsättning och resultat som om 

förvärvet hade skett på den första dagen av räkenskapsåret. Där har andelen fulla 

upplysningar minskat med cirka 5 procentenheter samtidigt som andelen ej upplyst har 

minskat med 5 procentenheter. Den största förbättringen har skett på upplysningskrav B 64 E 

som handlar kvalitativ beskrivning av goodwill. 

 

Det utförda Chi2-testet kunde inte påvisa något samband mellan år 2006 och år 2012 då 

Chi2-värdet uppgick till 5,28 vilket understiger det kritiska värdet 5,99. Med andra ord går 

det inte att statistiskt styrka ett samband mellan uppfyllningsgraden och årtal. Utifrån 
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diagram 11 som bland annat visar hur många procent av företagen som har lämnat fulla 

upplysningar går det dock att se en ökning från cirka 49 procent till 57 procent mellan åren 

samtidigt som vi ser en minskning av andelen avsaknade upplysningar från cirka 24 procent 

år 2006 och 17 procent år 2012. Därmed går det att utläsa att det har skett en viss förbättring 

av upplysningarna, men bara till en liten grad vilket leder till att Chi-2 testet inte har kunnat 

styrka sambandet.  

 

Det har enligt diagram 11 skett en ökning av antalet fullt upplysta upplysningskrav från år 

2006 till 2012. Denna ökning uppgår till 8,6 procentenheter, vilket innebär att över hälften av 

upplysningarna är fullt uppfyllda år 2012. Anledningarna till att det har ökat kan vara flera, 

en av de anledningarna kan vara att organisationerna har en vilja av att öka sin legitimitet, 

och enligt legitimitetsteorin skapas legitimitet genom att följa lagar och regler över en längre 

period. Legitimitetsteorin säger att legitimitet leder till att företag får tillgång till de resurser 

som krävs för att kunna överleva. Om ett företag inte är tillräckligt legitimt så leder det till 

sämre förutsättningar för att få tillgång till finansiella resurser då det är mindre troligt att 

investerare ser företaget som tillförlitligt. Investerare är enligt IASB:s intressentmodell den 

viktigaste intressenten då de tillför kapital till företagen. Genom att företagen ökar 

informationen i sina årsredovisningar genom att till exempel lämna de upplysningar som 

IFRS kräver bör det enligt legitimitetsteorin leda till ökad legitimitet vilket leder till att 

företaget blir mer tilltalande för dessa investerare. Därmed kan ökningen av upplysningarna 

vara en följd av att företagen vill öka sin legitimitet mot intressenterna och därmed få en 

starkare position på börsmarknaden och mer investerat kapital i företaget från investerare.  

 

Det finns även andra eventuella förklaringar till att upplysningsgraden har ökat mellan åren. 

År 2006 var IFRS ännu relativt nytt då det infördes ett år innan. Det finns en möjlighet att 

lägre upplysningsgrad år 2006 jämfört med 2012 beror på okunskap och på grund av 

misstolkningar av de olika standarderna som under åren har klarnats upp. Det finns även en 

möjlighet att skillnader i upplysningsgraden påverkats av faktumet att det inte är samma 

företag som studerats år 2012 som 2006. Vissa företag som utfört ett rörelseförvärv år 2006 

hade inte utfört något rörelseförvärv 2012, det finns därmed risk för att skillnader kan bero på 

företagsspecifika faktorer istället för tiden. 
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 Förekommer det någon skillnad i uppfyllningsgraden av upplysningskraven 

mellan Large Cap, Mid Cap och Small Cap? 

 

För att besvara denna frågeställning gjordes två separata Chi2-test för att se om det fanns 

något samband mellan uppfyllningsgraden och de olika börslistorna år 2006 och 2012. Chi2-

testet som analyserade om det fanns ett samband år 2006 mellan uppfyllningsgraden och de 

tre olika börslistorna gav ett Chi2-resultat på 10,71 medan det kritiska värdet var 9,49. Med 

andra ord kan vi förkasta nollhypotesen och visa att det finns ett statistiskt samband mellan 

uppfyllningsgrad och segment på Stockholmsbörsen i detta fall. Chi2-testet för år 2012 kunde 

dock inte visa att det finns något statistiskt samband då Chi2-värdet uppgår till 4,47 och 

understiger det kritiska värdet på 9,49. Även om Chi2-testet kan påvisa ett samband år 2006 

så kan inte Chi2-testet förklara orsakerna till sambandet. I diagram 12 kan vi utläsa att Mid 

Cap var den börslistan som visade högst upplysningsgrad då de hade flest fulla upplysningar 

och minst andel avsaknade upplysningar. Det går även att utläsa att Small Cap var den 

börslistan som visade lägsta upplysningsgrad då de hade lägst andel fullt upplyst och högst 

andel ej upplyst. 

 

I början av uppsatsen diskuterade vi hur företagsstorlek kan påverka hur väl företagen lämnar 

upplysningar. Enligt tidigare studier har man funnit att större företag tenderar att lämna 

information i högre grad då de är mer utsatta för granskning av de olika intressenterna som 

finns i intressentmodellen. Den primära intressenten enligt IASB:s intressentmodell är 

investerare och deras rådgivare (till exempel analytiker) då det är dessa som tillför kapital till 

företaget. Företagen med högst börsvärde tenderar att ha störst andel utomstående investerat 

kapital vilket leder till att kraven på att de lämnar tillräcklig information är större än för 

företag med lägre börsvärde. Våra resultat visar dock inte att Large Cap har visat den högsta 

upplysningsgraden. Resultaten indikerar att Mid Cap har haft den högsta upplysningsgraden 

2006, Large Cap den näst högsta och Small Cap hade den lägsta upplysningsgraden 2006.  

 

Samtliga börslistor har visat en förbättring av upplysningsgraden mellan år 2006 till år 2012. 

Det går genom diagram 12 och 13 att se att företagens upplysningar har utjämnats år 2012 så 

att det inte finns någon större skillnad mellan börslista och upplysningsgrad jämfört med år 

2006 där man ser en ojämnare fördelning av upplysningsgraden.  
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När vi jämför diagram 12 och 13 ser vi att Small Cap har utvecklats mest under åren då de 

har ökat sitt antal fulla upplysningar med cirka 11,4 procentenheter (jämfört med 9,2 

procentenheter hos Large Cap och 3,7 procentenheter hos Mid Cap). Small Cap är även det 

segmentet som har gjort störst minskning av andelen ej upplysta upplysningskrav då 

minskningen uppgår till 14,8 procentenheter (jämfört med 2,86 procentenheter hos Large Cap 

och 0,9 procentenhet hos Mid Cap). En av orsakerna till detta kan vara imiterande isomorfism 

som ingår i den institutionella teorin. Den imiterande isomorfismen menar att företag på 

grund av osäkerhet imiterar andra mer framgångsrika företag, detta bland annat för att uppnå 

samma grad av legitimitet som företagen de imiterar. Företagen i Small Cap kan med andra 

ord ha valt att imitera de större företagen i Large Cap och Mid Cap för att de också skall ha 

möjligheten att bli lika stora på börsmarknaden samt få likvärdig legitimitet som de större 

företagen.  
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7. Slutdiskussion 
Detta kapitel sammanfattar studien med det som uppsatsen har kommit fram till och sedan 

presenteras förslag till vidare forskning 

 

7.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att studera om det har skett en förbättring av upplysningarna som 

företagen lämnar enligt IFRS 3 år 2012 jämfört med 2006 då det finns tidigare studier som 

menar på att det finns brister i hur väl företagen lämnar upplysningar. Studien har liksom 

andra studier och rapporter kunnat visa att det finns brister i hur företagen lämnar 

upplysningar enligt IFRS, främst vad gäller kvalitativ beskrivning av uppkommen goodwill 

och påverkan på koncernens resultat och omsättning. Studien har dock inte statistiskt kunna 

visa att det finns ett samband mellan upplysningsgrad och årtal. Utifrån diagrammen i empiri-

avsnittet går det dock att utläsa att en viss förbättring har skett mellan åren då andelen fulla 

upplysningar har ökat från cirka 49 till 57 procent och andelen avsaknade upplysningar har 

minskat från cirka 24 till 17 procent. Det har skett en förbättring på samtliga upplysningskrav 

förutom B 64 Q ii som berör det förvärvade bolagets helårsbidrag till koncernens resultat och 

omsättning där en viss försämring har skett.  

 

Studien ämnade även att studera om det finns något samband mellan uppfyllelsegrad av 

upplysningskraven och vilket segment på Stockholmsbörsen som företagen befinner sig i. 

Studien har med hjälp av Chi2-test visat att det finns ett statistiskt samband mellan vilken 

börslista företagen tillhör och uppfyllelsegraden av de olika upplysningskraven år 2006. Dock 

var det i detta fall Mid Cap som hade lämnat flest upplysningar, och inte Large Cap vilket 

utifrån tidigare studier kunde ha förväntats. Det var dock Small Cap som lämnade minst 

upplysningar vilket stämmer överens med resultat från tidigare studier. År 2012 har det dock 

skett en utjämning av uppfyllelsegraden vilket har lett till att ett Chi-2 test inte har kunnat 

styrka ett samband mellan uppfyllelsegrad och börslista.  

 
7.2 Förslag till vidare forskning 
Då denna studie visar att det fortfarande finns brister i hur företagen lämnar upplysningar 

enligt IFRS 3 skulle det vara intressant att ännu längre fram göra en liknande studie för att se 

om det sker en kontinuerlig förbättring eller om den eventuellt avstannat. Då denna studie 
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enbart har studerat två årtal är även ett förslag att kolla på samtliga år mellan år 2006 och 

2012 för att på så vis se förändringen per år. Det skulle även vara intressant att studera andra 

faktorer än företagsstorlek, till exempel branschtillhörighet eller en internationell jämförelse 

med andra länder som studieobjekt. Även om denna studie delvis kan visa att det skett en 

förbättring av upplysningsgraden har studien inte kunnat visa vad denna förbättring beror på. 

Därmed skulle det vara intressant att studera vad det kan finnas för orsaker till att företag 

brister i sina upplysningar. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Studieobjekt 2012 
 

SMALL CAP 

 

Acando AB    OEM International Aktiebolag 

Addnode Group Aktiebolag (publ)  Opus Group AB (publ) 

Anoto Group AB   PartnerTech AB  

FormPipe Software AB   Prevas AB 

Image Systems AB   ReadSoft Aktiebolag 

ITAB Shop Concept AB   Semcon Aktiebolag 

Knowit Aktiebolag (publ)   Softronic Aktiebolag 

Lagercrantz Group Aktiebolag  SWECO AB (publ) 

Midsona AB    VBG GROUP AB (publ) 

Midway Holding Aktiebolag  Vitrolife AB 

Moberg Pharma AB (publ)   XANO Industri AB 

Nederman Holding Aktiebolag   

 
MID CAP 

 

Betsson AB    Lindab International AB  

Bilia AB    Loomis AB 

Cloetta AB    Mekonomen Aktiebolag  

G & L Beijer AB   Nolato AB 

HEXPOL AB   Systemair Aktiebolag 

Indutrade Aktiebolag   ÅF AB  

Klövern Ab      

   

 

LARGE CAP 

 

Alfa Laval AB   Modern Times Group  

ASSA ABLOY AB   Nibe AB 

Atlas Copco Aktiebolag   SAAB Aktiebolag 

Axfood Aktiebolag   Sandvik Aktiebolag 

BillerudKorsnäs Aktiebolag  SCA AB   

Ericsson    Securitas  

Getinge AB    SKF AB 

Hexagon Aktiebolag   TeliaSonera Aktiebolag 

   

https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5562725092
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5561846691
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5562913185
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5563906063
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5565323929
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5562513308
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5566686605
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5563194041
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5563981066
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5562921089
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5565399549
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5563910354
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5562490192
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5562824556
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5565429841
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5562415322
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5560690751
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5563232536
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5563543452
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5566977426
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5560762055
https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5565764205
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5566065446
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5566208095
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5563921971
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5565878054
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5560593575
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5560142720
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5565420824
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5560160680
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9.2 Studieobjekt 2006 

 
SMALL CAP 

Acando AB   Nordic Service Partners AB 

ACAP Invest   Novotek 

Addnode   OEM International AB 

Bong AB   Phonera AB 

Feelgood Svenska AB  Prevas AB  

Formpipe Software AB  Proffice AB  

IAR System Group  RNB Retail and Brands AB 

ITAB Shop Concept  Sigma AB 

Knowit AB   Transcom AB  

Lammhults Design Group AB Vitrolife  

 

 

 

MID CAP 

Addtech AB   Indutrade AB  

Bilia AB   Nibe AB 

B&B Tools AB  Sectra AB 

Fagerhult AB  Skistar AB    

Gunnebo AB   Tradedoubler AB 

Hemtex AB   ÅF AB   

 

 

 

LARGE CAP 

Assa Abloy AB  SAAB AB 

Atlas Copco AB  Sandvik AB 

Fabege AB   Securitas AB 

Husqvarna AB  SEB AB 

Hexagon AB   Skanska AB 

ICA Gruppen AB  SKF AB 

Lundin Petroleum AB  Svenska Cellulosa AB 

LM Ericsson   Tele2 AB 

Modern Times Group  Teliasonera AB 

Nobia AB   Trelleborg AB 

PEAB AB 
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9.3 Data från Small Cap 2012 

Small Cap B 64 C  B 64 D B 64 E  B 64 Q i B 64 Q ii 

Acando AB Fullt upplyst Inte upplyst Inte upplyst Inte upplyst Inte upplyst 

Addnode Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Inte upplyst Delvis upplyst 

Anoto Group  Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Inte upplyst 

Formpipe S Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Image 
Systems 

Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

ITAB Shop Fullt upplyst Fullt upplyst Inte upplyst Inte upplyst Inte upplyst 

Knowit Inte upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Inte upplyst Inte upplyst 

Lagercrantz Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Inte upplyst Delvis upplyst 

Midsona Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Midway Hold Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Moberg Phar Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst 

Nederman Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

OEM Internat Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Opus Group Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst 

PartnerTech Fullt upplyst Delvis upplyst Inte upplyst Delvis upplyst Inte upplyst 

Prevas Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Readsoft Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Inte upplyst 

Semcon Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Softronic Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Inte upplyst Inte upplyst 

SWECO AB Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst 

VBG Group Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Inte upplyst 

Vitrolife Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Inte upplyst Inte upplyst 

XANO Industri Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

 

9.4 Data från Mid Cap 2012 

Mid Cap B 64 C  B 64 D  B 64 E  B 64 Q i  B 64 Q ii  

Betsson Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Bilia AB Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Cloetta AB Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

G & L Beijer Fullt upplyst Delvis upplyst Inte upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Hexpol Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Inte upplyst Inte upplyst 

Indutrade AB Fullt upplyst Inte upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Klövern AB Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Lindab Intern. Fullt upplyst Delvis upplyst Inte upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Loomis AB Inte upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Mekonomen Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Nolato Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst 

Systemair  Delvis upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Inte upplyst Delvis upplyst 

ÅF AB Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 
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9.5 Data från Large Cap 2012 

Large Cap B 64 C B 64 D B 64 E B 64 Q i B 64 Q ii 

AlfaLaval Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

ASSA ABLOY Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Inte upplyst Inte upplyst 

Atlas Copco Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Axfood Inte upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Billerud Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 
Ericsson Delvis upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Inte upplyst 

Getinge Inte upplyst Delvis upplyst Inte upplyst Inte upplyst Inte upplyst 

Hexagon Inte upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Inte upplyst Inte upplyst 

Modern T Gr Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Nibe Inte upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Inte upplyst Inte upplyst 

SAAB Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Full upplyst 

Sandvik Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

SCA Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Securitas Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

SKF Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

TeliaSonera Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Inte upplyst Inte upplyst 

 

9.6 Data från Small Cap 2006 

Small Cap B 64 C B 64 D B 64 E B 64 Q i B 64 Q ii 

Acando AB Ej upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

ACAP Invest Fullt upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Addnode Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Bong AB Delvis upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

Feelgood Fullt upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Formpipe Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

IAR System  Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

ITAB Shop Ej upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

Knowit AB Ej upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

Lammhults Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

Nordic Service Fullt upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Novotek Ej upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

OEM intern. Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Phonera AB Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Prevas AB Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Ej upplyst 

Proffice AB Fullt upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst 

RNB Retail Ej upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Sigma AB Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Ej upplyst 
Transcom Fullt upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

Vitrolife Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 
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9.7 Data från Mid Cap 2006 

Mid Cap B 64 C B 64 D B 64 E B 64 Q i B 64 Q ii 

Addtech AB Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Bilia AB Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

B&B Tools AB Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Fagerhult AB Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst  Fullt upplyst 

Gunnebo AB Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Hemtex AB Ej upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Indutrade AB Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Nibe AB Ej upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Ej upplyst Delvis upplyst 

Sectra AB Fullt upplyst Ej upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Skistar AB Ej upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Tradedoubler Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Ej upplyst 

ÅF AB Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst 

 

9.8 Data från Large Cap 2006 
Large cap B 64 C B 64 D B 64 E B 64 Q i B 64 Q ii 

Assa Abloy AB Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Ej upplyst 

Atlas Copco AB Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Fabege AB Fullt upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

Husqvarna AB Ej upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

Hexagon AB Fullt upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

ICA Gruppen AB Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Fullt upplyst 

Lundin Petro.  Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

LM Ericsson Ej upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

MTG AB Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Nobia AB Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

PEAB AB Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst 

SAAB AB Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Fullt upplyst 

Sandvik AB Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

Securitas AB Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

SEB AB Fullt upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

Skanska AB Fullt upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

SKF AB Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 

SCA Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Ej upplyst Ej upplyst 

Tele2 AB Delvis upplyst Delvis upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst Ej upplyst 

Teliasonera AB Fullt upplyst Fullt upplyst Ej upplyst Fullt upplyst Fullt upplyst 

Trelleborg AB Fullt upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst Delvis upplyst 
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9.9 Resultat från Chi-2 test 

 
 

 
 

Chi-2 test för årtal: 

 

Hypoteser: 

H0: Det finns ingen skillnad i uppfyllelsegrad och årtal 

H1: Det finns skillnad i uppfyllelsegrad årtal 

 

Frihetsgrader = (rader-1) (kolumner-1) = 2 

Signifikansnivå = 5% 

Kritiskt värde = 5,99 

Chi2 = 5,2773 

 

Nollhypotesen kan ej förkastas då Chi2-värdet understiger det kritiska värdet. Därmed kan 

inget samband påvisas. 

 

Chi2-test för börslista 2006 

 

Hypoteser: 

 

H0: Det finns inget samband mellan uppfyllelsegrad och börslista år 2006 

H1: Det finns ett samband mellan uppfyllelsegrad och börslista år 2006 

 

Frihetsgrader = (rader-1) (kolumner-1) = 4 

Signifikansnivå = 5% 

Kritiskt värde = 9,49 

Chi2 = 10,7125 

 

Nollhypotesen kan förkastas då Chi2-värdet överstiger det kritiska värdet. Därmed kan ett 

samband påvisas. 

 

Chi2-test för börslista 2012 

 

Hypoteser: 

H0: Det finns inget samband mellan uppfyllelsegrad och börslista år 2012 

H1: Det finns ett samband mellan uppfyllelsegrad och börslista år 2012 

 

Frihetsgrader = (rader-1) (kolumner-1) = 4 

Signifikansnivå = 5% 

Kritiskt värde = 9,49 

Chi2 = 4,4749 

 

Nollhypotesen kan ej förkastas då Chi2-värdet understiger det kritiska värdet. Därmed kan 

inget samband påvisas. 

 


