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Sammanfattning 

Titel: Förvärvsupplysningars beslutsanvändbarhet i årsredovisningar respektive 

integrerade rapporter 

 

Författare: Yazan Borhan & Sandra Fogenstad Renard 

 

Handledare: Øystein Fredriksen 

 

Bakgrund: Studien har genomförts för att undersöka och analysera förvärvsupplysningars 

användbarhet i årsredovisningar respektive integrerade rapporter från och med år 2013 till 

och med år 2016. Tidigare studier undersöker integrerade rapporters beslutsanvändbarhet 

utifrån ett investerarperspektiv, vilket kopplas till reaktioner i bolagens aktiepris och 

aktieavkastning.  

 

Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka skillnader i hur väl integrerade rapporter 

respektive årsredovisningar från noterade europeiska bolag, fungerar som beslutsunderlag 

för investerare i bolag som genomfört förvärv. Därtill är syftet att undersöka och analysera i 

vilken utsträckning integrerade rapporter är mer beslutsanvändbara än traditionella 

årsredovisningar. 

 

Genomförande: Studien utgår från en kvantitativ ansats där vi mäter hur aktiepris och 

aktieavkastning reagerar på årsrapporternas innehåll av förvärvsupplysningar. Detta föregås 

av innehållsanalyser av årsrapporterna vilka slutligen inkluderas i våra regressionsanalyser 

för besvarande av syftet. 

 

Resultat: Utifrån innehållsanalysen är integrerade rapporter generellt bättre på att ge 

beslutsanvändbara förvärvsupplysningar. Detta återspeglas i en större reaktion på de 

förvärvande bolagens aktiepris. Gällande aktieavkastningen uteblir reaktionen både för 

integrerade rapporter och traditionella årsredovisningar. Rörande upplysningar om goodwill 

reagerar aktiepriset för både integrerade rapporter och årsredovisningar, medan reaktionen 

i aktieavkastning uteblir. 

 

Nyckelord: integrerad rapportering, beslutsanvändbarhet, förvärv, förvärvsupplysningar, 

aktiepris, aktieavkastning, goodwill 

 

 

 



 
 

  



 
 

Abstract 

Title: Decision usefulness of acquisition disclosures in annual reports and integrated reports  

 

Authors: Yazan Borhan and Sandra Fogenstad Renard 

 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

 

Background: This study has been conducted to investigate possible differences in how 

integrated reports and traditional annual reports provide information about acquisitions for 

European listed companies from 2013 to 2016. Previous studies on integrated reporting have 

mainly focused on investigating whether these reports serve as a base for decision-usefulness 

for investors and how reporting companies' stock returns are subsequently improved after 

the issuance of annual reports as integrated reports, where results have varied. 

 

Aim: The purpose of our study is to investigate differences in how well integrated reports 

and annual reports from listed European companies serve as a basis for investors in 

companies that have completed acquisitions. In addition, the purpose is to investigate and 

analyse the extent to which integrated reports are more decision-useful than traditional 

annual reports. 

 

Completion: The study is based on a quantitative approach where we measure how stock 

price and return on equity react to acquisition information in annual reports. This is preceded 

by a content analysis of the annual reports, which is ultimately included in our regression 

analysis. 

 

Results: We find that integrated reports are generally better in acquisition disclosures than 

traditional annual reports. Furthermore, we find that stock prices of companies with 

integrated reports receive a more significant reaction in response to the disclosure of 

acquisition information than traditional annual reports. Such significance does not exist for 

the stock returns of both types of reporting companies. Lastly, we find that share prices of 

both types of reporting companies significantly respond to goodwill and intangible assets 

disclosures. 

 

Keywords: integrated reporting, decision usefulness, disclosures, stock  price, stock return, 

goodwill 
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1 Inledning 

Inledande avsnitt tar avstamp i den europeiska marknaden för förvärv. Därefter följer 

beskrivning av problem investerare ställs inför då bolag genomfört förvärv, kopplat till 

rapportering och brister i årsredovisningar. Som ett alternativ till årsredovisningar 

presenteras integrerad rapportering vilket utmynnar i studiens syfte, forskningsfrågor och 

avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

I Europa gjordes förvärv av europeiska bolag för cirka 809 miljarder euro från 2016 till 2017 

(Thomson Reuters Eikon, 2018) där politisk turbulens i USA, förbättrade ekonomiska 

omständigheter i vissa länder, samt bibehållet EU-medlemskap hos EU-kritiska länder 

såsom Frankrike, bidrog till ökad optimism på den europeiska marknaden för förvärv 

(Fontanella-Khan, Weinland & Massoudi, 2017). 

 

Fastän värdeskapande är målet med förvärv, är det omdiskuterat om värde genereras och 

vilken strategi som ligger bakom (Glaum, Schmidt, Street & Vogel, 2013). Osäkerhet i 

värdeskapande härleds ofta till synergier som är svåra att bedöma och implementera, i 

synnerhet då de är rörelserelaterade. Dessa kräver kontroll och koordination för att 

värdeökningen ska infrias vilket gör dem riskfyllda (Rabier, 2017). Andelen immateriella 

tillgångar i förvärv är stadigt ökande, samtidigt som de bidrar med mer osäkerhet och risk 

för investerares uppskattningar då de är mer förgängliga (Shalev, 2009). Problemet är dock 

att upplysningar om dem ofta är bristfälliga för uppskattningar av värde och risk (Martins & 

Alves, 2010). 

Rapportering är ett sätt att minska konflikter och informationsasymmetri mellan ledning och 

investerare (Glaum et al., 2013), och enligt International Financial Reporting Standards 

(IFRS) 3 – rörelseförvärv, måste förvärvare upplysa om kostnaden för förvärv, och hur 

förvärvade tillgångar och skulder påverkar intäkter, vinster och förluster (IFRS 3).  Då 

förvärv rör stora belopp och är viktiga strategiskt, är upplysningar av hög relevans (Glaum et 

al., 2013), och eftersom varje förvärv är unikt och det inte finns någon tidigare information, 

är investerare mycket beroende av upplysningarna (Riise, Johansen & Plenborg, 2013). 
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Årsredovisningar kan ifrågasättas då de ses som för komplexa och omfattande. Vidare brister 

de i att integrera icke-finansiell information med finansiell information, vilket gör att 

investerare tappar förståelse för bolagets värdeskapande (Lee & Yeo, 2016). Utifrån denna 

kritik har integrerad rapportering uppkommit vilken syftar till att öka rapporters 

beslutsanvändbarhet för kapitalgivare och minska informationsasymmetri. I rapporterna 

förklaras hur bolaget, genom sammankoppling av samtliga resurser, skapar värde för 

investerare från kort till lång sikt. Således belyses resursanvändningen som krävs för 

värdeskapande (Gokten & Gokten, 2017). 

Mot bakgrund av ett stadigt ökande antal förvärv och immateriella tillgångar i förvärven, i 

kombination med årsredovisningens ifrågasatta relevans, finns anledning att undersöka 

integrerad rapporterings nytta för investerare i förvärvande bolag. 

1.2 Problemformulering 

Diskussioner förs om årsredovisningens beslutsanvändbarhet för investerare då den anses 

vara bakåtblickande och kortsiktig, samtidigt som den har en betoning på finansiell och 

kvantitativ information (Beretta & Bozzolan, 2008). Investerare i förvärvande bolag är 

beroende av årsredovisningen då uppskattningar om förvärvens utfall inte kan göras utifrån 

tidigare känd information, utan måste baseras på upplysningar i årsredovisningen som ger 

beslutsunderlag för framtiden. Då upplysningarna utgör beslutsunderlag för investerare, 

efterfrågas mer framåtblickande information, vilket även bidrar till att minska 

informationsasymmetrin (Riise Johansen & Plenborg, 2013). 

 

Samtidigt som fördelar såsom ökad lönsamhet, ökade marknadsandelar, synergier och 

stordriftsfördelar lyfts fram som motiv till förvärv, ser investerare risker i att de sker på 

bekostnad av investerares intressen (Kang, 2006). Investerare är medvetna om detta 

informationsgap, vilket framgår i en undersökning av PwC (2013) som visar att investerare 

efterfrågar informationsunderlag för bedömning av förnuftig resursanvändning och av 

förvärvens framtida prestationer. Vidare visar Shalev (2009) att investerare inte verkar 

förstå upplysningar om förvärvad goodwill på grund av tillgångsslagets komplexitet i 

rapporteringen. PwC:s (2013) undersökning visar att investerare får otillräcklig information 

om ledningens strategier bakom förvärv och om utfallet av förvärv då de absorberas i de 

förvärvande bolagens rapportering. 

 

Brister i upplysningar om förvärv har även konstaterats i studier av marknadens respons på 

upplysningarna, vilka innefattat observationer av hur det förvärvande bolagets aktiepris och 

aktieavkastning förändras efter utfärdandet av årsredovisningen (Shalev, 2009; Souza & 

Borba, 2017). Vidare visar Gümrah och Adiloğlu (2011) att misslyckandet med att i detalj 

beskriva effekten av immateriella tillgångar på bolagets marknadsvärde vid förvärv, leder till 
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att investerare tror att redovisningspraxis presenterar en partisk bild av bolagets finansiella 

ställning. Mer specifikt ses samband mellan högre transparens i bolagens upplysningar om 

förvärv och högre värde på bolagens aktier (Souza & Borba, 2017; Shalev, 2009). 

 

Marsch (2015) konstaterar att informationsasymmetri mellan ledning och investerare är en 

vanlig anledning bakom misslyckade förvärv, vilket i sin tur bidrar till opportunism där 

ledningen vilseleder investerarna i rapporteringen genom att utelämna eller försköna 

information. Bristande eller förvrängd rapportering leder till att investerare inte får 

information som är beslutsanvändbar när det gäller förvärv, samtidigt som 

informationsasymmetrin ökar. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka skillnader i hur väl integrerade rapporter respektive 

årsredovisningar från noterade europeiska bolag, fungerar som beslutsunderlag för 

investerare i bolag som genomfört förvärv. Därtill är syftet att undersöka och analysera i 

vilken utsträckning integrerade rapporter är mer beslutsanvändbara än traditionella 

årsredovisningar.    

 

1.4 Forskningsfrågor 

- Hur upplyser bolag om förvärv gällande; motiv/strategi, goodwill, risk och åtgärd, 

integration, hållbarhetspåverkan och åtgärd, samt företagsekonomisk påverkan 

och åtgärd i integrerade rapporter respektive traditionella årsredovisningar? 

 

- Hur förändrades aktiepris och aktieavkastning för bolag som genomfört 

rörelseförvärv från och med 2013 till och med 2016 om årsrapporten var en 

integrerad rapport eller en traditionell årsredovisning? Vidare, hur förändrades 

aktiepris till följd av upplysningar om förvärvad goodwill? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien innefattar enbart europeiska noterade förvärvande bolag och årsrapporter från och 

med räkenskapsåret 2013 till och med 2016. Urskiljandet av integrerade rapporter från 

traditionella årsredovisningar avgörs av om de listas av International Integrated Reporting 

Council (IIRC), och därmed bedöms uppfylla ramverkets kriterier. Detta då rapporter, fastän 

de benämns som “integrerade rapporter”, ändå kan skilja sig betydligt gällande efterlevnad 

av IIRC:s ramverk (Zhou, Simnett, & Green, 2017). Vidare är det årsrapporternas innehåll 

och således inte utfärdandedatum vi är intresserade av, vilket innebär att vår studie inte kan 

ses som en eventstudie.  
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2 Begreppsdefinitioner 

Rörelseförvärv 

Ett rörelseförvärv är enligt IFRS 3 ”[...] en transaktion eller annan händelse i vilken en 

förvärvare erhåller det bestämmande inflytandet över en eller flera 

verksamheter/rörelser. [...]” (IFRS 3, 2018, B5) 

 

Beslutsanvändbarhet 

Scott (2012) betonar att beslutsanvändbarhet är det viktigaste konceptet i rapporteringen. 

Även om perfekta rapporter är omöjliga att åstadkomma i praktiken, kan upprättare av 

rapporter ändå försöka göra dem mer användbara för beslut. I strävan efter större 

beslutsanvändbarhet förväntas rapportupprättaren bilda sig en uppfattning om vilka 

användarna är, och deras upplevda problem vid användning av rapporter som 

beslutsunderlag. Genom att beakta användare av rapporten, ökar beslutsanvändbarheten i 

rapporteringen. Scott (2012) framhåller att informationen är beslutsanvändbar om den leder 

till en förändring i investerares köp- och säljbeslut gällande värdepapper. Således kan 

beslutsanvändbarheten av rapportens innehåll mätas genom observationer av volym- eller 

prisförändringar efter rapportens utfärdande.  

 

Goodwill 

IFRS 3 (2018, 32) definierar goodwill som skillnaden mellan summan av värdet av överfört 

belopp, belopp för eventuellt bestämmande inflytande, och förvärvsdatumets verkliga värde 

av förvärvarens tidigare innehav av eget kapital i förvärvet minus nettobeloppet av 

förvärvade identifierbara tillgångarna och de antagna skulderna. 

 

Informationsasymmetri 

Goolsbee, Levitt, och Syverson (2013) definierar informationsasymmetri som obalansen i 

information som uppstår mellan olika parter i en ekonomisk transaktion. Den förknippas 

ofta med agentteorin som utgår från ett agentförhållande där investerare utgör principaler 

och ledningen utgör agenten. Agenten utses av principaler och förväntas agera i enlighet med 

deras intressen. 

 

Integrerad rapportering 

International Integrated Reporting Council (IIRC, 2015) definierar integrerad rapportering 

som en process som ger intressenten en förståelse över hur ett bolag skapar värde. I mer 

detalj framhåller IIRC att den integrerade rapporten är ett kommunikationsmedium 

innefattandes organisationens strategi, styrning, samt prestation (både finansiell och icke-

finansiell) och hur dessa samverkar och bidrar till värdeskapande på kort, medium samt lång 

sikt för intressenter. Busco, Frigo, Riccaboni och Quattrone (2013) nämner att IR:s grunder 
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bland annat inkluderar de resurser som organisationen använder sig av, organisationens 

affärsmodell, samt hur den skapar värde över tid. Ramverket för IR är principbaserat (IIRC, 

2013). 

 

Aktieavkastning  

Aktieavkastning är den totala avkastningen som intjänas när priset på en aktie förändras, 

inklusive utdelningar och annat realisationsresultat (Reynolds, 2016). Den årliga 

aktieavkastningen som mäts i vår studie baseras på skillnaden mellan aktiepriset tre dagar 

efter utfärdandet av rapporten det första året och aktiepriset tre dagar efter utfärdandet av 

rapporten det andra året. Den procentuella aktieavkastningen beräknas enligt följande 

formel: 

AA =
(𝑃1 − 𝑃0) + 𝐷𝐼𝑉

𝑃0
 

AA = Aktieavkastning 

P0 = Aktiepriset vid periodens inledning  

P1 = Aktiepriset vid periodens slut  

DIV = Utdelning under perioden 
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3 Integrerad rapportering 

3.1 Bakgrund till uppkomsten av Integrerad Rapportering 

I augusti 2010 bildades rådet International Integrated Reporting Council (IIRC) vilket 

inbegrep representanter från de världsomspännande organisationerna International 

Accounting Standards Board (IASB), Financial Accounting Standards Board (FASB), 

International Federation of Accountants (IFAC) och International Organization of 

Securities Commissions (IOSCO). Därtill inbegrep det även representanter från de största 

brittiska redovisningsorganen och VD:ar från revisionsbyråerna; Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG och PwC. Även representanter från bolagssidan sammanslöt sig till rådet, vilka 

utgjordes av finanschefer från stora multinationella bolag såsom Nestlé och HSBC. Syftet 

med IIRC var att ge upphov till ett helt nytt sätt att rapportera på, där bolag beskriver hur de 

genererar och bibehåller värde genom att integrera finansiell- och icke-finansiell information 

(Gokten & Gokten, 2017). 

 

Tre år efter bildandet släpptes ramverket för den nya rapporteringsformen, kallad 

”integrerad rapportering” där Baboukardos och Rimmel (2016) framhåller att den inte 

handlar om informationsmängden utan om att skapa en helhetsbild av bolagets 

värdeskapande genom integrering av bolagets olika kapitaltyper. Enligt IIRC (2013, 2C) 

innefattar dessa kapitaltyper; finansiellt, tillverkat, intellektuellt, humant, socialt och 

relationellt, och naturligt (behandlas utförligare i 3.2 IIRC – Ramverket för Integrerad 

rapportering). De menar vidare att det handlar om att synliggöra hur de olika kapitaltyperna 

är beroende av varandra eller hur de kan kombineras för att skapa värde (Babourkardos & 

Rimmel, 2016). Gokten och Gokten (2017) ser integrerad rapportering både som ett synsätt 

och ett tillvägagångssätt där kärnan i rapporteringen utgörs av att bolagen redogör för hur 

de allokerar resurser för att skapa värde.  

 

Kiliç och Kuzey (2018) fastslår att tillkomsten av integrerad rapportering och dess ramverk 

(IIRC), dels kom sig av den traditionella årsredovisningens brister, och dels av att 

årsredovisningen ihop med hållbarhetsrapporten gav en oöverblickbar mängd 

rapporteringssidor där finansiell respektive icke-finansiell information behandlades separat. 

Kritiken mot den traditionella årsredovisningen bestod i att den var alltför bakåtblickande 

med för mycket fokus på finansiell information och redan inträffade finansiella resultat och 

upplysningar, vilket Kiliç och Kuzey (2018) menar inte gav underlag för framtida prognoser 

och risker som avgör investerares beslutsfattande. Vidare framhåller de globaliseringens 

betydelse där bolag verkar i en kontext med snabba och oförutsägbara förändringar där 

tillförlitligheten i den bakåtblickande årsredovisningen blir låg och borde ersättas av den 

framåtblickande integrerade rapporten. Integrerad rapportering sågs vara mer 

framåtblickande då den antog ett mer långsiktigt förhållande till kapitaltyperna och deras 
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värdeskapande (Kiliç & Kuzey, 2018). Gällande kritiken mot mängden rapporteringssidor, 

menar Zhou, Simnett och Green (2017) att väsentlig information för investerare späds ut av 

en oöverblickbar mängd rapporteringssidor där separationen av finansiell och icke-finansiell 

information försvårar förklarandet av hur rapporterna hänger ihop. Kiliç och Kuzey (2018) 

framhåller att integrationen av information inte nödvändigtvis handlar om värdeskapande, 

utan också om hur värde kan förstöras för investerare.  

 

3.2 IIRC – Ramverket för Integrerad rapportering 

IIRC är idag en internationell sammanslutning av lagstiftare, normgivare, investerare, bolag, 

normgivare, och ideella organisationer vars syfte är att arbeta för en rapportering som gynnar 

en effektiv och produktiv kapitalallokering för att således verka för finansiell stabilitet och 

långsiktighet. Det handlar inte bara om rapporteringen i sig, utan också om ett sätt för 

ledningen att tänka kring värdeskapande och dess konsekvenser (IIRC, 2013). IIRC betonar 

att den integrerade rapporten är till nytta för alla intressenter, men att den primärt riktar sig 

till kapitalgivare vilket framgår nedan gällande rapportens huvudsyfte (IIRC, 2013, s. 4):  

  

The primary purpose of an integrated report is to explain to providers of financial 

capital how an organization creates value over time. An integrated report benefits all 

stakeholders interested in an organization’s ability to create value over time, 

including employees, customers, suppliers, business partners, local communities, 

legislators, regulators and policy-makers.  

  

Kännetecknande för ramverket är att det är principbaserat vilket innebär att det endast 

sträcker sig till att vara vägledande för de tillämpande bolagen. Att det är principbaserat 

kommer sig av att IIRC vill bevara en viss grad av flexibilitet för bolagen på ett sådant sätt så 

att deras olika omständigheter inte blir ett hinder för dem att tillämpa ramverket. Även om 

det kan försämra de integrerade rapporternas jämförbarhet, menar IIRC att de få krav som 

finns för att en rapport ska anses vara en integrerad rapport, ändå bibehåller jämförbarheten 

(IIRC, 2013). I och med att ramverket är principbaserat, läggs större ansvar på 

rapportupprättarens och ledningens professionella bedömningar av vilken information som 

är väsentlig utifrån bolagets individuella omständigheter (IIRC, 2013). Det innebär att 

ramverket inte föreskriver några nyckelmått, mätmetoder, eller specifika upplysningar, utan 

att det uteslutande utgår från ansvarigas bedömningar om väsentlighet (IIRC, 2013).  

  

I likhet med att nyckelmått och så vidare inte föreskrivs, görs heller inte anspråk på 

rapporteringens tyngdpunkt gällande finansiell och icke-finansiell information då de inte 

anses stå i motsatsposition till varandra, utan istället utgör en förutsättning för en 

helhetsbeskrivning av hur bolaget skapar värde (IIRC, 2013). Således värderas båda 
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informationstyperna som lika viktiga vilket framkommer i erkännandet av de sex olika 

kapitaltyperna; finansiellt, tillverkat, intellektuellt, humant, socialt och relationellt, och 

naturligt, vilka bolag i varierande grad är beroende av för deras framgång. IIRC beskriver 

respektive kapitaltyp vilket framgår i nedanstående (IIRC, 2013, ss. 11–12): 

  

· Finansiellt kapital är tillgångar tillgängliga för produktion av varor eller tjänster. Det 

åstadkoms genom finansiering med skulder, eget kapital, eller bidrag/anslag. Alternativt 

genereras det genom verksamheter eller investeringar. 

  

· Tillverkat kapital är tillverkade fysiska objekt tillgängliga för användning i produktionen 

av varor eller tjänster inklusive; byggnader, utrustning och infrastruktur (såsom vägar, 

hamnar, broar och vatten- och avfallsanläggningar). Tillverkat kapital skapas ofta av 

andra bolag, men inkluderar tillgångar tillverkade av det rapporterande bolaget för 

försäljning eller användning.  

  

· Intellektuellt kapital är kunskapsbaserade immateriella tillgångar inkluderat 

immateriella rättigheter (såsom patent, kopieringsrättigheter, mjukvara, rättigheter och 

licenser) och bolagskapital (såsom tyst kunskap, system, procedurer och protokoll).  

  

· Humankapital är människors kompetenser, förmågor och erfarenhet, och deras 

motivation till att förnya, inkluderat deras: anpassning och stöd till bolagets 

styrningsramverk, inställning till riskförvaltning och etiska värderingar; förmåga att 

förstå, utveckla och implementera bolagets strategi; lojalitet och motivation för 

förbättring av processer, varor och tjänster, inkluderat deras förmåga att leda, förvalta och 

samarbeta. 

  

· Socialt och relationellt kapital är institutionerna och relationerna inom och mellan 

grupper, intressentgrupper och andra nätverk, och förmågan att dela information för att 

förstärka individuellt och kollektivt välbefinnande. Socialt och relationellt kapital 

inkluderar: delade normer, värderingar och beteenden; nyckelintressenters relationer, 

och förtroendet och viljan att tillse så att bolaget utvecklas och strävar efter att bygga upp 

och skydda med hjälp av externa intressenter; immateriella tillgångar associerade till 

varumärke och rykte som ett bolag har utvecklat; bolagets sociala licens att verka.  

  

· Naturligt kapital är alla förnyelsebara och icke-förnyelsebara miljöresurser och processer 

som bidrar med varor eller tjänster som stöttar bolagets framgångar från det förflutna, till 

nutiden och framtiden. Det inkluderar: luft, vatten, land, mineraler, skogar, biodiversitet, 

och ekosystem. 
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Dessa kapitaltyper vilka även benämns som inputs, utgör en central del i värdeskapandet och 

ska ses som en uppsättning kategorier mot vilka bolag kan stämma av mot för deras specifika 

verksamheter (IIRC, 2013).  Gällande värdeskapande, medger ramverket att det i princip är 

omöjligt att skapa värde med en kapitaltyp utan att det får negativ påverkan på en eller flera 

kapitaltyper. Exempelvis leder en ökning i humankapital genom införande av 

kompetensförhöjande åtgärder för anställda, oundvikligen till att det finansiella kapitalet 

minskar. Således erkänns att där finns ett kontinuerligt ökande och minskande flöde inom 

och mellan kapitaltyperna (IIRC, 2013). 

  

De olika kapitaltyperna utgör en del av bolagets affärsmodell där de genom bolagets 

affärsaktiviteter, ska omvandlas till så kallade outputs och resultat som uppfyller bolagets 

strategiska syften på kort till lång sikt (IIRC, 2013). Exempel på vad som kan inkluderas i 

affärsaktiviteter är; hur bolaget utmärker sig från konkurrenter, i vilken utsträckning 

bolagets affärsmodell vilar på intäktsgenerering efter försäljningen, och hur väl 

affärsmodellen är anpassad till förändringar (IIRC, 2013). Även om dessa spontant 

associeras till värdeskapande, utesluter inte ramverket att det även kan handla om negativt 

output, exempelvis i form av ökat avfall och ökade utsläpp (IIRC, 2013).  

 

Beträffande affärsmodeller, medges att ett bolag kan ha flera affärsmodeller som exempelvis 

är uppdelade efter marknadssegment. Då rekommenderas en disaggregering av information 

uppdelat efter segment för att ge en effektiv förklaring av hur bolaget verkar för 

värdeskapande. Därtill rekommenderas även en redogörelse för segmentens 

sammanhängande och hur nytta i form av exempelvis synergier kan åstadkommas dem 

emellan (IIRC, 2013).  

  

Omvandlingen av inputs till outputs innebär både risker och möjligheter där bolaget bör 

redogöra för vilka dessa är och hur de kan påverka bolagets värdeskapande förmåga på kort 

till lång sikt. Därtill kan bolaget beskriva hur risker och möjligheter ska hanteras under 

tidsperioden (IIRC, 2013). Detta visar på att väsentligheten värderas högt även om 

osäkerheten ökar med det längre tidsperspektivet (IIRC, 2013). Risker och möjligheter utgör 

en naturlig del av bolagets strategi och resursallokering vilka ämnar visa på hur resurserna 

allokeras för att strategiska mål ska uppnås. En integrerad rapport redogör för mål på kort 

till lång sikt, samt vilka strategier och planer för resursallokering som ska användas för 

uppnående av de strategiska målen under perioden (IIRC, 2013). Detta kan inkludera på 

vilket sätt bolaget skiljer sig från konkurrenterna och hur det möjliggör värdeskapande, vilket 

kan innefatta hur bolaget positionerar sig inom innovation, hur det utvecklar och utnyttjar 

intellektuellt kapital, och i vilken utsträckning miljö och socialmässig hänsyn har beaktats i 

bolagets strategi mot konkurrenter (IIRC, 2013).  

 



11 
 

3.3 Tidigare studier om Integrerad rapportering 

Studier om integrerad rapportering är förhållandevis nya och fokuserar mycket på 

rapporteringsformens beslutsanvändbarhet för bolagens kapitalgivare. Dessa studier kan 

grovt indelas i studier som enbart undersöker integrerade rapporter, och studier som 

undersöker och jämför traditionella årsredovisningar med integrerade rapporter (Lee & Yeo, 

2015; Barth, Cahan, Chen, & Venter, 2017; Baboukardos & Rimmel, 2016; Zhou, Simnett & 

Green, 2017).  

 

Bland studierna i den förstnämnda kategorin återfinns en studie av Lee och Yeo (2015) som 

observerar ett positivt samband mellan bolagets värdering och upplysningar i den 

integrerade rapporten. Detta anses återspegla syftet i IIRC:s ramverk för integrerad 

rapportering, att gynna en effektiv och produktiv kapitalallokering. Därtill ses att sambandet 

är starkare om bolaget ingick i gruppen som Lee och Yeo (2015) kallar för komplexa bolag 

vilka kännetecknades av att de var stora, hade en hög andel immateriella tillgångar och 

multipla affärssegment. Bolagsstorleken hänförs till svårigheterna att koordinera sådana 

bolag. Hög andel immateriella tillgångar kopplas till osäkerheter i att förutse framtida nytta 

och risk vilket förstärks då de innehas på längre sikt, medan multipla affärssegment försvårar 

en effektiv resursallokering inom bolaget samtidigt som de skapar konflikter och 

divergerande intressen mellan segmenten.  

 

Anledningen till varför integrerad rapportering är mer beslutsanvändbar gällande komplexa 

bolag, hänför Lee och Yeo (2015) till investerares begränsade förmåga att processa komplex 

information vilket ökar deras informationskostnader. Vidare förklarar de att svårigheterna i 

informationsprocessandet primärt beror på bristfälligt integrerad information vilket är det 

som integrerad rapportering avser att avhjälpa genom en tydlig koppling mellan bolagets 

strategier, affärsmodeller och värdeskapande. 

 

I likhet med Lee och Yeo (2015) undersöker även Barth, Chan, Chen och Venter (2017) 

sambandet mellan bolagsvärdet och upplysningar i integrerade rapporter, vilket precis som 

föregående utgår från IIRC:s syfte, att verka för en mer effektiv och produktiv 

kapitalallokering. Barth et al. (2017) går längre än Lee och Yeo (2015), genom att fokusera på 

hur en högre kvalitet på upplysningar kan associeras med ett högre bolagsvärde. Detta 

motiveras av att IIRC:s ramverk både syftar till att förbättra bolagens integrerade tänkande 

och kvalitet i rapporteringen, samt kapitalgivares beslutsfattande där förbättrad 

rapportering antas avspegla sig på kapitalmarknaden. Rapporteringskvaliteten antas bidra 

till minskad informationsasymmetri och en rättvisare handel på kapitalmarknaden där 

informationsskillnader mellan investerare dämpas, samtidigt som deras 

övervakningskostnader minskar, vilket sammantaget ökar aktiehandeln.  
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I likhet med studien av Lee och Yeo (2015) betonar studien investerares begränsade 

processförmåga där Barth et al. (2017) ser separationen av de olika kapitaltyperna som 

särskilt problematisk rörande investerares processmöjligheter. Vidare ser de att integrerade 

rapporter är mer beslutsanvändbara än traditionella årsredovisningar då de är bättre på att 

presentera, koncentrera och förklara information för investerare, samtidigt som 

rapporteringsformen ger utrymme för ny användbar information vilket minskar 

informationsasymmetrin. Barth et al. (2017) finner ett positivt samband mellan integrerade 

rapporters kvalitet och bolagens aktiehandel där de fastslår att IIRC:s syfte att bidra till mer 

effektivitet och produktivitet på kapitalmarknaden avspeglas i studien. 

  

En annan studie som undersöker integrerade rapporters kvalitet görs av Zhou, Simnett och 

Green (2017) som finner ett negativt samband mellan integrerade rapporter som är mer 

anpassade till IIRC:s ramverk och kostnaden för eget kapital. Precis som Barth et al. (2017) 

utgår de från informationsasymmetri mellan ledning och investerare där Zhou, Simnett & 

Green (2017) menar att integrationen bidrar till att rapporterna blir bättre på att föra fram 

risker och möjligheter i bolagens verksamheter. Detta signalerar hållbarhet och långsiktighet 

i värdeskapandet vilket får investerare att känna ökat förtroende för bolagsledningen och 

minskad osäkerheten i beslutsfattandet, vilket gör att den krävda riskpremien minskar. 

 

Precis som Barth et al. (2017) ser Zhou, Simnett och Green (2017) separationen av 

kapitaltyperna som särskilt försvårande för investerares beslutsfattande där de menar att 

sammankoppling av kapitaltyperna ger en mer holistisk bild av bolagens värdeskapande 

aktiviteter. Vidare ser Zhou, Simnett och Green (2017) att integrerade rapporter kan bidra 

till ny information avseende strategier, affärsmodeller och framtidsorienterad information 

och kopplingarna dem emellan, vilket inte framkommer i traditionella årsredovisningar. Det 

negativa sambandet mellan integrerade rapporter som är mer anpassade till IIRC:s ramverk 

och kostnaden för eget kapital, är mer uttalat för bolag som följs av färre analytiker, vilket 

Zhou, Simnett och Green (2017) menar är ett utslag av att investerare blir mer beroende av 

informationen i den integrerade rapporten då information om osäkerhet och risk inte blir 

lika omtalat för bolag med färre analytiker.  

  

En studie som undersöker skillnader mellan integrerade rapporter och traditionella 

årsredovisningar, är en studie av Baboukardos och Rimmel (2016) som undersöker 

förändringar i relationen mellan marknadsvärden och rapporterade redovisningssiffror då 

det blev obligatoriskt för bolag på den Sydafrikanska börsen att utfärda integrerade 

rapporter. Baboukardos och Rimmel (2016) framhåller att styrkan hos integrerade rapporter 

inte bara är integrationen av kapitaltyperna, utan också dess överlägsenhet i att förklara hur 

förgängliga immateriella tillgångar såsom humankapital och anseende, skapar värde för 
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bolaget och dess investerare. De menar att bolagen har att förhålla sig till en extern verklighet 

där trovärdighet i rapporteringen kan ifrågasättas av intressenter inklusive investerare, om 

bolag enbart tar upp finansiella resultat utan att nämna hur de påverkar bolagens omgivning 

och långsiktighet vilket de menar är utmärkande för traditionella årsredovisningar.  

 

Studiens resultat visar på en stark ökning i uppskattningar av bolagens intäkter, medan 

uppskattningar om nettotillgångar istället minskade. Baboukardos och Rimmel (2016) 

konstaterar att minskningen troligen har att göra med att risker kunde skönjas och mätas 

mer tillförlitligt i och med den integrerade rapporteringens inträde. Således betonar de att 

beslutsanvändbar information inte nödvändigtvis behöver vara positiv för investerare, utan 

att det likväl även kan handla om negativ information där informationens 

beslutsanvändbarhet avgörs av om det leder till förändringar i beslutsfattandet. 

 

3.4 Kritik mot Integrerad rapportering 

Kontrasterande mot studier som hävdar integrerad rapporterings beslutsanvändbarhet, 

finns kritiserande studier vilka hänförs till bolagens långsiktighet, frivillighet samt 

rapporternas innehåll och struktur (Flower, 2015; Atkins & Maroun, 2015). Flower (2015) 

lyfter fram att ramverket inte kan anses förespråka långsiktighet, vilket hänförs till den 

knappa närvaron av representanter från organisationer för sociala och miljömässiga frågor 

vid IIRC:s bildande av 2010. Bristen på långsiktighet menar han tydliggörs i ramverkets 

kapitaltyper där det endast rapporteras om påverkan på de sex olika kapitaltyperna (se 3.2 

IIRC – Ramverket för Integrerad rapportering), om de påverkar bolagens förmåga att 

skapa värde på kort till lång sikt. 

 

Två kapitaltyper som ofta aktualiseras rörande långsiktighet, är socialt och relationellt 

kapital och naturligt kapital där Flower (2015) betonar närvaron av situationer då inte 

bolaget lider skada, men där väl samhället eller naturen gör det. Beträffande social påverkan 

aktualiseras humankapital i den integrerade rapporten, där bolag endast rapporterar om 

påverkan på människor om de har konsekvenser för bolagets värdeskapande, exempelvis i 

form av lägre anseende eller förlust av egenanställda.  

 

Utifrån intervjuer med investerare i en studie av Atkins och Maroun (2015) framgår att de är 

väl medvetna om att påverkan endast tas upp om den medför extra kostnader för bolaget. 

Vidare beaktar de enbart upplysningar om sociala och miljömässiga aspekter om de kan 

översättas till monetära termer, vilket exemplifieras med gruvindustrin där läckage av giftiga 

ämnen kan uppstå och ge betydande kostnader lång tid efter utvinningen vilka måste täckas 

upp för med finansiellt kapital (Atkins & Maroun, 2015). Vad som ändock definitivt leder till 

att skadan tas upp, är om lagar eller kontrakt möjliggör utkrävande av bolagets ansvar. Att 
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det istället för ramverket, är lagar och kontrakt som får avgöra om bolaget ska rapportera om 

påverkan eller inte, anser Flower (2015) inte vara i linje med att ramverket anser sig 

förespråka långsiktighet hos bolagen.   

  

Ovanstående belyser den integrerade rapporteringens andra svaghet, att den lämnar för 

mycket utrymme åt upprättarens och ledningens professionella bedömningar om vilken 

information som är väsentlig för kapitalgivare och övriga intressenter (Flower, 2015). Flower 

(2015) ser utrymmet som en frivillighet som möjliggör undanhållande av information vilket 

tydliggörs då ramverket inte kräver en så uttömmande förklaring som möjligt om 

komplexiteten i kapitaltypernas beroende av varandra, såvida nettopåverkan på samtliga 

kapitaltyper inte kan uppskattas eller beräknas.  

 

Atkins och Maroun (2015) anser inte att ramverket är för frivilligt, utan ser istället fördelar 

med det nuvarande ramverket, då en åtstramning eventuellt kan leda till att bolag fokuserar 

på att rapportera ”på rätt sätt” istället för att fokusera på användbar information. Detta 

konstaterande grundar sig i att investerare understryker att information inte måste vara 

riktig i den bemärkelse att den ska vara träffsäker, utan att den istället får sitt värde eller 

relevans i det att den är väsentlig. Angående rapporternas utseende framhåller Atkins och 

Maroun (2015) dock att de integrerade rapporternas beslutsanvändbarhet inte är helt given 

och kan förbättras, då investerare menar att många rapporter är för långa, att de repeterar, 

och att det är svårt att hänga med i deras struktur.  
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4. Referensram 

4.1 Rörelseförvärv 

DePamphilis (2012) ser förvärv som en omstrukturering som sker för olika syften. Syftena 

kan inkludera operationella synergier för potentiella stordriftsfördelar; finansiella 

synergier för lägre kapitalkostnader; diversifiering för att få en större marknadsposition; 

samt strategisk omjustering på grund av undervärderade tillgångar, dålig ledning och 

önskade skatteeffekter.  

 

4.1.1 Agentteorin och informationsasymmetri 

Förvärv i europeiska bolag har historiskt sett levererat god genomsnittlig avkastning på cirka 

20 % till de förvärvade bolagens investerare, medan de försett de förvärvande bolagens 

investerare med en genomsnittlig avkastning på endast 0,7 %, ett resultat som är konsistent 

med annan förvärvsstatistik från andra delar av världen (Goergen & Renneboog, 2015).  

 

DePamphilis (2012) nämner ett antal motiv bakom ledningens val att förvärva för att öka 

aktieägarvärdet. Motiv som är kända för både ledning och aktieägare är operationella 

synergier som innebär att effektiviteten av bolagets drift förstärks genom stordriftsfördelar 

vilka åstadkoms med vertikal integration där kundbolag, konkurrenter, eller leverantörer 

förvärvas. Ett annat motiv är finansiella synergier vilka manifesteras som en minskning av 

bolagets kapitalkostnader till följd av en bättre investeringsavkastning, samt stabilare 

kassaflöden. Diversifiering är ett annat motiv där nya marknader eller produkter kan bidra 

till att öka kundbasen vilket gör det operativa kassaflödet mer stabilt. Dessa motiv har 

historiskt sett varit de huvudsakliga motiven bakom ökning av aktieägarvärdet från förvärv. 

 

Goolsbee, Levitt, och Syversson (2013) påpekar att investerare (principalen) vet hur ledning 

(agenten) borde göra för att agera i principalens intresse, men att problemet ligger i 

omöjligheten att övervaka agenten vilken har mer insyn i bolagets ekonomi och får ett 

informationsövertag gentemot principalen. Informationsövertaget gör att ledningen kan ha 

andra motiv okända för investerare, där Jensen (1986) utifrån hypotesen om det fria 

kassaflödet, menar att ledningen har potential att tjäna stora personliga vinster. Hypotesen 

utgår från att bolag med tillräckligt stora och positiva internt tillförda medel, är mer benägna 

att expandera bolaget och göra förvärv som kan vara värdeminskande för aktieägarna. Den 

främsta anledningen bakom sådana förvärv kan förklaras av att ledningens kompensation 

ibland är knuten till förvaltade tillgångars storlek vilket där kompensationen ökar i takt med 

tillgångarnas storlek. Jensen (1986) menar att detta sker på bekostnad av för aktieägarvärdet 

då aktieägare inte får det fria kassaflödet i form av utdelning eller högre aktiepris. 
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4.1.2 Signalering 

Goolsbee, Levitt, och Syversson (2013) ser signalering som en lösning på 

informationsasymmetri där agenten med informationsövertaget lämnar information till 

principalen i form av rapportering vilket försvårar undanhållande av dolda avsikter och ökar 

principalens förtroende för agenten. Scott (2005) lyfter fram att informationen kan röra 

sådant som förändringar i kapitalstruktur, ledningsstruktur och incitament. Därtill kan även 

förändringar i bolagets strategier och riktlinjer gällande utdelning av fritt kassaflöde beröras.  

 

Sättet på vilket signalering kommer till uttryck inom rapporteringen enligt Scott (2012), är 

då bolag väljer om de ska tillämpa konservativa redovisningsprinciper eller inte, där det är 

mer kostsamt för ledningen i bolag med sämre investeringsmöjligheter att frivilligt upplysa 

om exempelvis forskning och utveckling. Även om investerare ser dessa upplysningar som 

beslutsanvändbara, kan de avslöja värdefull information på bekostnad av bolagets 

marknadsposition.  

 

Verrecchia (1983) hävdar att ledningen tenderar att avslöja nyheter som får bolagets 

aktiekurs att stiga, medan de tenderar att dölja sämre nyheter, vilket är kärnan i den så 

kallade disclosure theory.  Om denna teori tillämpas för förvärvande bolag, skulle ledningen 

avslöja mer detaljerad information om förvärv som bidrar till ökat aktieägarvärde, och göra 

tvärtom när det gäller förvärv som är tveksamma från ett värdeskapandeperspektiv och som 

kan få aktieägarvärdet att minska. Förklaringen till ledningens ovillighet att upplysa om 

sämre nyheter är att den hoppas på goda nyheter på sikt vilka då kommer dämpa effekten av 

de sämre nyheterna. Inställningen kan dock få motsatt effekt då den bortser från att 

investerare förr eller senare kommer få reda på att den sämre informationen undanhållits. 

 

Verecchia (1983) menar att om ledningen upplyser om allt som är relevant för investerare, 

uppkommer kostnader för att avslöja information och sådana kostnader är inte enbart 

kostnader för informationsförberedelse, utan också kostnader som bolaget utsätts för när 

konkurrenter får tag på publicerade upplysningar, vilka kan vara skadligt för bolagets strategi 

och marknadsställning och denna typ av kostnader kallas för proprietära. Följaktligen 

uppstår ett dilemma för ledningen, vilket gör att ledningen motiveras att hålla tillbaka 

informationen under vissa omständigheter, alltså om den proprietära kostnaden inte 

överstiger nyttan som skulle fångas av investerarna. 

 

Diamond och Verrecchia (1991) påpekar att frivilliga upplysningar bidrar till minskad 

informationsasymmetri och sänkt kapitalkostnad till följd av reducerade 

transaktionskostnader för det upplysande bolagets aktier. Upplysningar kan ses som en 

signal från ledningen som vill att aktieägarna ska få veta mer om bolagets verksamhet och 

angelägenheter för att öka transparensen i informationen till investerare vilket har en 
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fördelaktig påverkan på kapitalkostnader. I linje med detta visar en studie av García-Sánchez 

och Noguera-Gámez (2017) ett negativt samband mellan utfärdandet av integrerade 

rapporter och kapitalkostnaden, speciellt för bolag som behövde mer finansiering. 

 

Utifrån investerares perspektiv visar en undersökning av PwC (2014) att investerare 

förväntar sig att ledningen upplyser om hur finansiell information kopplas till bolagets 

affärsmodell och strategi för att kunna ha en bättre grund för beslutsfattandet. Ett försök att 

förbättra årsrapporternas roll som beslutsunderlag för investerare och övriga intressenter 

har gjorts genom tillkomsten av hållbarhetsrapportering. Eccles, Krzus, och Ribot (2015) 

hävdar dock att separata icke-finansiella rapporter inte riktigt visar på hur värde för 

investerare skapas, då koppling mellan finansiell och icke-finansiell information saknas.  

 

4.1.3 Immateriella tillgångar, goodwill och synergier i förvärv 

IFRS (2012) betonar i IFRS 3 betydelsen av relevans, tillförlighet, samt jämförbarhet av 

informationen om förvärv i årsredovisningar. Där ingår anledningen till förvärv och en 

kvalitativ beskrivning av faktorerna som utgör förvärvad goodwill och andra immateriella 

tillgångar. Samtidigt som IFRS 3 fastställer att detta görs för att användare av rapporten ska 

kunna bedöma karaktären och den finansiella effekten av ett visst förvärv, har traditionella 

årsredovisningar fått kritik då de brister i att upplysa om omständigheter som ledde fram till 

det förvärvande bolagets beslut om förvärv (ACCA, 2012; PwC, 2014; Kenny, 2014). 

 

En undersökning av PwC (2010) visar att investerare upplever svårigheter med att övervaka 

framgången från förvärv då de tenderar att absorberas av det förvärvande bolaget, och att 

investerare vill veta mer om strategin bakom förvärv för att därigenom kunna avgöra 

huruvida förvärvet blev framgångsrikt. Därtill efterfrågar investerare mer detaljerad 

information om immateriella tillgångar för att kunna uppskatta rimligheten i kostnader och 

nedskrivningar som uppstår. 

 

Carvalho, Rodrigues och Ferreira (2016) betonar att immateriella tillgångar spelar en viktig 

roll finansiellt, då de utgör en värdefull bas för strategiska och avgörande ledningsbeslut om 

bolagets framtid på längre sikt. En anledning till bristande upplysningar om immateriella 

tillgångar är svårigheten att identifiera, mäta och värdera detta tillgångsslag. Vidare 

framhåller Carvalho, Rodrigues och Ferreira (2016) att immateriella tillgångar kan ge 

upphov till fortsatta kostnader och tilläggsköpeskillingar vilka inte alltid framgår av 

upplysningarna.  

 

Goodwill utgör vanligen en betydande del av förvärv, Shalev (2009) visar att den utgör cirka 

hälften av priset som betalades i icke-finansiella förvärv mellan 2001 och 2004 och att 

förekomsten av goodwill från förvärv verkar försvåra investerares prognoser gällande det 
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förvärvande bolagets aktieutveckling. Carvalho, Rodrigues och Ferreira, (2016) antar att 

goodwillpostens betydande storlek beror på bolagets kostnader för att identifiera 

immateriella tillgångar från goodwill där den efterföljande redovisningen kräver mycket 

tolkning, både vid förvärvstidpunkten och i kommande årliga nedskrivningsprövningar. De 

visar att nedskrivningsprövning av goodwill i allra högsta grad påverkas av 

ledningsincitament, vilket är en följd av det utrymme som nedskrivningsregler lämnar. Detta 

kan således öppna upp för opportunistiska handlingar där ledningen anpassar 

nedskrivningstidpunkten efter önskad storlek på balansomslutningen. 

 

Utöver immateriella tillgångar och goodwill, menar Rabier (2017) att investerarna vill förstå 

hur ledningen realiserar potentiella synergier som uppkommer vid förvärv där det är viktigt 

att skilja mellan vilken typ av potentiell synergi som uppkommer. Operationella synergier 

anses innebära en högre grad av osäkerhet än finansiella synergier, då de är svårare att 

värdera och implementera. Detta bekräftas av en rapport av Deloitte (2013) som visar att 

svårigheten att realisera operationella synergier kommer av att förvärvare inte vet hur de ska 

integrera det förvärvade bolagets interna system, i synnerhet då det berör förvärvets 

värdekedja vilket kan kräva att värdekedjan omarbetas och att oväntade kostnader 

uppkommer. 

 

Gemensamt för rapporteringen om immateriella tillgångar, goodwill och synergier är den 

osäkerhet som investerare ställs inför då de bedömer om förvärv skapar värde. Sättet på 

vilket de kan minska osäkerheten och påverka rapporternas innehåll av beslutsanvändbar 

information är enligt Dutordoir, Roosenboom, och Vasconcelos (2013), genom att efterfråga 

mer information av ledningen vilket förhoppningsvis ökar beslutsanvändbarheten av 

rapporterna samtidigt som informationsasymmetrin minskar. Detta medför positiva 

förändringar i de förvärvande bolagens aktiekurser. Om investerare undanhålls information 

såväl positiv som negativ, kommer de sälja av sina värdepappersinnehav vilket bemöts med 

att ledningen ger mer information för att dämpa effekten av nedgången i aktiekursen 

(Dutordoir, Roosenboom, och Vasconcelos, 2013). Morck, Shleifer, och Vishny (1990) 

framhåller att investerares brist på information om förvärv ibland kan visa sig i att 

förvärvande bolags aktiekurser går ned vid offentliggörande av förvärv. 

 

4.2 Beslutsanvändbarhetssynsättet 

Scott (2012) framhåller att diskussionen om bolagens rapportering ursprungligen kopplas 

till det upprättande bolagets ställningstaganden i redovisningen där det har att välja mellan 

att redovisa tillgångar till marknadsvärde eller historiska värden. Vad båda 

redovisningssätten dock har gemensamt är att de strävar efter att vara en grund i 

rapporteringen för bedömning av bolagets framtida prestationer där diskussionen i sig visar 
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på den osäkerhet som råder då det kommer till värdering av exempelvis hela bolag eller de 

processer de är en del av. Scott (2012) menar att det just är ur denna osäkerhet som konceptet 

beslutsanvändbarhetssynsättet (eng: decision usefulness approach to financial reporting) i 

rapporteringen träder in. Det är centralt inom redovisningsteori och fastslår att rapporter, 

även om de aldrig kan göras helt korrekta i praktiken, ändå ska göras så beslutsanvändbara 

som möjligt (Scott, 2012). 

 

Deegan och Unerman, (2011) understryker att rapporters beslutsanvändbarhet traditionellt 

undersökts genom observationer av hur aktieavkastningen förändras vid tiden för 

utfärdande av rapporten med dess innehåll. I den här typen av undersökning är det av största 

vikt att bringa klarhet i om förändringen i avkastningen orsakades av den specifika 

informationen ifråga, och inte av någon annan händelse. Kan detta klargöras, ses 

förändringen i aktieavkastningen som en indikation på att informationen var relevant och 

användbar för investerares investeringsbeslut. 

 

Observationerna ligger i linje med vad Scott (2012) hävdar gällande informationens 

beslutsanvändbarhet, att den endast är beslutsanvändbar om den har kapacitet att förändra 

investerare initiala ställningstaganden och därmed leda till köp- och säljbeslut. Vidare menar 

Scott (2012) att informationens förmåga att ändra individers tidigare ställningstagande, är 

analogt med informationens beslutsanvändbarhet, vilket vidare leder in på det så kallade 

informationssynsättet i beslutsanvändbarheten (eng: information approach to decision 

usefulness). Synsättet omnämns inom rapporteringsområdet och utgår från att investerare 

gör självständiga bedömningar om framtida avkastningar från aktier utan hjälp från expertis. 

Relaterat till synsättet finns även en övertygelse om att marknadens respons kan hjälpa 

bolaget identifiera vilken information som investerare värderar och inte värderar, och på så 

sätt ge vägledning i hur bolaget kan förbättra beslutsanvändbarheten (Scott, 2012). 

 

Ousama, Fatima och Hafiz Majdi (2013) slår fast att användbarheten i informationen inte 

avgörs av vilket tillgångsslag det handlar om. I deras undersökning om upprättares och 

användares syn på användbarheten av information om intellektuellt kapital i rapporter, 

finner de att båda grupperna ansåg att informationen var viktig för deras beslutsfattande. 

Dock kan de konstatera att det finns betydande skillnader mellan upprättares och 

användares syn på information om intellektuellt kapital där investerare värderar 

informationen högre än upprättare (Ousama, Fatima & Hafiz Majdi, 2013).  

 

Även om intellektuellt kapital som definition är något diffus, tycks forskare vara överens om 

att intellektuellt kapital avser immateriella tillgångar bestående av anställda och deras 

erfarenhet, kunskap, och information (Brooking, 1996; Stewart, 2000). Al-Ali (2003) lyfter 

fram att förutsättningen för att dessa resurser ska generera värde är att de kombineras med 
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bolagets övriga immateriella tillgångar, och att de integreras i bolagets ”databaser, system, 

processer, kultur, och filosofi” (Al-Ali, 2003, s. 6). 

 

Gällande immateriella tillgångar i allmänhet, och personal i synnerhet, påpekar Giuliani och 

Brännström (2011) att bolaget saknar kontroll över personalen såtillvida att de kan säga upp 

sig vilket vidare visar på riskerna med just denna tillgång eller resurs hos bolaget. 

Förgängligheten i tillgångars potential att skapa värde för investerare, betonas även av Scott 

(2012) som utifrån informationssynsättet understryker att investerare värdesätter och 

bedömer användbar information om både framtida avkastning och risker i bolagets 

rapporter. 

 

4.3 Kritik mot traditionella årsredovisningar 

Även om informationen kan hjälpa investerare att bedöma bolagets ledning och förvaltning, 

tenderar årsredovisningens bakåtblickande perspektiv stå i kontrast till rapporteringens 

primära roll, att vara beslutsanvändbar för investerare (Scott, 2012). Kenny (2014) lyfter 

fram att såväl individuella som institutionella investerare kritiserar traditionella 

årsredovisningar och deras värderelevans då de inte får tillräckligt med information om hur 

ekonomiskt hållbar deras investering är. De hävdar att årsredovisningar kan bli mer 

beslutsanvändbara, om de ger en helhetssyn på verksamheten utöver vad som krävs av de 

traditionella rapporteringsnormerna.  

 

Att årsredovisningar kan förbättras med avseende på beslutsanvändbarhet bekräftas av den 

amerikanska organisationen för auktoriserade revisorer Association of Chartered Certified 

Accountants (ACCA, 2012) som intervjuat investerare från olika länder. Av intervjuerna 

framgår att 47 % av investerare ansåg årsredovisningar vara för långa, 35 % att de vara för 

bakåtblickande, och 35 % att de var för komplexa. ACCA (2012) uppger att 71 % av de 

intervjuade investerarna anser att bolagen ska rapportera mer om potentiella risker som kan 

uppstå för bolagen i framtiden. Vidare uppger de att det har blivit ännu viktigare för 

investerare att veta mer om hur bolagen hanterar och förbereder sig för risker, speciellt efter 

finanskrisen 2007–2008. 

 

Som förslag på hur rapporteringens roll kan stärkas, menar Kenny (2014) att 

årsredovisningen måste bli bättre på att kommunicera värderelevant och beslutsanvändbar 

information till investerare. Kenny framhåller att detta även inbegriper ett större fokus på 

icke-finansiella mått, framtidsplaner, riskhantering, och integrering av olika delar i 

rapporten. ACCA (2012) anser att den integrerade rapporteringen har potential att uppfylla 

dessa mål.  
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4.3.1 Motiv och strategi 

Gällande motiv och strategi bakom förvärv, anser investerare att bolag kan förbättra 

upplysningarna (PwC, 2013; Riise Johansen & Plenborg, 2013). Enligt en undersökning av 

PwC från 2013, är investerares efterfråga ett resultat av att de vill kunna utröna om ledningen 

i bolaget spenderar finansiella medel på ett förnuftigt vis. Vidare ser de bolagens 

upplysningar om motiv och strategi som ett medel för att på sikt kunna stämma av mot för 

att bedöma om, och i vilken utsträckning, förvärv blev en framgång för bolaget (PwC, 2013).  

 

Rahm och Sandell (2016) som undersöker hur bolag kvalitativt beskriver förvärvad goodwill 

för att därigenom fastställa om den erlagda köpeskillingen legitimeras, kritiserar att bolag 

tenderar att se begrepp som ”synergier” och ”lönsamhet” i beskrivningarna som 

legitimerande i sig, utan att någon vidare förklaring görs. Rahm och Sandell (2016) ser 

synergier som ett medel för att uppnå målet lönsamhet på sikt, där bolag förväntas ge mer 

förklaringar än att bara kort nämna begreppen. I och med begreppens legitimering blir det 

möjligt för bolagen att komma undan med att härma vad som står i regelverket IFRS 3 och 

att upprepa texter vilket leder till intetsägande och icke-beslutsanvändbara beskrivningar.  

 

Intetsägande beskrivningar kan yttra sig genom att bolag använder sig av synergier som 

begrepp utan någon beskrivning av vad dessa synergier består av, eller vad de kan kopplas 

till (Rahm och Sandell, 2016). Rahm och Sandell (2016) betonar att kapitalgivare främst 

intresserar sig för beskrivningar av hur kombinationen av olika resurser tillsammans skapar 

värde för att därigenom bedöma bolagsvärdet. Dock uppger de att beskrivningarna är 

intetsägande och knappast kan anses som kvalitativa och beslutsanvändbara då de inte 

anpassas till de unika förvärven. 

 

4.3.2 Goodwill 

Souza och Borba (2017) förklarar att förvärvad goodwill är ett resultat av det förvärvande 

bolagets värdering av det förvärvade bolagets nettotillgångar till fair value. Vidare 

understryker de att skillnaden mellan kompensationen som överförs till den förvärvade, och 

värdet av dess nettotillgångar och redovisade identifierbara tillgångar, utgör goodwill. Enligt 

den amerikanska motsvarigheten till IFRS 3, Statement of Financial Accounting Standards 

No. 141 (SFAS 141), kan goodwill relateras till såväl synergier som immateriella tillgångar.  

 

SFAS 141 framhåller att immateriella tillgångar i goodwill kan knytas till immateriella 

tillgångar kopplade till områdena; marknadsföring, artistiska verk, kunder, kontrakt och 

teknologi (SFAS 141, A14). Understrykas bör att dessa också kan utgöra immateriella 

tillgångar skilt från goodwill där skiljelinjen avgörs av om den immateriella tillgången 

uppfyller kriteriet om separerbarhet och det legala-kontraktuella kriteriet. Detta 
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exemplifieras med den immateriella tillgången kundlistor vilka ofta återfinns inom området 

kunder. Kundlistor räknas som separerbara från goodwill då de kan utbytas eller leasas 

åtskilliga gånger vilket gör dem värdefulla att inneha. Dock kan kundlistor inte räknas som 

separerbara från goodwill om överenskommelser kopplade till dessa, förbjuder ett bolag från 

att sälja, leasa eller på annat sätt utbyta information om dess kunder (SFAS 141, A18).       

  

Av IFRS 3 framgår vilka upplysningar som måste lämnas om förvärvad goodwill. Där framgår 

att bolaget kvalitativt måste beskriva faktorerna som utgör den goodwill som uppkommer i 

och med sammanslagning av förvärvarens och den förvärvades verksamheter. Med faktorer 

menas synergieffekter, immateriella tillgångar eller andra faktorer (IFRS 3, B64 e). Givetvis 

finns det andra upplysningar som krävs såsom förvärvstidpunkt etcetera, men det förefaller 

vara just den kvalitativa beskrivningen av faktorerna i förvärvad goodwill där 

förvärvsupplysningar brister i användbarhet för investerare (Souza & Borba, 2017; Mazzi, 

André, Dionysiou & Tsalavoutas, 2017; Gauffin, Hagström & Nilsson, 2017; Rahm & Sandell, 

2016).  

 

Betydelsen av upplysningar om goodwill för investerare bekräftas av en studie av Henning, 

Lewis och Shaw (2000) som visar på att investerare, i deras ekonomiska beslutsfattande, 

sätter stort värde på informationen om de faktorer som identifierats som goodwill. Vidare 

kan de bekräfta betydelsen av förvärvad goodwill genom observationer av aktiepris och 

aktieavkastning. De menar vidare att upplysningarna har blivit viktigare då förvärvad 

goodwill inte längre skrivs av, utan istället prövas årligen för värdenedgång. Souza och Borba 

(2017) framhåller att nedgångsprövningen kan ge betydande förändringar i värdet av 

förvärvad goodwill vilket ökar osäkerheten och risken i investerares beslutsfattande än mer. 

Vidare menar de att värdeprövningen öppnar upp för opportunism hos ledningen som i syfte 

att släta ut inkomster, kan välja när den vill redovisa förluster i förvärvad goodwill.  

 

Gauffin, Hagström och Nilsson (2017) konstaterar att kvalitativa beskrivningar av faktorerna 

i förvärvad goodwill väsentligen underlättar investerarnas uppskattningar av framtida 

belopp och tidpunkter i värdenegångar av förvärvad goodwill. Vidare hävdar Mazzi, André, 

Dionysiou och Tsalavoutas (2017) att de kvalitativa beskrivningarna av faktorer i förvärvad 

goodwill, bidrar till att investerare får större tillit till bolagen. I synnerhet då resultatet av en 

nedgångsprövning går emot investerares initiala förväntningar. 

 

4.3.3 Risk 

Glaum et al. (2013) ser förvärvsupplysningar som ett medel för att minska risken i 

investerares uppskattningar om förvärvens värde. Om den finansiella rapporteringen är mer 

transparent och möjliggör jämförelser mellan bolag, så kan den utöver att minska 
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uppskattningsrisker, även synliggöra hur ledningen förvaltar bolaget. Det är utifrån detta 

resonemang som de undersöker och slår fast att förvärvsupplysningarna uppvisar så stora 

brister i efterlevnaden av IFRS 3, att tolkning och jämförelser inte kan göras av investerare.  

 

Rabier (2017) som går djupare in på vad risker i uppskattning består utav, visar i en studie 

att riskerna till stor del beror på om bolag förvärvar för att åstadkomma rörelsesynergier eller 

finansiella synergier. Hon konstaterar att rörelsesynergier vilka kan bestå av tillväxtsynergier 

genom nya produkterbjudanden eller kostnadsbesparingar genom skalfördelar, är betydligt 

svårare att värdera och implementera än finansiella synergier. Därtill har de också en större 

upp- och nedsida än vad som är fallet med finansiella synergier. Rabier (2017) förklarar detta 

med att rörelsesynergier ofta kopplas till immateriella tillgångar med en redan inneboende 

osäkerhet, vilket exempelvis rör forskning och utveckling där värde och risk avgörs av 

komplexiteten i kombinationen av befintliga och förvärvade resurser. Således menar Rabier 

(2017) att rörelsesynergier kräver mer koordination och kontroll mellan förvärvare och 

förvärvande. 

 

4.3.4 Integration och hållbarhetspåverkan 

En undersökning av ACCA (2012) visar att investerare kräver mer upplysningar om icke-

finansiella mått i traditionella årsredovisningar då de söker en balans mellan finansiella och 

icke-finansiella upplysningar. Vidare framgår att majoriteten av intervjuade investerare 

ställde sig positiva till användbarheten av icke-finansiella uppgifter, inklusive sociala och 

miljömässiga upplysningar. KPMG (2014) lyfter fram att investerare högt värdesätter 

integration av det förvärvande bolaget efter förvärvet då de anser det finnas en betydande 

risk att förvärvet inte blir framgångsrikt om förvärvaren inte lyckas integrera förvärvet. 

 

Gällande hållbarhet, framgår i en rapport av Deloitte (2008) att investerare alltmer 

efterfrågar information om hur förvärv påverkar de förvärvande bolagens hållbarhet, vilket 

lett till att investerare fick den amerikanska tillsynsmyndigheten Securities and Exchange 

Commission (SEC) att utfärda riktlinjer för noterade bolag att upplysa om finansiella risker 

angående hållbarhet. Vidare betonar rapporten att detta inte är helt nytt då bedömning av 

kostnad åtgärdande av mark- och vattenförorening, varit en del av lönsamhetskalkyler för 

förvärv. 

 

4.3.5 Företagsekonomisk påverkan 

En studie av Shalev (2009) visar att förvärvande bolag med mer detaljerade 

förvärvsupplysningar, tenderar få en högre räntabilitet på totalt kapital (Rt), vilket är ett 

nyckeltal som beror på samtliga poster i de förvärvande bolagens finansiella rapporter. 
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Shalev (2009) understryker att fusioner och förvärv är de största posterna i bolagens 

investeringsverksamhet, och att detta förstärker förvärvsupplysningarnas betydelse. Vidare 

menar han att detta ses tydligt i SFAS 141 som betonar att förvärvande bolag bör upplysa om 

hur förvärv påverkar intäkter och kassaflöden efter förvärvens slutförande. Kopplat till detta 

föreslås således att förvärvande bolag ska ge ytterligare upplysningar som förser investerare 

med beslutsanvändbar information om förvärvade nettotillgångar.  

Glaum, Vogel, och Street (2007) visar i en undersökning om europeiska förvärv 2005, att de 

viktigaste finansiella posterna som investerare anser bidrar till ökad beslutsanvändbarhet vid 

förvärv är; intäkter, nettoresultat, nettotillgångsbasen och hur den förändras i förhållande 

till nya förvärv, samt uppskjutna skulder, goodwill och immateriella tillgångar och dess 

förhållande till förvärvspris (se vidare 4.3.2 Goodwill.), samt andra poster som hänförs till 

operationella och finansiella synergier såsom potentiella stordriftsfördelar. 

 

Även om rapporterna innehåller en detaljerad kvantifiering av alla poster relaterade till 

förvärv, menar Beretta och Bozzolan (2008) att det inte alltid är tillräckligt för investerares 

beslutsanvändbarhet, då bolag borde koppla ihop alla belopp på ett sätt som får investeraren 

att förstå hur bolagens lönsamhet kommer påverkas på kort till lång sikt. De menar att detta 

varit en återkommande kritik mot traditionella årsredovisningar från investerare vilka anser 

att samtliga belopp, upplysningar och kvantifierad information ska vara framåtblickande. 

 

 

 

  



25 
 

5 Metod 

I avsnittet redogörs för tillämpade metoder för att mäta användbarheten av innehållet i 

årsrapporterna. Vidare visas och konkretiseras tillvägagångssättet vid bearbetning av det 

empiriska materialet. Detta leder vidare in i en kritisk diskussion och bedömning av 

metoden utifrån tillämpbara mått inom det metodologiska ämnesområdet, däribland 

validitet och reliabilitet.  

5.1 Övergripande tillvägagångssätt 

Syftet med vår studie är att undersöka och analysera skillnader i användbarheten av 

innehållet i integrerade rapporter respektive traditionella årsredovisningar, med avseende 

på upplysningar om förvärv. I och med att det varit svårt att hitta studier som innefattat både 

skillnader i beslutsanvändbarheten av innehållet i integrerade rapporter och årsrapporter, 

och upplysningar om förvärv, har vår metod influerats av ett flertal olika studier vilket 

utmynnat i innehållsanalys och multipel regressionsanalys.  

 

Gamerschlag (2013) använder ordbaserad innehållsanalys i syfte att undersöka om 

upplysningar om humankapital är värderelevant för investerare. Innehållsanalys ingår även 

i studier av Shalev (2009) samt Souza och Borba (2017) som båda undersöker upplysningar 

om förvärv och förvärvad goodwill. Gemensamt för samtliga studier är att innehållsanalysen 

lade grunden för en multipel regressionsanalys för att möjliggöra undersökning och analys 

av upplysningarnas värderelevans för investerare. Samtliga studier utgår från att 

upplysningarnas värderelevans kan mätas genom observationer av aktiepris och 

aktieavkastning (Gamerschlag, 2013; Shalev, 2009; Souza & Borba, 2017). 

 

5.2 Forskningsmetodik 

Då syftet är att studera och analysera förvärvsupplysningars beslutsanvändbarhet i 

integrerade rapporter respektive traditionella årsredovisningar, och hur förvärvande bolags 

aktiepris och aktieavkastning svarar på innehållet av förvärvsupplysningar, utmärks studien 

av en kvantitativ forskningsstrategi. Enligt Bryman och Bell (2013) är kvantifieringen av 

insamling och analys av data avgörande för huruvida en forskningsstrategi ska anses var 

kvantitativ. Därtill menar de att strategin utgår från förväntningar på empiriska data, vilka 

ibland antar formen av hypoteser som prövas utifrån teorin (Bryman & Bell, 2013).  

 

Även om vi inte har hypoteser, har vi ändå formulerade forskningsfrågor som utgår från en 

förväntan om att det finns mätbara skillnader mellan traditionella årsredovisningar och 

integrerade rapporter gällande beslutsanvändbarheten av innehållet av 

förvärvsupplysningar. Vidare utgår studien från vad Bryman och Bell (2013) kallar för en 
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deduktiv forskningsprocess där problemformulering och forskningsfrågor utgår från 

antaganden och att data samlas in i linje med detta. I vårt fall handlar det om att aktiepris 

och aktieavkastning kan relateras till förvärvsupplysningars beslutsanvändbarhet i 

årsrapporter.  

 

Således går vår riktning i forskningsprocessen från teori till empiri där Bryman och Bell 

(2013) menar att det är avgörande att undersökaren lyckas operationalisera hypoteserna eller 

antagandena. Vi utgår från tidigare studier som mäter upplysningars beslutsanvändbarhet 

genom observationer av aktiepris och aktieavkastning. Rörande riktningen från teori till 

empiri, menar Bryman och Bell (2013) att det görs anspråk på att kunskap kan uppnås genom 

faktainsamling. I vårt fall utgörs fakta av Thomson Reuters Eikon (2018) och årsrapporter. 

Vidare utgår vi från vad Bryman och Bell (2013) kallar för ett realistiskt perspektiv där 

undersökaren försöker förstå verkligheten med lämpliga metoder. Vår kvantitativa metod 

baseras på samband mellan de oberoende variablerna; traditionell årsredovisning respektive 

integrerad rapport, och de beroende variablerna; aktiepris och aktieavkastning. 

 

Vår studie har en kvantitativ forskningsstrategi. Dock hävdar Bryman och Bell (2013) att 

åtskillnaden mellan kvantitativ- och kvalitativ strategi inte alltid är glasklar då studier kan 

innefatta drag av den motstående inriktningen. Utifrån detta konstaterande medger vi att 

studien i ett specifikt och kort skede, innefattar drag av en kvalitativ forskningsstrategi. Detta 

gäller bearbetningen av årsrapporter med tillhörande innehållsanalys och bedömning av 

förvärvsupplysningars ord. Även om insamling skett utifrån syfte och forskningsfrågor, har 

kategorier och betygsättning fått ta form under tiden som vi bearbetat årsrapporternas 

förvärvsupplysningar. Bearbetningen utmynnade i de sex kategorierna; motiv/strategi, 

goodwill, risk och åtgärd, integration, hållbarhetspåverkan och åtgärd samt 

företagsekonomisk påverkan och åtgärd. 

 

Tillvägagångssättet kan liknas vid vad Bryman och Bell (2013) benämner som analytisk 

induktion där det förvisso finns en vetenskaplig frågeställning och hypotetiska förklaringar 

av problemet, men där datainsamlingen antingen överensstämmer med de hypotetiska 

förklaringar som formulerats, eller leder till att förklaringar omformuleras för att passa med 

de fall som påträffas i datainsamlingen. Vår kategorisering och betygsättning inbegriper en 

del textuella tolkningar vilket gör att studien även får drag av en kvalitativ forskningsstrategi 

där Bryman och Bell (2013) understryker att den fokuserar på ord framför kvantifiering, 

samtidigt som det är individers uppfattningar och tolkningar som utgör fokus. Dock får vår 

studie slutligen en större betning på en kvantitativ forskningsstrategi då tolkningarna 

övergår till vår betygsättning och kvantifiering vilka sedan ingår i regressionsanalysen. 

 



27 
 

5.3 Datainsamling 

I studien använder vi sekundärdata vilket innebär insamlande av andrahandsdata genom 

databasen Thomson Reuters Eikon (2018) samt årsrapporter. Aktieavkastningar beräknas 

med ett årligt intervall tre dagar efter årsrapporternas utfärdandedatum från och med år 

2013 till och med år 2016. Shalev (2009) menar att tre dagar är den genomsnittliga tiden för 

investerare att reagera på upplysningar i bolagets årsrapport vilket även vi utgår från då vi 

undersöker och analysera aktieavkastningens reaktion på årsrapporters innehåll av 

förvärvsupplysningar. 

 

Även aktiepriser tas tre dagar efter årsrapporters utfärdandedatum, vilket är i linje med 

studier av Gamerschlag (2013) och Souza och Borba (2017) som gör detta för att se om 

investerare förstår och reagerar på skillnader i förvärvsupplysningar. Vi undersöker 

sambandet mellan aktiepris och årsrapportens innehåll av förvärvsupplysningar i enlighet 

med Gamerschlag (2013). Skillnaden mellan Gamerschlags (2013) studie och vår studie är 

dock att vi endast beaktar tre dagar efter utfärdandet av årsrapporten, medan Gamerschalg 

(2013) gör det kvartalsvis vid tiden för kvartalsrapporternas utfärdande. Anledningen till 

detta avsteg är att vi är specifikt intresserade av årsrapporterna innehåll av 

förvärvsupplysningar, dels då det är här som upplysningarna förekommer mest, och dels är 

här som de är föremål för kritik. 

 

Utöver aktiepriser och aktieavkastningar, hämtade vi från Thomson och Reuters Eikon 

(2018) även data om övrig information som gäller bolagens balansräkningar och 

resultaträkningar som behövs för regressionsanalyserna. Detta för att beräkna bokfört värde 

på eget kapital samt nettoresultat per aktie för alla bolag på samma sätt som Gamerschlag 

(2013) gör i sin studie. Då vi studerar europeiska bolag anges all data i euro, vilket är valutan 

vi använder oss av för all monetär statistik. Detta är även viktigt för vår paneldataanalys där 

all data som inte är i procentsats ska vara i samma enhet. 

 

Vi tar den naturliga logaritmen av monetära värden för; bokfört värde på eget kapital per 

aktie, differens i bokfört värde på eget kapital, samt aktiepris, då vissa aktiepriser är mycket 

högre än andra. Nettoresultat per aktie är dock inte logaritmerat då denna variabel kan vara 

negativ om det studerade bolaget har haft ett negativt resultat vid ett visst år vilket inte gör 

den naturliga logaritmen tillämpbar. 
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5.4 Urval 

5.4.1 Tidsperiod 

Vi analyserar årsrapporter utfärdade från och med år 2013 till och med år 2016. Att vi 

använder just fyra årsrapporter per bolag, är samstämmigt med studien av Gamerschlag 

(2013). Vi väljer en så sen tidsperiod som möjligt för att fler bolag med tiden valt att ansluta 

sig till att rapportera enligt IIRC:s ramverk, vilket gör att vi får fler integrerade rapporter. 

Tidsperioden är också fördelaktig då den kan dämpa eventuella effekter av bolagens egna 

inlärningskurvor då de övergått från traditionella årsredovisningar till integrerade rapporter. 

Vi väljer år 2016 istället för år 2017 som slutår för att undvika bolag med brutet räkenskapsår 

som inte hunnit utfärda årsrapporter för år 2017. 

 

5.4.2 Bolag 

Kriterierna för att bolagens rapporter ska vara med i urvalsramen är att bolaget är noterat, 

icke-finansiellt, och slutfört minst ett förvärv årligen under perioden från och med 2013 till 

och med 2016. Då upplysningskraven för investment- och finansbolag skiljer sig från övriga 

bolag väljer vi att utesluta dessa i urvalet. Skillnaden grundar sig i att kraven som tas upp i 

IFRS 3 – rörelseförvärv, inte är tillämpliga då investmentbolagen förvärvar dotterbolag som 

måste värderas till verkligt värde via resultatet (IFRS 3, 2 A). Uteslutandet ligger i linje med 

en tidigare studie av Riise Johansen och Plenborg (2013) som studerar och analyserar 

upplysningar i årsrapporter. Vi bortser från förvärvens antal och storlek, dels då IFRS 3 

(2018, B 65) inte beaktar förvärvens antal och storlek i kraven på förvärvsupplysningar, och 

dels då urval och validitet hade påverkats negativt.    

 

5.4.3 Bortfall 

Det ursprungliga urvalet blev totalt 34 bolag, men på grund av bortfallet av 8 bolag, blev det 

kvarvarande antalet 26 bolag, där 13 utfärdat integrerade rapporter och 13 utfärdat 

traditionella årsredovisningar från och med år 2013 till och med år 2016. Således blev det 

104 årsrapporter totalt, varav 52 integrerade rapporter och 52 traditionella årsredovisningar. 

Bilaga A visar de 26 valda bolagen för undersökningen tillsammans med deras industrier och 

vilken typ av rapport de utfärdar, medan bilaga B visar de 8 bolagen som bortfallit och varför. 

Antalet bolag som bortfallit på grund av att bolagen är finansbolag blev 1 bolag. Bolag som 

bortfallit på grund av att de är privata aktiebolag blev 2 bolag, medan resten av bortfallet 

uteslutits på grund av att deras förvärv ligger utanför undersökningsperiod. 
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5.5 Bearbetning av data - Innehållsanalys 

5.5.1 Huvudkategorier och nyckelord 

Var och en gjorde enskilt, en djupare granskning av samtliga årsrapporter för att dels se hur 

bolagen upplyser om förvärv, och dels betygsätta upplysningarna efter våra egenutformade 

kriterier med poängskalan 0; 0,5 och 1 poäng (där 0 var lägst och 1 var högst) där kriterierna 

för dessa framgår av Tabell 1: Betygsättningen av olika kategorier för innehållsanalysen. Vi 

poängsatte samtliga kategorier; motiv/strategi, goodwill, risker och åtgärd, integration, 

hållbarhetspåverkan och åtgärd, samt företagsekonomisk påverkan och åtgärd. 

 

Tabell 1: Betygsättningen av olika kategorier för innehållsanalysen 

MS (Motiv/strategi) 1 p = Tar upp motiv/strategi bakom förvärvet/förvärven. 
Relaterar motiv/strategi till något (t.ex. produkt, marknad). 0,5 
p = Ovanstående kriterier förutom att relatera motiv/strategi till 

något, uppfylls. 0 p = Tar varken upp motiv/strategi bakom 
förvärvet/förvärven eller relaterar motiv/strategi till något. 

GWU (Goodwill) 1 p = Beskriver kvalitativt faktorer (t.ex. synergier, immateriella 
tillgångar eller andra faktorer) som utgör GW. Beskriver var 

synergier ska uppnås (t.ex. operativt, finansiellt, geografiskt). 
0,5 p = Beskriver inte alla nämnda faktorer kvalitativt. 

Alternativt beskriver inte var synergier ska uppnås. 0 p = 
Beskrivning upprepar vad som står i IFRS 3.   

RH (Risk och åtgärd) 1 p = Tar upp finansiella, operationella eller övriga risker. Tar 
upp hur riskerna ska hanteras. 0,5 p = Ovanstående kriterier 
förutom hur riskerna ska hanteras, uppfylls. 0 p = Tar varken 

upp risker eller riskhantering. 

INT (Integration) 1 p = Tar upp hur förvärvet/förvärven ska integreras. Tar upp 
när integration ska ske. 0,5 p = Endast ett av ovanstående 

kriterier uppfylls. 0 p = Tar varken upp hur förvärvet/förvärven 
ska integreras eller när det ska ske. 

HP (Hållbarhetspåverkan och 
åtgärd) 

1 p = Tar upp hur förvärvet/förvärven påverkar hållbarheten 
(gällande t.ex. miljö, socialt- och personalrelaterat, mänskliga 

rättigheter och korruption).   Tar upp åtgärder mot 
hållbarhetspåverkan. 0,5 p = Ovanstående kriterier förutom 
åtgärder mot hållbarhetspåverkan, uppfylls. 0 p = Tar varken 

upp hur förvärvet/förvärven påverkar hållbarheten eller åtgärder 
mot detta.   

FP (Företagsekonomisk påverkan 
och åtgärd) 

1 p = Tar upp hur förvärvet/förvärven påverkar 
företagsekonomiskt. Tar upp åtgärder mot företagsekonomisk 
påverkan. 0,5 p = Ovanstående kriterier förutom åtgärder mot 

företagsekonomisk påverkan, uppfylls. 0 p = Tar varken upp hur 
förvärvet/förvärven påverkar företagsekonomiskt eller åtgärder 

mot detta.  

 

För samtliga kategorier förutom företagsekonomisk påverkan och åtgärder, tog vi endast 

hänsyn till brödtexten för förvärven, och inte tabeller, diagram eller dylikt. Anledningen till 

varför vi gjort det är att dessa kategorier är kvalitativa ämnen som sällan framgår av tabeller 

och diagram till skillnad från företagsekonomisk påverkan. Vi beaktade endast upplysningar 

som kopplades till specifika förvärv, utan att skilja på sammanslagna upplysningar för flera 
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förvärv och enkla upplysningar för enskilda förvärv. Nedan framgår en upplysning från 

Vodafones integrerade rapport (2013, s. 29), vilken fick 1 poäng inom kategorin 

motiv/strategi: 

  

What was the rationale for the acquisition? To create the only integrated 

fixed and mobile player in the UK. -To take advantage of CWW’s UK 20,500 

kilometers fibre network infrastructure which is within 100 metres of one-

third of Vodafone’s UK base stations, and the extensive international cable 

network assets spanning 425,000 kilometres [...]  

  

Det framgår att Vodafone förvärvade CWW i syfte att bli den enda aktören med integrerade 

fasta och mobila tjänster i Storbritannien. Därtill kopplas denna strategi till specifika 

tillgångar vilka ligger inom ett fördelaktigt avstånd från bolagets befintliga basstationer i 

Storbritannien; en infrastruktur för fibernätverk samt ett internationellt kabelnätverk. 

 

Vi valde att enbart använda oss av den engelska versionen av de studerade bolagens 

årsrapporter. Vi valde att inspireras av Gamerschlag (2013) och skapade ett eget index vilket 

innefattade dels vår egen djupare granskning av årsrapporter, och dels en granskning med 

hjälp av programvaran NVivo. Övergripande kategorier i NVivo var; rörelseförvärv, 

immateriella tillgångar och synergier med tillhörande nyckelord, där vi i linje med 

Gamerschlag (2013) undersökte ordfrekvens. Den del av index som rörde NVivo, handlade 

om hur ofta bolag nämner nyckelord relaterade till förvärv. Även om nyckelorden 

inspirerades av Gamerschlag (2013), skapades nyckelorden primärt induktivt under 

användningen av NVivo. I linje med Gamerschlag (2013) kategoriserade vi nyckelorden i 

kategorier vilka i vårt fall blev de som framgår av Tabell 2: Kategorier och nyckelord: 
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Tabell 2: Kategorier och nyckelord 

Kategori Nyckelord 

Rörelseförvärv Acquire, Acquired, Acquisition, 

Acquisitions, Acquirer, Acquiree, 

Risk, Risks, Strategy, Purchase, 

Purchased, Completed, Added-value, 

Opportunity, Opportunities, 

Expectations, Future, Benefits, 

Expansion, Consolidation, 

Consolidated, Takeover, Target, 

Grow, Growth, Anticipated 

Immateriella tillgångar Goodwill, Impairment, Impair, 

Patent, Patents, Know-how, Residual, 

Goodwill, Knowledge, Expertise, 

Skilled, Intangibles 

Synergier Realized, Realization, Synergies, 

Operational, Financial, Sales, Arising 

 

 

Tabell över de variabler som används i innehållsanalysen av data framgår av Tabell 3: 

Definition av variabler och deras respektive källor. Den oberoende variabeln ORD 

representerar antalet träffar vid sökning på alla nyckelord i varje kategori. Investerare tar 

givetvis också hänsyn till upplysningar som inte rör förvärv, och därför kontrollerar vi för 

detta genom att observera frekvensen av nyckelordet i förhållande till andra ord som nämns 

i rapporten. Detta gjordes med hjälp av programvaran NVivo 11 där vi med funktionen 

ordfrekvens (eng: word frequency), räknade antal nyckelord i varje kategori för att sedan 

koppla dessa till kategorierna. På så vis kunde vi granska och vikta ord som ”acqui” och dess 

ändelser i förhållande till andra ord som nämns i rapporten. ORD är en funktion av de tre 

kategorierna rörelseförvärv (RFF), goodwill (GWF) och synergier (SYF) vilka ingår i 

formeln nedan: 

 

ORD = f (RFF, GWF, SYF) 

 

Analysen av ordfrekvens är dock ett begränsat tillvägagångssätt eftersom betydelsen av ett 

ord beror på omgivande text. Nyckelord bör adresseras genom att placera dessa ord i sitt 

textuella sammanhang vilket hjälper till att lösa tvetydigheter som introduceras genom 

synonymer och homonymer. För att hantera detta upprättade vi en lista över kategorier 

relaterade till förvärvsupplysningar för att sedan i dessa, sortera in olika nyckelord som 

kopplar kategorin till rätt sammanhang (se Tabell 2: Kategorier och nyckelord). 
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Utöver antal nyckelord per kategori och rapport, genomförde vi en egen fördjupande 

innehållsanalys som utgår från att undersöka hur varje rapport upplyser om information 

relaterad till förvärv. Andra delen av indexformeln handlar om hur rapporten kopplar 

kategorierna av innehållsanalysen till specifika förvärv. Även här skapades teman induktivt 

under granskningens gång. Detta utmynnade i att vi fick teman vilka framgår av Tabell 1: 

Betygsättning av kategorier i innehållsanalysen där variablerna var; motiv/strategi (MS), 

goodwill (GWU), risk och åtgärd (RH), integration (INT), hållbarhetspåverkan och åtgärd 

(HP) och företagsekonomisk påverkan och åtgärd (FP). Dessa variabler utgör 

upplysningsindexet om förvärv och dess förhållande till annan information (FU) där formeln 

visas nedan: 

 

FU = f (MS, GWU, RH, INT, HP, FP) 

 

Den fördjupade innehållsanalysen gjordes genom att noga granska varje rapports 

förvärvsupplysningar och markera samt kommentera hur bolagen tar upp information om 

slutförda förvärv. Då vi endast är två personer som läser, markerar, kommenterar och 

betygsätter, delade vi upp årsrapporterna så den ena granskade traditionella 

årsredovisningar, medan den andra granskade integrerade rapporter, för att sedan byta de 

förarbetade årsrapporterna med varandra. 
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Tabell 3: Definition av variabler och deras respektive källor 

Variabel Förkortning Definition Källa 

Aktiepris AP Pris på bolagets aktie. Beroende variabel. Thomson Reuters Eikon  

Aktieavkastning AA Avkastning på bolagets aktie. Beroende 
variabel. 

Beräknad utifrån Thomson 
Reuters Eikon 

Bokfört värde på eget kapital 
per aktie 

BVEK Bokfört värde på eget kapital per aktie. 
Oberoende variabel. 

Beräknad utifrån Thomson 
Reuters Eikon  

Nettoresultat per aktie NR Nettoresultat per aktie. Oberoende variabel. Beräknad utifrån Thomson 
Reuters Eikon 

Upplysningsindex om förvärv 
och dess förhållande till 

annan information  

FU Innehållsindex för total information 
rörande förvärv från bolaget årsrapport. En 

kombination av information om; 
motiv/strategi, goodwill, risk och åtgärd, 

integration, hållbarhetspåverkan och åtgärd 
samt företagsekonomisk påverkan och 

åtgärd. Oberoende variabel. 

Fördjupad innehållsanalys av 
årsrapporter.  

Ordfrekvens av 
förvärvrelaterade delar i 

rapporten 

ORD Innehållsindex för ordfrekvens rörande 
förvärv från bolaget årsrapport. En 

kombination av RFF, SYF, samt GWF. 
Oberoende variabel. 

Innehållsanalys av årsrapporter 
med hjälp av NVivo 11 

Ordfrekvens om 
förvärvsspecifik information 

RFF En del av FU och gäller specifik information 
rörande förvärv med fokus på nyckelorden 
"business combination" samt "acquisition" 
som huvudkategorier. Hämtas från bolaget 

rapport. Oberoende variabel. 

Innehållsanalys av årsrapporter 
med hjälp av NVivo 11 

Ordfrekvens om 
synergispecifik information 

SYF En del av FU som gäller specifik 
information angående synergier med fokus 

på nyckelordet "synergy" som 
huvudkategori. Hämtas från bolaget 

rapport. Variabeln är oberoende 

Innehållsanalys av årsrapporter 
med hjälp av NVivo 11 

Ordfrekvens om information 
angående förvärvad goodwill  

GWF En del av FU som gäller specifik 
information rörande förvärvad goodwill 

med fokus på nyckelordet "Goodwill" som 
huvudkategori. Hämtas från bolaget 

rapport. Oberoende variabel. 

Innehållsanalys av årsrapporter 
med hjälp av NVivo 11 

Differens i upplysningsindex 
om förvärv och dess 

förhållande till annan 
information mellan period t1 

och t0  

DFU Erhålls genom att subtrahera föregående 
årets FU från nuvarande årets FU. 

Oberoende variabel. 

Beräknad utifrån årsrapporter 
och fördjupad innehållsanalys av 

årsrapporter. 

Differens i ordfrekvens i 
årsrapporter mellan period t1 

och t0 

DORD Erhålls genom att subtrahera föregående 
årets ORD från nuvarande årets ORD. 

Oberoende variabel.  

Beräknad utifrån årsrapporter 
och fördjupad innehållsanalys av 

årsrapporter. 

Dummyvariabel för år ÅRV 0 eller 1. Oberoende variabel Tillagd för sortering av 
paneldata i ömsesidigt 
uteslutande kategorier. 

Dummyvariabel för industri INV 0 eller 1. Oberoende variabel. Tillagd för sortering av 
paneldata i ömsesidigt 
uteslutande kategorier. 
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5.5.2 Betygsättning 

Gällande betygsättning fylls informationen i ett formulär som respektive person inte visar för 

den andre. Detta för att få till en så objektiv betygsättning som möjligt vilket ökar studiens 

reliabilitet. Tabell 1 visar beaktade kategorier vid betygsättningen av årsrapporter. Betyget 

per kategori kan vara 0; 0,5, eller 1. Om 0 sätts på en viss kategori, anser vi inte att rapporten 

med avseende på kategorin, är beslutsanvändbar. Således anses informationen relaterad till 

kategorin, inte heller vara användbar för årsrapportens investerare. Om en kategori får 1 

poäng innebär det att bolaget tar upp denna kategori i detalj i förhållande till specifika och 

slutförda förvärv, och kopplar den på så vis att investerare och andra användare av rapporten 

djupare förstår hur förvärvet kommer att påverka denna kategori. 

 

5.6 Bearbetning av data - Multivariat analys 

Vi använder oss av multipla regressionsanalyser för att undersöka hur årsrapporternas 

innehåll av förvärvsupplysningar påverkar aktiepris och aktieavkastning.  Förvärvens storlek 

och antal väljer vi att ha som utelämnade variabler. Anledningen till ställningstagandet är att 

vi uteslutande undersöker och analyserar hur bolag upplyser om förvärv. Gällande 

förvärvens storlek kan vi inte utgå från att de leder till mer upplysningar då IFRS 3 (2018, B 

65) föreskriver att bolag ska lämna sammanslagna upplysningar för förvärv som enskilt är 

oväsentliga men tillsammans med andra förvärv blir väsentliga. 

 

Regressionsanalysen har aktiepris och aktieavkastning som beroende variabler, medan 

oberoende variabler består av bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK), nettoresultat 

per aktie (NR), differens i nettoresultat (DNR), betygsättningen för innehållsanalysen (FU) 

och dess differens (DFU), ordfrekvens (ORD) och dess differens (DORD). Dummyvariabler 

utgörs av årtal (ÅRV) och industri (INV). Antalet aktier hämtade vi från Thomson Reuters 

Eikon (2018) där vi valde det vägda genomsnittliga antalet aktier som nämnare när vi 

dividerade varje års bokförda värde på eget kapital respektive nettoresultat, vilket är i linje 

med Gamerschlag (2013). 

 

Då det finns fler än en oberoende variabel som påverkar aktiepris och aktieavkastning, såsom 

bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK) och nettoresultat per aktie (NR), måste en 

multivariat analys göras. Bryman och Bell (2013) hävdar att en multivariat analys är aktuell 

vid förekomst av falska samband, mellanliggande oberoende variabler, och existerandet av 

ytterligare en variabel. Då det kan finnas andra oberoende variabler, exempelvis 

företagsspecifika, makroekonomiska, och politiska faktorer, som förklarar aktiekursens och 

aktieavkastningens förändring, kan sambandet med förvärvsupplysningar vara utsatt för 

skevhet (Souza & Borba, 2017). Därtill beaktar tidigare studier bokfört värde på eget kapital 

per aktie respektive nettoresultat per aktie, som övriga variabler i den multipla 
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regressionsanalysen (Dutordoir, Roosenboom, & Vasconcelos, 2013; Gamerschlag, 2013; 

Verrecchia, 1983; Souza & Borba, 2017). 

 

Vi använder paneldata där vi mäter variablerna aktiepris (AP) och aktieavkastning (AA) över 

flera perioder för att kartlägga förändringar och testa för korrelation. Som tidigare nämnts, 

uteslöt vi de oberoende variablerna; förvärvens storlek och antal förvärv per år, under 

förutsättning att bolag årligen gjort minst ett förvärv. Valet av paneldata överensstämmer 

med Bryman och Bell (2013) som menar att metoden är lämplig då observationer görs över 

flera perioder för att mäta eventuella skillnader. Baltagi (2005) nämner ett antal fördelar 

med att använda paneldata eftersom de möjliggör kontroll för individuell heterogenitet, ger 

mer flexibilitet, minskar risk för multikollinearitet, och möjliggör skapande och testning av 

mer avancerade modeller. 

 

5.6.1 Extremvärden 

Efter att vi testat att vår paneldata är normalfördelad gjorde vi Grubbs test för att testa för 

extremvärden i såväl beroende som oberoende variabler. Ett extremvärde är ett värde som 

markant avviker från andra analysenheter i urvalet vilket kan förvränga normaliteten i data. 

Grubbs, 1969). Grubbs test antar normalfördelade data och beräknar sannolikheten för att få 

ett avvikande värde som kan orsaka störningar (Grubbs, 1969). Vi har genomfört testet 

genom XLSTAT-tillägget i Microsoft Excel. 

 

Tabell 4: Extremvärden för aktiepris- och aktieavkastningsmodellen, visar p-värdet som 

genererades från Grubbs test som antar två hypoteser; en nollhypotes som visar på att det 

inte finns extremvärden, och en alternativ hypotes som visar på att det finns extremvärden. 

En nollhypotes förkastas endast om p-värdet är mindre än signifikansnivån 0,05. Testet 

visade att nettoresultat per aktie (NR), differens i nettoresultat per aktie (DNR) ordfrekvens 

(ORD) och differens i ordfrekvens (DORD) innehåller extremvärden, vilket kan förklaras av 

att nettoresultatet innehåller negativa värden och därmed inte kunde normaliseras genom 

logaritmering som de andra variablerna. 
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Tabell 4: Extremvärden för aktiepris- och aktieavkastningsmodellen 

Variabel p-värdet 

Aktieprismodellen 

Aktiepris (AP) 1 

Bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK) 0,46 

Nettoresultat per aktie (NR) 0,00 

Förvärvsupplysningsindex (FU) 1 

Ordfrekvens (ORD) 0,05 

Aktieavkastningsmodellen 

Aktieavkastning (AA) 0,56 

Nettoresultat per aktie (NR) 0,00 

Differens i nettoresultat per aktie (DNR) 0,00 

Differens i förvärvsupplysningsindex (DFU) 0,29 

Differens i ordfrekvens (DORD) 0,00 

Aktieprismodellen inkluderat goodwill 

Aktiepris (AP) 0 

Bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK) 0 

Nettoresultat per aktie (NR) 0 

GWU 0 

ORD 0 

 

Exempel på extremvärden är i fallet med bolaget Sika AG som haft ett nettoresultat per aktie 

på cirka 206 euro, medan genomsnittet är 11,528 euro. Att utesluta dessa extremvärden är 

något som vi undersökt genom att göra olika regressionsanalyser utan dessa värden för att 

se om det genererade resultatet signifikant förändrades. När vi tog bort vissa extremvärden i 

nettoresultat per aktie och differens i nettoresultat per aktie från aktiepris- och 

aktieavkastningsmodellen för Sika AG, skilde sig inte resultatet i regressionsanalysen 

signifikant vilket gjorde att vi, utifrån Grace –Martin (u.å.), kunde utesluta extremvärdena. 

Av samma anledning uteslöts extremvärden i ordfrekvens (ORD) vilket inkluderar bolagen; 

ÅF AB, Alstom SA, Andritz AG och Barry Callebaut AG för 2014, 2015 och 2016. Således 

uteslöt vi totalt 13 observationer; 4 för nettoresultat per aktie (NR), 6 för differens i 

nettoresultat per akie (DNR), samt 3 för ordfrekvens (ORD). Beträffande 

förvärvsupplysningar (FU) fick vi inga extremvärden. 
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5.7 Regressionsmodeller 

Vi har två övergripande regressionsanalyser, där den första tar hänsyn till förvärvande bolags 

aktiepris (AP), och den andra tar hänsyn till förvärvande bolags aktieavkastning (AA) som 

beroende variabler. Den första regressionsanalysen innefattar de oberoende variablerna; 

bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK) räkenskapsåren 2014, 2015 och 2016 efter 

utfärdande av årsrapport, nettoresultat per aktie (NR) för motsvarande period efter 

utfärdande av årsrapport, och förvärvupplysningsindex (FU). Därtill innefattar 

regressionsanalysen dummyvariablerna årtal (ÅRV) och industri (INV). Formeln för 

regressionsanalysen med aktiepris som beroende variabel framgår nedan där aktiepris (AP) 

är en funktion av bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK), nettoresultat per aktie (NR), 

förvärvsupplysningsindex (FU), ordfrekvens (ORD) och dummyvariablerna för år (ÅRV) och 

industri (INV): 

 

AP= 𝛃0 + 𝛃1BVEK + 𝛃2NR + 𝛃3FU + 𝛃4ORD + 𝛃5ÅRV + 𝛃6INV + 𝛆 

 

Den andra regressionsanalysen tar hänsyn till aktieavkastning (AA) som beroende variabel 

och innefattar de oberoende variablerna; nettoresultat per aktie (NR) för räkenskapsåren 

2014, 2015 och 2016 efter utfärdande av årsrapport, differens i nettoresultat per aktie (DNR) 

för motsvarande period efter utfärdande av årsrapport, differens i förvärvsupplysningsindex 

(DFU), differens i ordfrekvens (DORD) och dummyvariablerna årtal (ÅRV) och industri 

(INV). Formeln för regressionsanalysen med aktieavkastning som beroende variabel framgår 

nedan där aktieavkastning (AA) är en funktion av nettoresultat per aktie (NR), differens i 

nettoresultat per aktie (DNR), differens i betyget av förvärvsupplysningar (DFU), differens i 

ordfrekvens (DORD) rörande förvärv, samt dummyvariabler för år (ÅRV) och industri (INV): 

 

AA = 𝛃0 + 𝛃1NR + 𝛃2DNR + 𝛃3DFU + 𝛃3DORD + 𝛃4ÅRV + 𝛃5INV + 𝛆 

 

Utöver dessa två regressionsanalyser genomförde vi en regressionsanalys där vi endast tar 

hänsyn till aktieprismodellen för att observera reaktionen i aktiepriset på upplysningar om 

förvärvad goodwill specifikt, i linje med Souza och Borba (2017). Formeln för 

regressionsanalysen med aktiepris som beroende variabel med hänsyn tagen till 

upplysningar om förvärvad goodwill specifikt (APG) blir då en funktion av bokfört värde på 

eget kapital per aktie (BVEK), nettoresultat per aktie (NR), upplysningar om förvärvad 

goodwill (GWU), ordfrekvens rörande förvärv (ORD), samt dummyvariablerna år (ÅRV) och 

industri (INV). 

 

APG= 𝛃0 + 𝛃1BVEK + 𝛃2NR + 𝛃3GWU + 𝛃4ORD + 𝛃5ÅRV + 𝛃6INV + 𝛆 
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Upplysningar om förvärv erhölls i samband med vår fördjupade granskning av 

årsrapporternas förvärvsupplysningar där goodwill ingick bland våra sex kategorier. Med 

hjälp av en regressionsanalys där vi observerar reaktionen i aktiepriset på upplysningar om 

förvärvad goodwill specifikt, ser vi om upplysningar om förvärvad goodwill (GWU), som är 

en komponent av förvärvsupplysningar (FU), bidrar till en signifikant reaktion i 

aktiekurserna. Modellen benämns i det följande som APG-modellen.  

 

5.7.1 Statistisk fördelning av data 

Vi använde Shapiro-Wilk testet för att kunna avgöra om våra observationer var 

normalfördelade eller inte. Testet förkastar hypotesen om normalitet när det genererade p-

värdet är mindre än eller lika med signifikansnivån. Fås ett värde mindre än 

signifikansnivån, kan vi med 95 % säkerhet säga att observerade data inte är normalfördelade 

(Taylor Enterprises, u.å.).  

 

Resultatet från Shapiro-Wilk visar på om de slumpmässigt undersökta variablerna är 

normalfördelade. Från resultatet i Tabell 5: Shapiro-Wilk normalitetstest för undersökta 

variabler är endast aktieavkastning (AA) normalfördelad, vilket kan skapa problem i 

studiens validitet. Det bör dock noteras att betydelsen av normalitetstest beror mycket på 

storleken av den undersökta populationen, där testet inte har kraften att förkasta 

nollhypotesen och därför klarar små storlekar oftast normalitetstesten (Ghasemi & 

Zahediasl, 2012).  Då vår paneldata endast innefattar 104 observationer över en period av 

fyra år, är populationen att betrakta som liten. Utifrån detta antar vi att våra data är 

normalfördelade, men för att helt kunna stämma av normalfördelningen testar vi för 

extremvärden. 

 

För aktieprismodellen fick vi p-värden mindre än signifikansnivån på 0,05 för alla beroende 

och oberoende variabler vilket innebär att modellen inte är normalfördelad. Gällande 

aktieavkastningsmodellen blev resultat nästan likadant då vi fick p-värden mindre än 

signifikansnivån på 0,05 för alla beroende och oberoende variabler förutom för själva 

avkastningen. Slutligen blev resultatet för aktieprismodellen med specifik hänsyn till 

förvärvad goodwill, likadant då ingen av variablerna var normalfördelade. Resultaten från 

testet genomfördes med XLSTAT-tillägget i Microsoft Excel och framgår av Tabell 5: 

Shapiro-Wilk normalitetstest för undersökta variabler nedan. 
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Tabell 5: Shapiro-Wilk normalitetstest för undersökta variabler 

Variabel p-värde 

Aktieprismodellen 

Aktiepris (AP) 0,0001 

Bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK) 0,0001 

Nettoresultat per aktie (NR) 0,0001 

Förvärvsupplysningsindex (FU) 0,0001 

Ordfrekvens (ORD) 0,0001 

Aktieavkastningsmodellen 

Aktieavkastning (AA) 0,339 

Nettoresultat per aktie (NR) 0,0001 

Differens i nettoresultat (DNR) 0,0001 

Differens i förvärvsupplysningar (DFU) 0,0001 

Differens i ordfrekvens (DORD) 0,0001 

Aktieprismodellen, specifik hänsyn till goodwill 

Aktiepris (AP) 0,0001 

Bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK) 0,0001 

Nettoresultat per aktie (NR) 0,0001 

Goodwillupplysningar - betyg (GWU) 0,0001 

Ordfrekvens (ORD) 0,0001 

 

5.7.2 Toleranstester och multikollinearitet 

Vi genomförde toleranstest för våra modeller med XLSTAT-tillägget i Microsoft Office. En 

toleransnivå högre än 0,1 samt ett variance inflation factor (VIF-värde) mindre än 10 brukar 

indikera att multikollinearitet i data är låg, vilket ett bra tecken för att gå vidare med 

modellen (Williams, 2015). För att kunna identifiera om det finns multikollinearitet i våra 

modeller, genomförde vi toleranstester där vi identifierade toleransnivån samt VIF. Resultat 

av dessa tester, som framgår av tabellerna 6, 7 och 8 nedan, indikerar att multikollinearitet 

är tillräckligt låg för att kunna acceptera modellen.  
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Tabell 6: Toleranstest för aktieprismodellen 

 AP BVEK NR FU ORD 

Toleransnivå 0,50 0,33 0,42 0,91 0,82 

VIF 2,01 3,01 2,36 1,10 1,23 

 

Tabell 7: Toleranstest för aktieavkastningsmodellen 

 AA NR DNR DFU DORD 

Toleransnivå 0,95 0,21 0,21 0,84 0,80 

VIF 1,05 4,77 4,67 1,19 1,25 

 

Tabell 8: Toleranstest för aktieprismodellen, specifik hänsyn till goodwill 

 APG BVEK NR GWU ORD 

Toleransnivå 0,49 0,36 0,46 0,78 0,75 

VIF 2,05 2,78 2,18 1,28 1,33 

 

 

Som en del av vår statistiska analys för att testa för multikollinearitet, valde vi att använda 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient som ger ett värde på relationen mellan 

variablerna genom att mäta eventuellt linjärt samband mellan två variabler. Pearsons 

korrelationskoefficient betecknas med r. I allmänhet innebär r>0 ett positivt förhållande,  

r<0 indikerar ett negativt förhållande och r=0 indikerar inget förhållande eller att 

variablerna är oberoende av varandra. Om r=+1 råder en perfekt positiv korrelation, medan 

r=-1 en perfektvisar på en negativ korrelation (SPSS Tutorials, 2018). 

 

Evans (1996) visar en skala för kraften av korrelationen mellan olika variabler där 

antagandena utgår från att r-värdet har olika betydelser beroende på i vilket intervall värdet 

finns. Korrelationerna utmärks av styrka och har följande intervall; mycket svag (0–0,19), 

svag (0,2–0,39), måttlig (0,4–0,59), stark (0,6–0,79), och mycket stark (0,8–1,00). Utifrån 

Evans (1996) ser vi i Tabell 9: Pearsons korrelationsmatris för modellerna att den starkaste 

korrelationen finns mellan nettoresultat per aktie (NR) och differens i nettoresultat (DNR) i 

aktieavkastningsmodellen, vilket är logiskt då differens i nettoresultat är skillnaden mellan 

nettoresultat över två perioder. Andra starka korrelationer finns främst i aktieprismodellen 

mellan aktiepris (AP) och bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK), vilket också är 

logiskt då aktiepriset till stor del förklaras av bolagets bokförda värde på eget kapital. En 

annan stark korrelation finns mellan bokfört värdet på eget kapital (BVEK) och nettoresultat 

per aktie (NR).  
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När det förvärvsupplysningsindex (FU) och ordfrekvens (ORD), finns det starkaste 

sambandet mellan differens i förvärvsupplysningsindex (DFU) och differens i ordfrekvens 

(DORD) i aktieavkastningsmodellen, medan övriga samband är svaga. I aktieprismodellen 

med hänsyn tagen till förvärvad goodwill specifikt, finner vi stark korrelation endast mellan 

bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK) och nettoresultat per aktie (NR). Pearsons 

korrelationsmatris för de tre modellerna framgår av Tabell 9: Pearsons korrelationsmatris 

för modellerna nedan. 

 

Tabell 9: Pearsons korrelationsmatris för modellerna 

AP-modellen 

 AP BVEK NR FU ORD 

AP 1     

BVEK 0,651**** 1    

NR 0,574 0,709**** 1   

FU 0,228 0,144 -0,006 1  

ORD 0,077 -0,204 0,074 -0,023 1 

AA-modellen 

 AA NR DNR DFU DORD 

AA 1     

NR 0,132 1    

DNR 0,114 0,885***** 1   

DFU 0,064 -0,053 -0,020 1  

DORD 0,154 -0,130 -0,068 0,400 1 

APG-modellen 

 APG BVEK NR GWU ORD 

AP 1     

BVEK 0,560 1    

NR 0,530 0,668**** 1   

GWU 0,287 -0,097 -0,105 1  

ORD 0,057 -0,289 0,066 -0,005 1 

***** Mycket stark korrelation 
**** Stark korrelation 

 

5.7.3 Heteroskedasticitet 

Om variablerna innehåller subpopulationer som skiljer sig i variabilitet, förekommer 

heteroskedasticitet i data (Williams, 2015). För att kontrollera för heteroskedasticitet 
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använde vi oss av Breusch-Pagan testet som enligt Williams (2015) testar i linjära 

regressionsmodeller. Om teststatistiken har ett p-värde mindre än signifikansnivån, i vårt 

fall o,05, förkastas nollhypotesen för homoskedasticitet, och heteroskedasticitet finns 

istället. Vi tillämpade testet på aktiepris respektive aktieavkastning i relation till 

förvärvsupplysningar, samt aktiepris i relation till upplysningar om förvärvad goodwill på 

både integrerade rapporter och traditionella årsredovisningar. Resultatet framgår av Tabell 

10: Breusch-Pagan test för heteroskedasticitet i modellerna. 

 

Tabell 10: Breusch-Pagan test för heteroskedasticitet i modellerna 

Modell och rapporteringsform p-värde 

Aktiepris för integrerade rapporter 0,00* 

Aktiepris för traditionella årsredovisningar 0,00* 

Aktieavkastning för integrerade rapporter 0,45 

Aktieavkastning för traditionella årsredovisningar 0,7934 

Aktiepris, specifik hänsyn till förvärvad goodwill för integrerade 
rapporter 

0,00* 

Aktiepris, specifik hänsyn till goodwill för traditionella 
årsredovisningar  

0,00* 

* Signifikans på 0,05 

 

Tabell 10 visar på heteroskedasticitet för aktieprismodellen och aktieprismodellen med 

specifik hänsyn till förvärvad goodwill. För aktieavkastningsmodellen finns dock ingen 

heteroskedasticitet. När heteroskedasticitet råder, menar Williams (2015) att det kan finnas 

standardfel vilket i sin tur leder till skevheter i teststatistik och konfidensintervaller. Dock 

konstaterar han att heteroskedasticiteten är mest problematisk vid användning av andra 

metoder än OLS-regression, vilket vi har undvikit i vår studie. 

 

5.8 Metodkritik 

Då vi undersöker och analyserar förhållandet mellan förändringar i 

aktiepris/aktieavkastning och förvärvsupplysningar per rapport, gör det att 

innehållsanalysen blir viktigast. Analysen måste enligt Bryman och Bell (2013) vara objektiv 

och systematisk, och de nämner ett antal fällor som kan uppkomma vid utformningen av 

kodningsmanualen som byggs för innehållsanalysen. Valda kategorierna ska i möjligaste 

mån vara ömsesidigt uteslutande och inte överlappa varandra. Vi säkerställde så att varje 

kategori bidrog med den information som behövdes för investerares beslutsanvändbarhet 

när det kommer till motiv/strategi och så vidare. För att undvika risk för otydlighet om 

tillvägagångssättet utformade vi i detalj kriterier för betygsättningen som finns i Tabell 3: 

Betygsättning av kategorier.  
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Bryman och Bell (2013) nämner att innehållsanalysens främsta fördelar är att den är en 

öppen forskningsmetod, där det är enkelt att beskriva tillvägagångssättet. Således blir 

upprepningar enklare att göra, vilket är önskvärt då integrerad rapportering är 

förhållandevis nytt och troligen leder till fler studier i framtiden, där vårt klargörande i 

tillvägagångssättet kan vara till nytta. En annan fördel enligt Bryman och Bell (2013) är att 

analysen är icke-reaktiv då forskaren inte intervenerar i samspelet mellan de studerade 

variablerna. Andra fördelar är att metoden bygger på ett flexibelt tillvägagångssätt som kan 

tillämpas på ostrukturerad information. Därutöver kan den ge information om grupper som 

är svåra att få direkt kontakt med. I vår studie handlar det om investerare och deras 

reaktioner på förvärvsupplysningars beslutsanvändbarhet. 

 

En nackdel enligt Bryman och Bell (2013), är att innehållsanalysen är en rent beskrivande 

metod, då den beskriver vad som finns, men visar inte de underliggande motiven för ett visst 

observerat mönster av de studerade variablerna. Vidare anser de att metoden är reducerande, 

då undersökaren tvingas minska textmängden för analys. I vårt fall blev detta tydligt då 

årsrapporter är omfattande och innehåller mer än bara information om förvärv. Vi fick själva 

söka efter informationen, vilket medför en risk att vi missar väsentlig information för 

investerares beslutsanvändbarhet. 

 

5.8.1 Validitet 

Då vi undersöker samband mellan bolagens aktieavkastningar och förvärvsupplysningar, 

finns det en risk att aktieavkastningen påverkas av rapportens övriga upplysningar. Gällande 

förvärvsupplysningar bör betonas att information om förvärv också finns utanför 

årsrapporterna, det kan vara kvartalsrapporter, media, samt pressmeddelanden. I 

regressionsanalyserna valde vi att undersöka variabler från tidigare forskning (Gamerschlag, 

2013; Shalev, 2009; Souza & Borba, 2017) vilket ökar studiens validitet. Variablerna som 

kopplas till reaktioner i aktiepris inkluderar; bokfört värde på eget kapital per aktie, 

nettoresultat per aktie, upplysningar om förvärvad goodwill, samt ordfrekvens. Då det inte 

finns studier som både undersöker förvärvsupplysningar och integrerad rapportering, finns 

risken att vi gått miste om andra oberoende variabler som påverkar aktiepris och 

aktieavkastning och att våra regressionsanalyser är för förenklade. 

 

Utifrån extern validitet ser Rourke och Anderson (2004) att innehållsanalysen kan bygga på 

bristande riktlinjer, och att det kan var svårt att komma fram till samma resultat i olika 

undersökningar. Då vår studie endast innefattar 26 bolag med 104 rapporter där hälften 

utgörs av integrerade rapporter och andra hälften utgörs av traditionella årsrapporter, är det 

osäkert om andra studier skulle komma fram till samma resultat. Totala observationer som 
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representeras av antal rapporter uppgår endast till 104, vilket visar hur liten urvalsramen är 

och i sin tur visar en brist på extern validitet i studien. Integrerad rapportering är ett relativt 

nytt fenomen vilket minskar urvalet. Urvalet minskades ytterligare av att bolag inte hade 

gjort minst ett förvärv årligen, från och med 2013 till och med 2016. 

 

5.8.2 Reliabilitet 

Innehållsanalysens nackdelar enligt Bryman och Bell (2013), är att den bara kan vara så bra 

som materialet den bygger på där de betonar materialets autenticitet, trovärdighet och 

representativitet. I vår studie hämtades samtliga 104 årsrapporter från bolagens hemsidor 

vilket gör dokumenten autentiska. Gällande reliabiliteten kan Thomson Reuters Eikon 

(2018) ifrågasättas då de hämtar data manuellt där fel i överföringen kan uppstå. För att 

undvika fel stämde vi av data med årsrapporterna rörande bokfört värde på eget kapital, 

nettoresultat osv. vilket ökar reliabiliteten. Referensramens källor består av vetenskapliga 

artiklar och böcker. Vi tog hänsyn till antalet gånger en vetenskaplig artikel hade citerats, ju 

fler gånger desto högre reliabilitet. Även om årsrapporter granskas av auktoriserade 

revisorer, kan vi inte bortse från att de försöker ge en så representativ bild som möjligt av 

bolaget. Detta gör att årsrapporternas reliabilitet kan ifrågasättas, vilket i vårt fall kan handla 

om att bolagen hellre upplyser om fördelar än nackdelar från förvärv.  

 

Enligt Kottner och Streiner (2011) kan en tillförlitlighetskoefficient ge information om 

skillnader mellan undersökarnas observationer. Hög koefficient visar på liten variation i 

bedömningar. Efter vår fördjupade granskning var för sig, gjorde vi en korrelationsanalys. 

Enligt rekommendation från Wennberg (2018) måste korrelationen vara minst 0,7 för att 

säkerställa innehållsanalysens reliabilitet. Utifrån korrelationsanalysens resultat visade sig 

våra betygsättningar skilja sig åt. Det medförde att vi valde att använda betygen gällande 

företagsekonomisk påverkan och åtgärd, från undersökaren med mest förkunskaper i finans. 

För resterande fem kategorier använde vi betyg från undersökaren med mest förkunskaper i 

redovisning. Kvarstår gör dock att vi endast är två personer som värderar årsrapporternas 

förvärvsupplysningar vilket enligt Wennberg (2018) kan vara en svaghet på grund av 

subjektivitet, kunskap och erfarenhet. 
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningarna, vilket svarar på studiens syfte 

och forskningsfrågor. Resultatet presenteras med hjälp av tabeller samt förklarande text. 

6.1 Innehållsanalysen 

För att kunna jämföra innehållet av båda typer av rapporter analyserade vi det 

genomsnittliga betyget av det slutliga totalbetyget av varje årsrapport samt 

genomsnittsbetyget av varje kategori för att observera i vilka kategorier traditionella 

årsredovisningar respektive integrerade rapporter uppvisade största skillnader. 

Genomsnittsbetygen framgår av Tabell 11: Årsrapporters genomsnittsbetyg efter kategori. 

Den visar att de integrerade rapporternas förvärvsupplysningar är mer beslutsanvändbara 

än motsvarande för traditionella årsredovisningar. Detta gäller alla kategorier förutom 

företagsekonomisk påverkan och åtgärd. Se Bilaga C: Betyg för bolagens årsrapporter för 

respektive år.  

 

Tabell 11: Årsrapporters genomsnittsbetyg efter kategori 

Kategori Genomsnittligt 
betyg 

Genomsnittligt 
maxbetyg 

Totalt för IR-rapporter 2,69 6 

Totalt för ÅR-rapporter  2,14 6 

Motiv/strategi (IR-rapporter)  0,92 1 

Motiv/strategi (ÅR-rapporter)  0,64 1 

Goodwill (IR-rapporter) 0,49 1 

Goodwill (ÅR-rapporter) 0,33 1 

Risk och åtgärd (IR-rapporter)  0,82 1 

Risk och åtgärd (ÅR-rapporter)  0,08 1 

Integration (IR-rapporter) 0,68 1 

Integration (ÅR-rapporter)  0,04 1 

Hållbarhetspåverkan och åtgärd (IR-
rapporter)  

0,50 1 

Hållbarhetspåverkan och åtgärd (ÅR-
rapporter)  

0,11 1 

Företagsekonomisk påverkan och åtgärd 
(IR-rapporter)  

0,92 1 

Företagsekonomisk påverkan och åtgärd 
(ÅR-rapporter)  

0,96 1 
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6.2 Beskrivande statistik av bearbetade variabler 

Tabell 12: Deskriptiv statistik för aktieprismodellen presenterar en sammanställning av de 

undersökta variablernas deskriptiva statistik för modellen med aktiepris som beroende 

variabel (AP). Tabell 13 visar en sammanställning av alla oberoende variabler i modellen med 

aktieavkastning som beroende variabel (AA). N-statistiken visar antalet observationer per 

kategori efter att vi tagit hänsyn till extremvärden. 

 

Tabell 12: Deskriptiv statistik för aktieprismodellen 

 AP BVEK NR FU ORD 

n-statistik 104 104 100 104 100 

Minimum 0,83 0,35 -2,32 1 0,00 

Maximum 8,71 6,99 67,73 4 0,00 

Genomsnitt 4,14 2,69 5,63 2,40 0,00 

Standardavvikelse 1,95 1,53 14,32 0,89 0,00 

Median 3,81 2,55 1,71 2,5 0,00 

 

 

Tabell 13: Deskriptiv statistik för aktieavkastningsmodellen 

 AA NR DNR DFU DORD 

n-statistiken 104 100 100 104 99 

Minimum -0,43 -2,32 -4,12 -1,5 -0,00 

Maximum 0,49 67,73 12,55 1,5 0,00 

Genomsnitt 0,11 5,63 0,33 0,20 0 

Standardavvikelse 0,20 14,32 2,09 0,58 0,00 

Median 0,11 1,71 0,02 0 0 

 

 

6.3 Regression med aktiepris som beroende variabel 

Tabell 14: Regressionsanalys för aktiepris- och aktieavkastningsmodellen innehåller 

resultatet av regressionsanalysen av aktieprismodellen. Regressionsanalysen för 

aktieprismodellen visar att bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK) är signifikant och 

positivt för bolag som utfärdar traditionella årsredovisningar med p-värde på 0,00 medan 

samma oberoende variabel blev signifikant och negativ för bolag som utfärdar integrerade 

rapporter med ett p-värde på 0,04. Nettoresultatet per aktie (NR) var signifikant och neutralt 

för bolag som utfärdar traditionella årsredovisningar med ett p-värde på 0,01 medan samma 
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oberoende variabel var icke-signifikant och neutral för bolag som utfärdar integrerade 

rapporter med ett p-värde på 0,14. 

 

Tabell 14 visar också att förvärvsupplysningar och ordfrekvens för bolag som utfärdar 

traditionella årsredovisningar inte är signifikanta då förvärvsupplysningsindex (FU) visar ett 

p-värde på 0,85 medan ordfrekvens (ORD) visar ett p-värde på 0,63. Tabellen visar också att 

förvärvsupplysningsindex (FU) och ordfrekvens (ORD) för bolag som utfärdar integrerade 

rapporter är signifikanta då p-värdena är 0,04 respektive 0,01. Beträffande dessa samband 

finner vi ett positivt samband mellan aktiepris (AP) och de integrerade rapporternas innehåll 

av förvärvsupplysningar (FU) med en koefficient på +0,67. Ett annat positivt samband för 

samma rapporter finns mellan ordfrekvens i förvärvsupplysningar (ORD) och aktiepris (AP) 

med en beta-koefficient på +479,71. Det stora värdet på koefficienten härrör från att 

ordfrekvens mäts i små värden i procentsatser (t.ex. 0.04 % av de totala orden i rapporten). 
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Tabell 14: Regressionsanalys för aktiepris- och aktieavkastningsmodellen 

  
  

AP-modellen för ÅR-
bolag 

AA-modellen för ÅR-
bolag AP-modellen för IR-bolag 

AA-modellen för IR-
bolag 

Koefficient p-värde Koefficient p-värde Koefficient p-värde Koefficient p-värde 

Intercept 1,92 0*** 0,07 0,09* -0,76 0,53 0,13 0,00*** 

BVEK 0,66 0***     0,54 0,04**     

NR 0,03 0,01** 0,00 0,61 0,03 0,14 -0,00 0,86 

DNR     -0,01 0,30     -0,02 0,27 

FU -0,02 0,85     0,67 0,04**     

DFU     0,06 0,39     -0,06 0,23 

ORD -28,72 0,63     479,71 0,01**     

DORD     53,69 0,41     89,63 0,13 

År 2013 0,14 0,41 0,04 0,51 -0,16 0,77 0,048 0,44 

År 2014 0,10 0,56 0,13 0,03** 0,09 0,86 0,10 0,09* 

År 2015 -0,10 0,55 -0,15 0,01** -0,11 0,83 -0,16 0,00*** 

År 2016 -0,13 0,43 -0,02 0,74 0,18 0,74 0,01 0,84 

AFT 0,64 0,00*** 0,13 0,09* -53,19 0,00*** -1,20 0,57 

TEKH 0,46 0,22 0,06 0,52         

TRAN -0,67 0,01** -0,10 0,33         

MASK 0,31 0,33 -0,12 0,22 -0,56 0,55 0,02 0,79 

KEMI -0,16 0,48 0,01 0,79 -0,65 0,31 -0,00 0,89 

BYGG 0,28 0,35 0,06 0,53         

LAKEM 0,62 0,09*     3,66 0*** 0,01 0,88 

IT         -0,19 0,84 0,02 0,79 

LIVS     -0,04 0,68 1,28 0,20 -0,03 0,72 

HALSA 0,25 0,41 0,12 0,25         

ELEK         5,96 0,00*** 0,23 0,02** 

OLG         -1,66 0,09* -0,05 0,62 

TELE -1,10 0,00*** -0,19 0,06 -4,33 0*** -0,03 0,77 

ENTERT         -0,72 0,47 -0,16 0,12 

JORD -0,67 0,01** -0,11 0,28         

Signifikans på 0,01 betecknas med *** Signifikans på 0,05 betecknas med ** Signifikans på 0,1 betecknas med * 
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6.4 Regression med aktieavkastning som beroende variabel 

Då vi jämför aktiernas utveckling från bolag som utfärdar integrerade rapporter med bolag 

som utfärdar traditionella årsredovisningar, gjorde vi först ett tvådelat t-test för att se om 

skillnaden i de två gruppernas genomsnitt över undersökningsperioden var signifikant. Det 

måste noteras att vi gör en multipel regressionsanalys även om skillnaden inte är signifikant. 

 

Tabell 15: Tvådelat t-test för genomsnittlig avkastning för bolagen visar resultatet från t-

testet vi gjorde på avkastningar, dels från bolag som utfärdar integrerade rapporter, och dels 

från bolag som utfärdar traditionella årsredovisningar. Testet gjordes med hjälp av 

statistikprogrammet EViews där p-värdet blev mycket högt (0,91). Det innebär att skillnaden 

är icke-signifikant mellan de 104 observationerna från bolagen oavsett rapporteringsform, 

gällande avkastning över undersökningsperioden. Således kan vi inte förkasta nollhypotesen 

som syns i tabell 15 nedan. 

 

Tabell 15: Tvådelat t-test för genomsnittlig avkastning för bolagen 

μ₁: IR genomsnitt 

µ₂: ÅR genomsnitt 

Skillnad: μ₁ - µ₂ 

Liknande avvikelser antas inte för denna analys. 

Deskriptiv statistik 

Urval N Genomsnitt Standardavvikelse SE genomsnitt 

IR 52 0,117 0,19 0,027 

ÅR 52 0,113 0,20 0,029 

Uppskattning av skillnad 

Skillnad 95 % CI för skillnad 

0,0044 (-0,0742; 0,0830) 

Test 

Nollhypotes H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Alternativ hypotes H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

  

T-värde DF P-värde 

0.11 101 0,912 

 

Från t-testet får vi resultatet att den slutliga avkastningen är icke-signifikant för båda typer 

av rapporterande bolag. Dock genomförs en regressionsanalys på aktieavkastningsmodellen 

för att granska resultatet mer i detalj. Analysen visar att nettoresultatet är icke-signifikant 

för båda grupper av rapporterande bolag. Nettoresultat för bolag som utfärdar traditionella 

årsredovisningar visar ett p-värde på 0,61 mot aktieavkastningen, medan motsvarande för 
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bolag med integrerade rapporter visar ett p-värde på 0,86 mot aktieavkastningen vilket är 

betydligt högre. 

 

Differens i nettoresultat är inte heller signifikant för båda rapporteringsgrupperna. 

Regressionsresultatet visar att p-värdet för differens i nettoresultat per aktie (DNR) är 0,30 

för bolag med traditionella årsredovisningar, och 0,27 för de andra bolagen. Båda är högre 

än signifikansnivån på 0,05. Aktieavkastningsmodellen beaktar differens i 

förvärvsupplysningsindex (DFU) och differens i ordfrekvens (DORD). När det gäller DFU för 

bolag med traditionella årsredovisningar fås ett p-värde på 0,39 medan motsvarande för 

bolag med integrerade rapporter blir 0,23. Detta visar på att båda värden är icke-signifikanta. 

Slutligen, rörande differens i ordfrekvens (DORD) fås ett p-värde på 0,41 för bolag som 

utfärdar traditionella årsredovisningar och 0,13 för bolag som utfärdar integrerade 

rapporter. Detta visar att båda värden är icke-signifikanta. 

 

I sambandet mellan ordfrekvens och aktieavkastning finner vi ett positivt samband för båda 

typer av rapporterande bolag med ett koefficientvärde på +89,63 för bolag som utfärdar 

integrerade rapporter och +53,69 för bolag som utfärdar traditionella årsredovisningar. 

Detta visar att aktieavkastningen för båda bolag ökar när rapporten innehåller mer 

förvärvsrelaterade upplysningar. Dock är p-värdena för aktieavkastningen för båda typer av 

bolag inte signifikanta, vilket gör att vi inte kan dra en klar slutsats gällande hur 

aktieavkastningen påverkas av förvärvsupplysningar. 

 

6.5 Regression med aktiepris som beroende variabel – goodwill 

Regressionsanalysen för aktieprismodellen med specifik hänsyn till upplysningar om 

förvärvad goodwill, visar att bokfört värde på eget kapital per aktie (BVEK) endast är 

signifikant för bolag som utfärdar traditionella årsredovisningar med ett p-värde på 0,005 

och ett positivt koefficientvärde på 0,63. Nettoresultatet per aktie (NR) visade sig vara icke-

signifikant för både bolag med integrerade rapporter och bolag med traditionella 

årsredovisningar med p-värden på 0,31 respektive 0,86 vilka är större än signifikansnivån på 

0,05. Sambandet blev dock neutralt för båda bolagstyperna vilket visar på att aktiepris är 

oberoende av nettoresultatet per aktie i denna modell. 

 

Tabell 16: Regressionsanalys för aktieprismodellen - goodwill visar att både upplysningar 

om förvärvad goodwill (GWU) och ordfrekvens (ORD) för bolag med traditionella 

årsredovisningar, är signifikanta då GWU visar ett p-värde på 0,00 medan ORD visar ett p-

värde på 0,05. Tabell 17 visar att GWU för bolag med integrerade rapporter är signifikant då 

den har ett p-värde på 0,03 medan ORD blev icke-signifikant med ett p-värde på 0,08. 
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Det översiktliga resultatet blev signifikant då p-värdet för upplysningar om förvärvad 

goodwill blev 0,00 för bolag som utfärdar traditionella årsredovisningar på 0,01-nivån och 

0,03 som är signifikanta på 0,05-nivå för bolag som utfärdar integrerade rapporter. 

Sambandet mellan modellens upplysningar om goodwill och aktiepriset blev positivt för båda 

typer av rapporterande bolag med ett koefficientvärde på +1,05 för bolag som utfärdar 

integrerade rapporter vilket är högre än motsvarande för bolag som utfärdar traditionella 

årsredovisningar, +0,57. Detta visar att aktiepriset påverkas signifikant och positivt av 

upplysningar om förvärvad goodwill. 

 

Tabell 16: Regressionsanalys för aktieprismodellen - goodwill 

 APG-modellen för ÅR-
bolag 

APG-modellen för IR-bolag 

 Koefficient p-värde Koefficient p-värde 

Intercept 1,45 0,10 1,40 0,19 

BVEK 0,63 0,005*** 0,15 0,54 

NR 0,03 0,31 -0,03 0,86 

GWU 0,56 0,007*** 1,05 0,03** 

ORD -125,29 0,05** 422,21 0,08* 

År 2013 0,16 0,31 -0,33 0,40 

År 2014 0,004 0,97 -0,20 0,59 

År 2015 0,01 0,91 -0,19 0,60 

År 2016 -0,07 0,68 0,26 0,58 

Signifikans på 0,01 betecknas med *** Signifikans på 0,05 betecknas med ** Signifikans på 0,1 
betecknas med * 

 

6.6 Dummyvariabler 

När det gäller dummyvariablerna i aktieprismodellen finner vi signifikans för 

aktieavkastningen för år 2014 för bolag som utfärdar traditionella årsredovisningar och för 

båda typer av bolag under 2015. Detta indikerar att modellens variabler hade mest 

signifikans under år 2015 för båda grupper av rapporterande bolag, men det är inte klart om 

en tillräckligt stor del av denna signifikans kan hänföras till förvärvsupplysningar då vi gjorde 

regression för dummyvariabeln för årtal mot övriga fyra kvantitativa oberoende variabler 

där två är icke-förvärvsrelaterade. Eftersom Pearsons korrelationsmatris visar att 

korrelationen mellan aktieavkastning (AA) mot differens i förvärvsupplysningsindex (DFU) 

samt differens i ordfrekvens (DORD) är mycket svag, antar vi att signifikansen för år 2015 

inte hänförs till förvärvsupplysningar. 
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6.7 R2 och goodness of fit 

Bowerman, O’Connel och Koehler (2005) framhåller vikten av att ta hänsyn till är R2 som är 

ett mått på hur väl de beroende variablerna kan förklaras med regressionen för att förutsäga 

variablernas värden. Det kan tolkas som delen av variansen av den beroende variabeln som 

förklaras av de oberoende variablerna. Ju högre R2, desto bättre passar modellen för att 

förklara effekten av de oberoende variablerna på de beroende. En variant på R2 är justerat R2 

som bidrar med att lösa problemet med att använda R2 som ett mått på passformens 

lämplighet. Problemet enligt Bowerman, O’Connel och Koehler (2005), är att R2 aldrig 

kommer att minska när fler förklarande oberoende variabler adderas. I extremfallet kan R2 

alltid fås av stora värden om lika många oberoende förklarande variabler som det finns 

observationer inkluderas. Justerat R2 tar hänsyn till tillägg av eventuella oberoende variabler 

som inte bidrar till modellens förklaringsförmåga. Därför använder vi justerat R2 istället för 

det traditionella R2. 

 

Tabell 17: Justerat R2 för modellerna visar att aktieprismodellen har en relativt större 

förklaringskraft för bolag som utfärdar traditionella årsredovisningar. Den visar också att 

aktieavkastningsmodellen är svag för båda rapporteringstyperna. Det innebär att delen av 

aktieavkastningen som kan förklaras av hela aktieavkastningsmodellen är mycket låg. 

Däremot är denna tolkning utsatt för skevhet på grund av att flera av variablernas 

koefficienter ligger nära noll (Fonticella, u.å.). Därför är det svårt att dra specifika slutsatser 

när det gäller förklaringskraften av våra aktiepriset- och aktieavkastningsmodellen. 

 

Tabell 17: Justerat R2 för modellerna 

Modell Justerat R2 

Aktieprismodellen för integrerade rapporter 40,43% 

AP-modellen för ÅR 58,18% 

AA-modellen för IR 3,73% 

AA-modellen för ÅR -2,3% 

APG-modellen för IR 80,37% 

APG-modellen för ÅR 97% 

 

Gällande aktieprismodellen med specifik hänsyn till förvärvad goodwill, blev justerat R2 

bättre än aktieprismodellen för bolag med integrerade rapporter. Modellen för bolag med 

traditionella årsredovisningar resulterade i cirka 97 % vilket vi anser är orealistiskt, eftersom 

vi inte tror att modellen förklarar 97 % av variationen i den beroende variabeln aktiepriset 

runt dess medelvärde. Detta då det finns andra faktorer som påverkar bolagens aktiekurser. 
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7 Analys 

Detta avsnitt behandlar resultaten från regressionsanalysen och diskuterar eventuella 

samband. Här analyserar och jämför vi hur resultatet skiljer sig mellan bolag som utfärdar 

integrerade rapporter respektive traditionella årsredovisningar. Slutligen kopplar vi 

resultaten till olika nämnda teorier och forskning inom fältet. Sist avslutar vi kapitlet med 

en övergripande diskussion om studiens slutliga resultat. 

7.1 Skillnaden i förvärvsupplysningar 

Syftet med vår studie var att undersöka huruvida det finns skillnader i hur väl integrerade 

rapporter respektive årsredovisningar från noterade europeiska bolag, fungerar som 

beslutsunderlag för investerare i bolag som genomfört förvärv. Utifrån syftet formulerades 

första forskningsfrågan:   

 

Hur upplyser bolag om förvärv gällande; motiv/strategi, goodwill, risk och åtgärd, 

integration, hållbarhetspåverkan och åtgärd, samt företagsekonomisk påverkan och 

åtgärd i integrerade rapporter respektive traditionella årsredovisningar? 

 

Efter granskning av rapporterna för varje bolag i respektive grupp, kan vi se att integrerade 

rapporter generellt innehåller mer detaljerad information än traditionella årsredovisningar. 

De integrerade rapporterna kopplade oftare förvärvsupplysningarna till enskilda specifika 

förvärv. Detta var betydligt mindre vanligt i de traditionella årsredovisningarna där det oftare 

också förekom återanvändning av förvärvsupplysningar från tidigare rapporter. Utifrån 

granskningen kan ses att integrerade rapporter innehåller mer beslutsanvändbar 

information inom kategorierna; motiv/strategi, goodwill, risk och åtgärd, integration 

hållbarhetspåverkan och åtgärd förutom företagsekonomisk påverkan och åtgärd. 

 

I kategorin motiv/strategi fick bolag som utfärdar integrerade rapporter ett genomsnittligt 

betyg på 0,92 medan bolag som utfärdar traditionella årsredovisningar fick ett motsvarande 

betyg på 0,64. Det faktum att genomsnittsbetyget för integrerade rapporter är nära 

maxpoängen 1, visar hur bra integrerade rapporter är på att detaljerat upplysa om förvärvens 

motiv och strategi. Vi anser att resultatet är i linje med IIRC:s (2013) ramverk där en 

integrerad rapport ska förklara för kapitalgivare, däribland investerarna, hur bolagets 

affärsaktiviteter ska skapa värde över tid. 

 

När det gäller goodwill blev genomsnittsbetyget högre för integrerade rapporter än för 

traditionella årsredovisningar, i förstnämnda fallet blev genomsnittsbetyget 0,48 och 0,32 

för de andra. För båda rapporteringsformerna är genomsnittsbetyget att anse som relativt 

lågt, vilket vi ser som ett resultat av svårigheten i att upplysa om goodwill och immateriella 
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tillgångar generellt. Detta bekräftas av Souza och Borba (2017) som nämner hur svårt det är 

att förstå goodwill som har komplexa IFRS-regler, vilket öppnar för frågor om subjektivitet i 

samband med redovisning av förvärvad goodwill.  

 

I risk och åtgärd fick integrerade rapporter genomsnittsbetyget 0,82 medan traditionella 

årsredovisningar endast fick 0,07. Skillnaden i genomsnittsbetyg kopplar vi till IIRC:s (2013) 

ramverk som utgår från betydelsen av transparens i rapporteringen, där det rapporterande 

bolaget uppmanas att upplysa om både positiv och negativ påverkan. Vi antar att IIRC:s 

(2013) ramverk bidrog till det höga betyget för integrerade rapporter då det inte bara betonar 

betydelsen av att integrera finansiell och icke-finansiell information och kapitaltyper, utan 

också förklara för kapitalgivare hur värde kan öka och minska. Det högre genomsnittsbetyget 

för integrerade rapporter är motstridigt till disclosure theory där Shalev (2009) menar att 

ledningen tenderar att dölja negativa upplysningar. Zhou, Simnett och Green (2017) anser 

istället att risk i upplysningar signalerar att bolaget har en hållbarhet och långsiktighet i 

värdeskapandet, vilket får investerare att känna förtroende för ledningen i bolaget.  

 

Genomsnittsbetyget rörande integration för integrerade rapporter blev 0,67 vilket är 

betydligt högre än för traditionella årsredovisningar vilka endast fick 0,03. Detta bekräftar 

vad som åsyftas med ramverket, det vill säga att integrera finansiell och icke-finansiell 

information för att öka årsrapporternas beslutsanvändbarhet. Al-Ali (2003) lyfter fram att 

integration är särskilt gynnsamt för immateriella tillgångar där förutsättningen för deras 

värdeskapande är att de dels kombineras med bolagets övriga immateriella tillgångar, och 

dels att de integreras i förvärvarens bolagskultur.  

 

Gällande hållbarhetspåverkan och åtgärd blev genomsnittsbetyget för integrerade 

rapporter 0,5 medan motsvarande för traditionella årsredovisningar blev 0,1. Då denna 

kategori uteslutande innefattar information om negativ påverkan inom hållbarhetsområdet 

vilket är nära kopplat till bolagens risker, tolkar vi resultatet i linje med föregående 

resonemang gällande risk och åtgärd. Atkins och Maroun (2015) har i intervjuer konstaterat 

att investerare reagerar på framtida merkostnader för bolag till följd av påverkan på sociala 

och miljömässiga aspekter som försämrar bolagets utsikter för värdeskapande. 

 

Företagsekonomisk påverkan och åtgärd är den enda kategori där traditionella 

årsredovisningar fick ett genomsnittsbetyg på 0,96 som var högre än motsvarande för 

integrerade rapporter vilka fick 0,92. Att de traditionella årsredovisningarnas 

förvärvsupplysningar var mer beslutsanvändbara än de integrerade rapporternas 

förvärvsupplysningar, hänför vi till att de generellt fokuserar på mer finansiell information. 

Resultatet överensstämmer med det som förespråkare av integrerade rapporter kritiserar hos 

de traditionella årsredovisningarna, att de är för fokuserade på finansiell information. 
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Skillnaden mellan rapporteringsformerna blev relativt liten och visar att integrerade 

rapporter, trots att de tillkom av kritiken mot traditionella årsredovisningars fokus på 

finansiell information, ändå lägger stor vikt vid den finansiella informationens betydelse. 

 

7.2 Rapporteringsformens betydelse för beslutsanvändbarheten 

Den andra forskningsfrågan var: 

Hur förändrades aktiepris och aktieavkastning för bolag som genomfört 

rörelseförvärv från och med 2013 till och med 2016, om rapporten var en 

integrerad rapport eller en traditionell årsredovisning? Vidare, hur förändrades 

aktiepriset till följd av upplysningar om förvärvad goodwill? 

7.2.1 Aktiepriset (AP) 

Vi finner ett positivt samband mellan förvärvsupplysningar i form av både innehåll och 

ordfrekvens i förhållande till aktiepris för bolag med integrerade rapporter, medan 

sambandet mellan innehållet av årsrapporterna och aktiepriset varken är positivt eller 

negativt för bolag med traditionella årsredovisningar då koefficienten ligger nära 0. När det 

gäller ordfrekvens är sambandet negativt för bolag med traditionella årsredovisningar, vilket 

visar att ordfrekvens endast har betydelse gällande integrerad rapportering. Det positiva 

sambandet samt signifikans för förvärvsupplysningar mot aktiepriset, är något vi tycker är 

logiskt, då mer förvärvsupplysningar leder till att investerare får en bättre bild av genomförda 

förvärv och därmed bättre beslutsanvändarhet. Detta leder dem till att agera mer aktivt 

beroende på vilka upplysningar som finns i integrerade rapporten. 

 

Resultatet är överensstämmande med signifikansresultatet som Souza och Borba (2017) 

kommer fram till när de har aktiepris som beroende variabel och upplysningsnivån i de 

förvärvande bolagens rapporter som oberoende variabel. De fick ett p-värde på 0,003 vilket 

är signifikant på 0,01-nivån. De kom fram till att aktiepriset visar mer signifikant reaktion 

till följd av ökad upplysningsnivå, vilket stämmer med vårt resultat när det gäller 

aktieprismodellen för bolag med integrerade rapporter. Enligt vår egen fördjupade 

innehållsanalys, upplyser de mer än bolag som utfärdar traditionella årsredovisningar. Vi 

noterar dock att Souza och Borba (2017) endast undersöker reaktion i aktiepris som en 

funktion av goodwill samt immateriella tillgångar per aktie, och inte genom de sex kategorier 

som vi tagit upp i denna studie. Resultatet överensstämmer även med studien av García-

Sánchez och Noguera-Gámez (2017) som visar att integrerad rapportering bidrar till minskad 

informationsasymmetri som visar att rapporteringen förser investerare med mer 

information gör investerare mer reaktiva. 
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Vi har inte observerat en signifikant reaktion för bolag som utfärdar traditionella 

årsredovisningar, i kontrast till vad Shalev (2009) kom fram till. Det bör dock observeras att 

Shalev (2009) endast undersöker effekten av förvärvad goodwill som oberoende variabel och 

inte de sex kategorier som vi tar upp i vår studie. Vidare har vi funnit ett negativt samband 

mellan aktiepris för bolag som utfärdar traditionella årsredovisningar och ordfrekvens, vilket 

går emot resonemanget som gjordes för integrerade rapporter, att fler förvärvsupplysningar 

leder till bättre beslutsanvändbarhet och att investerare agerar mer aktivt.   

 

Slutsatsen från resultat från aktieprismodellen är totalt sett att förvärvsupplysningar i 

integrerade rapporter, får investerare att reagera aktivt då de efterfrågar mer om de 

rapporterande bolagen. Högre upplysningsnivå leder till högre efterfråga på bolagens aktier, 

vilket i sin tur leder till ett högre pris. Då vi har ett litet antal bolag drar vi slutsatsen att 

resultatet inte visar på ett tydligt samband rörande aktieprismodellen. 

 

7.2.2 Aktieavkastningen (AA) 

Vi har inte hittat någon signifikans för förvärvsupplysningar med hänsyn till 

aktieavkastningen, vilket indikerar att aktieavkastningen inte är beroende av dessa 

upplysningar och detta stämmer även med koefficient-värdet för differens i 

förvärvsupplysningsindex (DFU) som låg nära 0 för båda typer av rapporterande bolag. 

Samband mellan beroende och oberoende variabler kan inte påvisas då andra variabler hålls 

konstanta. Att resultatet blev icke-signifikant för aktieavkastningen stämmer även med 

resultatet vi fick från t-testet som finns i tabell 17. Detta resultat går emot vad Shalev (2009) 

kom fram till där upplysningsnivån är signifikant för aktieavkastningen, en högre 

upplysningsnivå leder till högre avvikelser i aktieavkastning. Det bör dock observeras att 

Shalev (2009) hade andra variabler, där hans modell för aktieavkastning beror mer på 

upplysningar om förvärvad goodwill. Detta är logiskt då aktieavkastningen mätt över ett års 

intervall påverkas av så många faktorer att det blir svårt att hänföra en del av förändringen i 

avkastningen till rapporternas förvärvsupplysningar. 

 

7.2.3 Aktieprisets reaktion på upplysningar om förvärvad goodwill 

Vidare undersökte vi huruvida upplysningar om förvärvad goodwill påverkade aktiepriserna, 

där resultatet generellt blev signifikant för indexet vad gäller goodwill för båda typer av 

rapporterande bolag. Detta indikerar att aktiepriset av båda typer av rapporterande bolag 

reagerar positivt till mer upplysningar om förvärvad goodwill. Resultatet går emot Souza och 

Borba (2017) som kom fram till ett neutralt och icke-signifikant samband mellan aktiepriset 

och mängden upplysningar om förvärvad goodwill, vilket hänfördes till generella brister i 

upplysningar om förvärvad goodwill. Vi delar denna uppfattning utifrån vår innehållsanalys, 
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där vi såg att beslutsanvändbarheten för upplysningar om förvärvad goodwill var ganska låg 

oavsett rapporteringsform.  

 

7.3 Avslutande diskussion och reflektion 

Resultaten indikerar att aktiepriset för förvärvande bolag visar större reaktion om det 

förvärvande bolaget utfärdar integrerade rapporter, vilket innebär en minskning av 

informationsasymmetrin mellan ledningen och bolagets investerare. Rörelsen i aktiepriser 

beror självklart på andra faktorer, men enligt våra resultat spelar förvärvsupplysningar allt 

viktigare roll i investerarnas beslutsanvändbarhet genom att ge en framåtblickande bild av 

hur specifika förvärv kommer att bidra till bolagets värdeskapande. Aktieavkastningen 

visade ingen signifikans, vilket gör att förvärvsupplysningar inte förklarar förändringen i 

aktiepriset i vår modell. Studiens resultat är därför i linje med tidigare forskning och går emot 

andra när det gäller reaktionen i aktieavkastningen på förvärvsupplysningar. 

 

Vi tror att våra resultat skulle kunna generaliseras mer om vi hade en större urvalsram, vilket 

begränsades i och med vår tillämpade metod i enligt med Gamerschlag (2013). Metodens 

kriterier bestående av minst ett förvärv per år, samt att bolagen ska vara noterade och icke-

finansiella, bidrog starkt till att urvalsramen minskade. Därför tycker vi inte att våra resultat 

är något som kan tas som grund för att dra slutsatser. Däremot anser vi att det utgör en god 

grund och utgångspunkt för framtida studier, vilka kan bygga vidare på vad vi gjorde. 
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8 Slutsatser 

I detta kapitel presenter vi slutsatserna som vi har kommit fram till med hänsyn till syftet 

och forskningsfrågorna. 

 

Vår studie undersökte förvärvsupplysningars beslutsanvändbarhet i integrerade rapporter 

respektive traditionella årsredovisningar från europeiska noterade bolag från och med 2013 

till och med 2016. Beslutsanvändbarheten har dels mätts genom innehållsanalyser, och dels 

genom regressionsanalyser. För att kunna svara på forskningsfrågorna som vi formulerat 

utgick vi från innehållsanalyser av förvärvsupplysningar i både integrerade rapporter samt 

traditionella årsredovisningar för att se om det fanns skillnader i hur bolagen upplyste om 

förvärv. Vidare använde vi innehållsanalyserna i regressionsanalyserna för att dels mäta 

samband mellan aktiepris och förvärvsupplysningar, och dels samband mellan 

aktieavkastning och förvärvsupplysningar. 

 

Utifrån våra resultat är integrerade rapporter bättre på att upplysa om förvärv än 

traditionella årsredovisningar, vilket avspeglas i innehållsanalyserna. Vidare visar bolag som 

utfärdar integrerade rapporter en starkare reaktion i aktiepriset till förvärvsupplysningar sett 

till samtliga kategorier förutom företagsekonomisk påverkan och åtgärd, vilket dels 

bekräftar en generellt bättre beslutsanvändbarhet i integrerade rapporter, och dels belyser 

kritiken mot traditionella årsredovisningar vilka primärt fokuserar på finansiell information 

på bekostnad av icke-finansiell information. 

 

Detta visas också i regressionsanalyserna i det positiva sambandet mellan aktiepriset för 

bolag som utfärdar integrerade rapporter och förvärvsupplysningar. Därför konstaterar vi att 

integrerade upplysningar får investerare att reagera starkare, vilket är ett resultat som 

överensstämmer med tidigare studier. Gällande aktieavkastningens reaktion på 

förvärvsupplysningar kunde vi, varken för integrerade rapporter eller traditionella 

årsredovisningar, observera att den svarade signifikant på rapporternas 

förvärvsupplysningar. 

 

Utöver aktieprisets reaktion rent allmänt, gjorde vi en ytterligare regressionsanalys där vi 

enbart tog hänsyn till upplysningar om goodwill, och reaktioner i aktiepriset. Detta 

grundades i komplexiteten av goodwill vilken ofta framkommer i bolagens rapportering. Här 

observerades det att förvärvsupplysningar om goodwill har ett positivt samband med 

aktiepriset för såväl integrerade rapporter som traditionella årsredovisningar. 
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9 Förslag till fortsatt forskning 

Integrerad rapportering är ett relativt nytt fenomen och antalet bolag som tillämpar den är 

relativt få i länder utanför Sydafrika där det är obligatoriskt för bolag att rapportera enligt 

IIRC:s ramverk. Det gör att forskningen i detta område fortfarande är i sin början, vilket gör 

att vår studies metodik kan tas upp i framtida forskning för att mäta beslutsanvändbarheten 

av integrerad rapportering. Utifrån att olika bolag är olika beroende av immateriella 

tillgångar, vore det intressant att undersöka skillnader i integrerad rapporterings betydelse 

beroende på industri. 

 

Resultatet i vår studie kan fungera som ett vägledande underlag för det bolag som står inför 

valet av att implementera integrerad rapportering. Mot bakgrund till aktieprisers reaktion 

till årsrapporternas innehåll av förvärvsupplysningar, där integrerade rapporter visade 

större reaktion, ser vi att integrerad rapportering kan vara en rapporteringsform som kan 

minska informationsasymmetri mellan ledningen och investerare i det förvärvande bolaget. 

Således kan integrerad rapportering vara till gagn både för bolag och investerare. 
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Bilagor 

Bilaga A: Lista över bolag som valdes till urvalsramen för analysen 

Bolag Industri Typ av rapport (ÅR: 
traditionell årsredovisning; 

IR: integrerad rapport) 

Accenture Affärstjänster ÅR 

AddTech AB Teknikhandel ÅR 

Alstom SA Transport ÅR 

Andritz AG Maskiner och utrustning ÅR 

Arkema Kemikalier ÅR 

Assa Abloy AB Byggnadsmaterial och armaturer ÅR 

AstraZeneca PLC Läkemedel IR 

Atlas Copco AB Maskiner och utrustning IR 

Atos SE IT-tjänster IR 

Barry Callebaut AG Livsmedel ÅR 

Bayer AG Läkemedel IR 

Brenntag AG Kemikalier ÅR 

Fresenius SE Hälso- och sjukvårdstjänster ÅR 

Halma PLC Elektrisk utrustning IR 

Johnson Matthey PLC Kemikalier IR 

Rosneft Olja och gas IR 

SGS SA Affärstjänster IR 

Sika AG Kemikalier ÅR 

Solvay Kemikalier IR 

TeliaSonera AB Telekommunikationstjänster ÅR 

Trelleborg AB Kemikalier IR 

Unilever PLC Livsmedel IR 

Vivendi SA Entertainment Production IR 

Vodafone PLC Telekommunikationstjänster IR 

YARA International ASA Jordbrukskemikalier ÅR 

ÅF AB Affärstjänster ÅR 

 

  



 

Bilaga B: Lista över bolag som fallit bort från urvalsramen 

Bolag Industri Anledning till bortfall 

Casillo Partecipazioni SpA Livsmedel Privat aktiebolag 

Hammerson PLC REITs Finansbolag och ligger utanför 
valet av undersökningsperiod 

Svenska Cellulosa AB SCA Hushållsprodukter Ligger utanför valet av 
undersökningsperiod 

Cargotec Oyj Maskineri Ligger utanför valet av 
undersökningsperiod 

Pearson PLC Förlagsverksamhet Ligger utanför valet av 
undersökningsperiod 

Sage Software GmbH Mjukvaror Privat aktiebolag 

Tullow Oil PLC Olje- och gasindustrin Ligger utanför valet av 
undersökningsperiod 

Nestlé SA Livsmedel Ligger utanför valet av 
undersökningsperiod 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bilaga C: Betyg för bolagens årsrapporter för respektive år 

Bolag Rapporteringsform 2013 2014 2015 2016 

Accenture ÅR 2,5 2,5 2 2 

AddTech AB ÅR 2,5 2 1 1 

Alstom SA ÅR 1,5 1,5 1,5 2 

Andritz AG ÅR 1 1 1 1 

Arkema ÅR 2 3 4 4 

Assa Abloy AB ÅR 1,5 2,5 2 2 

AstraZenenca PLC IR 3 4 4 4 

Atlas Copco AB IR 2 3 2,5 2,5 

Atos SE IR 3 2 4 3 

Barry Callebaut AG ÅR 3,5 2 3 1,5 

Bayer AG IR 3,5 3,5 3 3,5 

Brenntag ÅR 2 3,5 2,5 3,5 

Fresenius SE ÅR 1 1,5 1 2 

Halma PLC IR 2,5 3 3,5 3 

Johnson Matthey PLC IR 2,5 2,5 2 2 

Rosneft IR 2 3 3 2 

SGS SA IR 2,5 1 1,5 1,5 

Sika AG ÅR 3 3 3 2 

Solvay IR 3,5 3 4 2 

TeliaSonera AB ÅR 1 2 1 1 

Trelleborg AB IR 2 2 2 3 

Unilever PLC IR 2 1,5 2 3 

Vivendi SA IR 3 1,5 2 1 

Vodafone PLC IR 3,5 4 3,5 3,5 

YARA International ASA ÅR 4 3 3 2.5 

ÅF AB ÅR 2,5 2,5 2 2 

 

 


