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Abstract
Creative accounting is the practice of manipulating numbers to achieve desirable result. There
are multiple methods to manipulate earnings and one of them is income smoothing. Income
smoothing reduces fluctuations in the reported earnings to develop a fixed income stream. In
this study, the use of income smoothing has been identified with the use of a model that is able
to capture the manipulation during multiple time periods. The study applies a quantitative
approach which means studying secondary sources. In this case the secondary sources are
financial statements issued by companies. The purpose of the study is to identify so called
smoothers and non-smoothers among listed companies on Large cap in Sweden. We observed
68 companies and 21 of them were classified as smoothers. According to theories, the CEO
makes changes in specific items of their financial reports to accomplish income smoothing.
Therefore in this later stage, the study applied a qualitative approach to identify similarities,
differences and patterns between smoothers and non-smoothers. Well-known theories that took
a central part in this study was among other, positive accounting theory, institutional theory and
Gordon’s theorem. After observing five companies from both groups of selection, the result
showed that similarities and differences exists. The result also showed patterns with
characteristics of certain behaviour. Findings of the study supports some of the underlying
motives for income smoothing. The study shows that income smoothing is a common
phenomenon among listed companies in Sweden.

Keywords: Income smoothing, creative accounting, smoothers, non-smoothers.

Sammanfattning
Kreativ redovisning där manipulering av siffror sker för att nå önskade resultat har länge
förekommit bland företag. För att åstadkomma detta finns det många olika metoder och en av
dessa är income smoothing. Income smoothing är en metod som används till att dämpa
fluktuationerna i företagets resultat för att påvisa en mer jämn och stabil nivå. I denna studie
har användandet av income smoothing identifieras med hjälp av en utvecklad modell som
fångar upp manipulationer över flera tidsperioder. I studien används en kvantitativ ansats, vilket
innebär att sekundärdata i form av årsredovisningar granskas. Syftet med studien är att
identifiera så kallade smoothers och icke-smoothers bland svenska börsnoterade företag listade
på Large cap. Här fann vi att 21 av de 68 granskade företagen klassificerades som smoothers.
Utifrån teorier som förespråkar att vissa poster justeras för income smoothing, är syftet vidare
att med en kvalitativ ansats finna skillnader, likheter samt mönster på företagens
redovisningsposter. Kända teorier som studien utgått ifrån är bland annat positiv
redovisningsteori, institutionell teori samt Gordons teorem. Efter att ha studerat fem företag ur
båda klasserna smoothers och icke-smoothers, fann vi i studien att det förekom både likheter
och skillnader mellan dem. Vidare fann vi också mönster som karaktäriserade vissa beteenden
hos de båda grupperna. Resultat som framkom i studien styrker några av de föreliggande
motiven för metoden income smoothing. Ett konstaterade kunde göras, att income smoothing
är ett förekommande fenomen bland svenska börsnoterade företag.

Nyckelord: Income smoothing, kreativ redovisning, smoothers, icke-smoothers.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Kreativ redovisning har existerat under en längre tid genom att företag har gjort ändringar i sina
finansiella rapporter, men det var inte förrän 1986 som det blev ett begrepp inom ekonomi och
finansiering. Det var då en journalist i London vid namn Ian Griffiths som uppmärksammade
fenomenet kreativ redovisning och skrev därmed boken Creative accounting. Griffiths påvisade
att företag hade avvikelser i sina finansiella rapporter jämfört med vad som faktiskt hade hänt
under året. Det var den obefintliga regleringen som gjorde det möjligt för företagen att justera
sina siffror för att uppnå önskade resultat. Utan direkta regler för vissa metoder av kreativ
redovisning, så har företagen möjlighet att använda sig av dessa (Jones 2011, s.4).
Den främsta informationen som intressenter tilldelas, är från företagens årsredovisningar.
Intressenter har en viktig betydelse för företagens existens, vilket har lett till att
företagsledningen har incitament att använda sig utav kreativa metoder för att visa den bild av
företaget som intressenterna förväntar sig, eller på det sätt som företagsledningen vill efterlikna.
Detta kan uppnås genom att företagen använder någon metod av kreativ redovisning som
uppkommer genom att företag hittar kryphål i de lagar som finns om redovisning (Jones 2011,
s.5). Kreativ redovisning har definierats på många olika sätt och det är oklart huruvida det finns
en klar definition på detta begrepp eller inte. Jones använder sig av följande definition i sin bok;
”Using the flexibility in accounting within the regulatory framework to
manage the measurement and presentation of the accounts so that they
give primacy to the interests of the preparers not the users” (Jones 2011,
s.5).
Detta innebär att redovisningen används som ett verktyg för att främja intressen inom företaget.
En annan definition är att kreativ redovisning hänvisar till användningen av kunskap om
bokföringen för att kunna påverka de siffror som rapporterats. Detta för att istället visa det
faktiska resultatet, visa ett resultat som reflekterar det ledningen vill att intressenterna ska se
och allt inom ramarna för redovisningens lagar och regler. I Europa används termen creative
accounting men i USA och i litteraturen därifrån, används begreppet earnings management som
synonym till den västerländska termen (Gupta 2015, s.59). Definitionen för earnings
management är att ledningen ändrar finansiella rapporter för att vilseleda aktieägare om de
underliggande ekonomiska prestationerna eller för att kunna påverka kontrakts arrangemang
(Healy & Wahlen 1999, s.368).
En metod inom kreativ redovisning är big bath och den innebär att om det går ovanligt dåligt
ett år för företaget, kan företagsledarna vilja försämra resultatet ytterligare genom att göra aveller nedskrivningar på företagets tillgångar. Genom en ytterligare försämring av resultatet ett
dåligt år, säkrar man upp för kommande år då man återför vinsten i företaget (Charles & Stanley
2004 s.6 ). Window dressing är en annan metod inom kreativ redovisning som går ut på att en
verksamhet tillfälligt justerar sin balansräkning för att bli mer attraktiva för investerare och
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andra intressenter. Genom att justera redovisningen och få fram bättre nyckeltal kan företaget
bli mer intressanta för finansiärer (Hoag 2015 s. 2). Ytterligare en metod av kreativ redovisning
är income smoothing. Det är en metod som används för att tona ner på de fluktuationer som
uppstår för att landa på ett resultat som anses vara normalt för företaget. Det är alltså en metod
för att jämna ut och åstadkomma en jämn nivå på resultatet över tiden (Taktak 2011, s.142).
Det finns olika typer av income smoothing, Taktak, Shabou & Dumontier (2010) nämner två
typer av smoothing, real och artificiell. Den reala smoothingen går ut på att manipulera verkliga
aktiviteter i form av köp och försäljning av värdepapper. När intäkterna för innevarande år är
mindre än de från föregående år motiverar detta till att sälja värdepapper och få in kapital. I
motsatta fallet motiverar det istället att köpa värdepapper. Artificiell smoothing innebär att
redovisningens siffror manipuleras och det omfattar inga verkliga transaktioner (Taktak,
Shabou & Dumontier, 2010, s. 145). Artificiell smoothing uppfylls genom att använda
godtyckliga metoder och principer för redovisningen som fördelar vinsten över tiden på ett
önskvärt sätt (Mohammadi, Maharlouie & Mansouri 2012, s.524) (Shubita 2015, s.301). Det
finns argument som menar att den reala smoothingen ger upphov till kassaflöde medan den
artificiella inte gör det. Den tredje typen av income smoothing är naturell smoothing. Denna
typ är inte avsiktlig från ledningens sida utan beror på en naturlig fördelning av intäkter och
kostnader och teknikerna är oftast reglerade av redovisningsstandarder (Taktak 2011, ss. 144,
142).

1.2 Problemdiskussion
Diskussionen kring att företag använder sig av redovisningstekniker för att utjämna resultatet,
har länge varit en omtalad diskussion som debatterats i redovisningslitteratur. Det råder skilda
uppfattningar bland forskare huruvida man ska identifiera smoothing-beteenden och vad som
är ett smoothing-beteende (Moses 1987, ss.359-360). Smoothing kan som nämnt i
problembakgrunden, uppstå naturligt och utan ledningens faktiska kontroll. Income smoothing
har även presenterats på olika sätt i teorier och i en av dessa teorier ses income smoothing som
en viktig roll på effektiva marknader genom utlämnande av information om framtida resultat. I
en annan teori ses det som ett verktyg för företagsledare att vilseleda marknadsaktörer (Shubita
2015, ss.301-302).
Genom income smoothing, som är en metod som manipulerar redovisningen och ger en
missvisande bild, luras intressenter till att tro att företagets intäkter håller en jämn och stabil
nivå i företaget. Enligt Gowthorpe och Amat ser inte investerare igenom den kreativa
redovisningen, vilket gör att problem uppstår (Gowthorpe & Amat 2005, s.60). Många av
diskussionerna kring income smoothing ser beteendet som något negativt. Det finns teorier som
menar att företagsledare använder sig av redovisningsmetoder för income smoothing för att
maximera sin egen välfärd, genom att öka deras arbetssäkerhet eller få en högre lön. Lambert
menar även han att income smoothing kan användas av företagsledningen för att lura aktieägare
eller potentiella investerare (Lambert 1984, s.604).
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Det har gjorts många studier på income smoothing världen över. Några av dem är skrivna av
Tucker & Zarowin från USA (2006) , Athanasakou, Strong & Walker (2007) från England,
Mohammadi, Maharlouie och Mansouri (2012) från Iran, Prencipe (2011), Bar-Yosef, Mazzola
och Pozza från Italien (2011) och Albornoz och Alcarria i Spanien (2003). Studier har också
gjorts för att kartlägga att metoden income smoothing skiljer sig mellan länder runt om i världen
(Bao & Bao 2004, s. 1528). I en studie av Gray påvisades med koppling till Hofstede’s fyra
dimensioner, att redovisningens utformning och innehåll påverkas av skillnader i kultur, socialt
värde och redovisningens sub-kultur (Gray 1988, ss.12-13).
Copeland har i en studie föreslagit tre generella metoder för att identifiera smoothing beteende.
Den första metoden innebär ett direkt fastställande från ledningen genom intervjuer,
frågeformulär och observationer. Den andra metoden är att kontakta andra parter, förslagsvis
en auktoriserad revisor. Den sista metoden är att undersöka finansiella rapporter för att
säkerställa ex post 1data, det vill säga om income smoothing har förekommit (Copeland 1968,
s.105). Eckel (1981) menar att majoriteten av redovisningsforskare använder sig av den
sistnämnda metoden. Dessa forskare har generellt utgått från samma föreställningsram, vilket
har bidragit till problem enligt Eckel. Denna föreställningsram kräver en specificering av en
förväntad modell av normaliserad inkomst vilket i sig är en svår uppgift (Eckel 1981, s.30).
För att identifiera smoothers har olika metoder tillämpats av forskare. Eckel utvecklade en
föreställningsram på 80-talet för att kartlägga smoothers, med justeringar från tidigare
föreställningsramar utformade av Gordon och Imhoff (Eckel 1981, s.30-31). I den nya
föreställningsramen antar Eckel att det är verksamheten som väljer ut vilka variabler som
tillsammans resulterar i en minimering av fluktuationer (Eckel 1981, s. 32). Eckels
föreställningsram, precis som Gordons och Imhoffs, påvisar endast företag som lyckats med
income smoothing och inte de företag som har haft som avsikt att utjämna resultat men inte
lyckats. Eckel tar också hänsyn till att företag som verkar i branscher med stora fluktuationer i
strömmen av intäkter inte per automatik kommer att utjämna resultatnivån. Detta till skillnad
från Imhoffs föreställningsram för att fastställa income smoothing (Eckel 1981, s.33). Kustono
har senare utvecklat ytterligare en föreställningsram utifrån Eckels, med justeringar för att fånga
upp användandet av income smoothing över tidsperioder som inte Eckel lyckats med i sin
metodik (Kustono 2011, s.63). Då det förekommer många olika föreställningsramar och
metoder för att studera existensen av income smoothers, indikerar det på att income smoothing
är ett svåröverskådligt och komplicerat fenomen. Vi anser det därför intressant att vidare
undersöka om, och till vilken utsträckning som income smoothing förekommer. Då det är svårt
för externa parter att genomskåda income smoothing, vill vi även studera och påvisa skillnader
samt likheter mellan så kallade smoothers och icke smoothers.
Vi finner vårt ämne relevant då information idag är lättillgängligt. Mycket av den information
som finns att ta del av är vinklad eller oriktig. Det är viktigt att vara källkritisk i dagens samhälle
och vi tycker därför det är viktigt att belysa företagens manipulation av deras finansiella
rapporter.
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Ex post är Latin för efter fakta och beskriver situationen efter en händelse.
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1.3 Forskningsfrågor
Problemdiskussionen under 1.2 utmynnar i följande forskningsfrågor; Hur utbrett är income
smoothing bland svenska börsnoterade företag? Vilka skillnader, likheter samt mönster kan
påvisas mellan så kallade smoothers och icke smoothers?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att identifiera smoothers bland svenska börsnoterade företag för att vidare
undersöka skillnader, likheter samt mönster mellan så kallade smoothers och icke-smoothers.

1.5 Avgränsningar
Vi har avgränsat syftet med studien till företag noterade på Stockholmsbörsen inom klassen
Large cap. Detta med stöd från Watts och Zimmermans hypotes om politiska kostnader som
ingår i positive accounting theory. Där menar de på att större företag har större incitament till
att använda metoder som sänker resultatet, än vad mindre företag har (Watts & Zimmerman
1990, s.139). I studien avgränsar vi oss till att studera fem sammanhängande år från 2011-2015
med stöd från Copeland som menar på att man behöver studera minst tre år och av dessa bör
minst två sammanhängande år vara inkomstjusterade för att företaget ska klassas som en
smoother (Copeland 1968, s.105).
Vidare har vi valt att avgränsa vårt urval på så sätt att utesluta alla banker som ingår i Large
cap. Detta då banker och finansinstitut har en mer omfattande bevakning från
tillsynsmyndigheter som regleras i Lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag (SFS 2014: 968). Levin säger att banker är ständigt övervakade och mer
reglerade på grund av deras viktiga funktion i ekonomin (Levin 2004, s.3).

1.6 Terminologiska frågor
I studien använder vi oss av de engelska begreppen till olika metoder inom kreativ redovisning.
Detta för att begreppen är svåra att översätta och kan ge en annan betydelse. Vi använder oss
också av den engelska benämningen smoother för att ge en tydlig gruppfördelning då ingen
lämplig översättning till svenska finns.

1.7 Disposition
Fortsättningsvis är denna uppsats disponerad enligt följande. I kapitel två redogör vi för vilka
metoder vi använt oss av i vår studie för att uppnå syftet med uppsatsen. Vidare presenteras hur
informationsinsamlingen har gått till, samt hur den har analyserats och operationaliserats.
Avslutningsvis presenteras en kritisk granskning av de källor som använts och en diskussion
förs om etiska övervägande kring detta ämne. I kapitel tre ges en introduktion och fördjupning
i ämnet. Denna del ger läsarna en förståelse i den problematik vi presenterar och som sedan ska
analyseras. I kapitel fyra presenteras det empiriska material som har insamlats från
årsredovisningar från svenska företag noterade på Large cap, samt det resultat som studien
kommit fram till. I kapitel fem analyseras det empiriska underlaget och tolkning av data med
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hjälp av den teoretiska referensram som presenterats. I kapitel sex förs en slutdiskussion om
vad som tagits upp i analysen och slutsatser presenteras.
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2 Metod
2.1 Inledning
Inom företagsekonomin finns det två olika metodiska ansatser att tillämpa vid en studie,
kvantitativ och kvalitativ. Tillvägagångssättet bestäms utifrån vilken typ av data man vill få ut
av metoden. En kvalitativ studie har förståelse som det primära syftet. Genom att samla
information kan man få en djupare förståelse av det problem som studeras och sammanhanget
som det befinner sig i. Metoden kan kännetecknas av en närhet till källan som informationen
hämtas ifrån. En kvantitativ studie är mer formaliserad och strukturerad. Denna metod
definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån frågeställningen som valts till
studien. Genom metoden kan man jämföra, analysera och pröva resultatet (Holme & Solvang
1997, ss. 13-14). I denna studie kommer vi att börja med en kvantitativ ansats, vilket innebär
att vi kommer studera sekundärdata i form av årsredovisningar från Stockholmsbörsen, Large
Cap. Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig. Det finns tre kategorier av
sekundärdata vilka är processdata, bokföringsdata och forskningsdata (Halvorsen 1992, s.72).
Det är alltså bokföringsdata i form av årsredovisningar som vi kommer undersöka i denna
studie. Det är en kvantitativ ansats då vi får ut data i form av siffror som kan beräknas statistiskt
och detta kan även kallas hårda data. Får man ut kvantitativ data är metoden kvantitativ (Harboe
2013, s. 33). Studien är även en så kallad tvärsnittsstudie där vi tittar på relationen mellan flera
år. Denna typ av studie ger möjlighet till att upptäcka mönster. Man kan använda sig av
sekundärdata likaväl som primärdata och tvärsnittsstudie är användbar då man ska beskriva ett
fenomen (Halvorsen 1992, s.65). I vårt fall är åren 2011-2015 intervallet som vi har valt att
studera.
2.1.1 Forskningsmetodik
Studien bygger på en deduktiv ansats och Jacobsen (2002, s.43) menar på att informationen
kategoriseras innan den samlas in, frågorna som ställs är fasta och svarsalternativen bestämda
vid en sådan ansats. Den deduktiva ansatsen utgår från teori och fortsätter till empiri. Detta
innebär att forskare först skaffar sig förväntningar om hur världen ser ut genom tidigare studier
och teorier, för att därefter samla empiri och testa om dessa förväntningar stämmer med
verkligheten. En annan valmöjlighet är den induktiva ansatsen som istället går från empiri till
teori. Detta innebär att forskare utan förväntningar går ut och samlar information för att sedan
systematisera den data som samlats in. Denna ansats anses vara öppen till skillnad från den
deduktiva ansatsen som ses som sluten (Jacobsen 2002, ss.34-35).
Genom att bearbeta bokföringsdata ska vi med Kustons modell dela in populationen i smoothers
och icke-smoothers. Vidare beskrivning av Kustonos modell tas upp i avsnitt 2.4 Modeller.
Därefter gör vi en komparativ studie som innebär att likheter och skillnader observeras för att
sedan göra jämförelser (Halvorsen 1992, s. 68). Detta blir den kvalitativa ansatsen i
undersökningen, då vi gör djupare observationer på årsredovisningarna i de två grupperna för
att påvisa likheter och skillnader (Jacobsen 2002, s. 56). I en undersökning där man behandlar
både en kvantitativ och en kvalitativ ansats, kallas det att man triangulerar (Yeasmin & Rahman
2012, s.154). En triangulering är en mix av de båda metoderna då de ses som ett komplement
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till varandra och inte ett substitut (Yeasmin & Rahman 2012, s.159). Vid triangulering ges
information som man samlat in via en kvantitativ ansats, ofta en viktig input för en kvalitativ
ansats i studien. En stor fördel med triangulering är det ger ett mer säkert resultat (Jick 1979,
s.603).

2.2 Undersökningens design
2.2.1 Urvalskriterier
Urvalet till studien består av företag som är listade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Börsen
är uppdelad i olika segment, Large Cap som är avsedd för stora företag, Mid Cap som är avsedd
för medelstora företag och Small Cap som är avsedd för små företag. Kraven för de olika
segmenten är ett börsvärde på en miljard Euro eller mer för Large Cap. För Mid Cap gäller 150
miljoner Euro eller mer men mindre än 1 miljard Euro och för Small Cap gäller under 150
miljoner Euro (Nasdaq 2011). I denna studie kommer endast företag listade på Large Cap att
undersökas. Enligt Watts och Zimmerman (1990) har större företag fler incitament till att
använda sig av redovisningsmetoder som sänker resultatet än mindre företag, då stora företag
ligger mer i rampljuset för politisk uppmärksamhet. Denna hypotes kallas den politiska
kostnadshypotesen och är en del av positiv redovisningsteori (Watts & Zimmerman, 1990,
s.139). Denna hypotes stöds även i en artikel av Michelson, Jordan-Wagner & Wootton (2000,
s.154) som finner att företag som använder sig av smoothingmetoder ofta är större i storlek än
de som inte använder sig av smoothingmetoder. Av företagen listade på Large cap har banker
exkluderats från studien. Detta för att banker enligt Levin (2004, s.3) är mer reglerade och
övervakade än andra företag.
Försäljningen i ett företag kan påverkas av vilken bransch de är verksamma inom. De företag
som har en relativt hög omsättning, kommer att ha större fluktuationer på inkomsten än företag
med en lägre omsättning. Förhållandet mellan resultatförändringar ska standardiseras med
förändringen i omsättningen. Genom att undersöka förhållandet mellan dessa två, minimerar
man påverkan från andra specifika händelser i företaget (Kustono 2001, s. 67).
Vi studerade fem sammanhängande år från 2011-2015, då Copeland indikerat på att man
behöver studera minst tre år och av dessa bör minst två sammanhängande år vara
inkomstjusterade för att företaget ska klassas som en smoother (Copeland 1968, s.105). Även
Kustono menar på att en studie i omfång måste omfatta minst tre perioder då man ska identifiera
income smoothing då utjämningen är något som sker över perioder och inte under en viss period
(Kustono 2011, s.68). I denna undersökning innebär en period förändringen mellan två
räkenskapsår.
När populationen är indelad i smoothers respektive icke-smoothers gör vi ett slumpmässigt
urval i de båda grupperna för att sedan kunna studera dessa närmare. Tillvägagångssättet vid ett
slumpmässigt urval sker på samma sätt som vid en lottdragning. Vi listar enheterna efter
nummer och drar sedan nummer slumpmässigt från listan (Harboe 2013, s.106). Denna metod
innebär att varje enhet har lika stor chans att bli vald och sannolikheten för att en enhet väljs
påverkas inte av valet av andra enheter från populationen. Detta är en av de mest välkända och
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använda metoderna inom urvalsstrategier (Teddlie & Yu 2007, s.79). Vi anser att denna metod
är relevant eftersom vi ska studera skillnader och likheter mellan de olika grupperna och vill få
en rättvis bild av populationen.

2.2.2 Studiens design
Denna studie baseras på en undersökning där vi räknar ut index för alla företag som vi
observerar, för att sedan kunna klassa dem som antingen smoother eller icke-smoother. Det
första steget i vår undersökning möjliggörs genom att använda Kustonos modell för att räkna
ut ett index för varje enhet i populationen av det första urvalet för samtliga år som vi studerar.
För att en enhet ska bli klassificerad som en smoother krävs ett index på mindre än 0,5 i två
sammanhängande perioder. Vilket innebär att företaget utövat income smoothing i tre
sammanhängande år, av de fem åren vi studerat.

PPit = [

Lit − Lit1 Pit − Pit1
÷
]
Lit1
Pit1

PP= index of income
L= is to earnings report
P= is to sales
i= is firm
t= is time

(Kustono 2011, ss. 67-68)

Med modellen ovan beräknar vi index (PP) för de båda urvalen under de år vi har valt att
studera. Ett index påvisar förändringen i resultatet (L) i förhållande till förändringen i
omsättningen (P). Det första steget är att räkna på förändringen mellan två räkenskapsår på de
båda posterna årets resultat och omsättning. Genom att räkna ut skillnaden mellan posterna de
båda åren och sedan dividera skillnaden med basåret får vi fram förändringen i procent. När
detta är gjort på både resultat och omsättning, är nästa steg att dividera de båda förändringarna
med varandra. Förändring i resultat dividerat på förändringen i omsättning. Kvoten här blir ett
indexvärde (PP). Är detta index mindre än 0,5 så ligger det under gränsvärdet. Två indexvärden
under gränsvärdet, i två sammanhängande år, indikerar på att företaget utövat income
smoothing och företaget klassificeras som en smoother. Denna beräkning görs alla de fem år
som vi studerar och på alla företag som vårt urval består av.
När företagen har blivit klassificerade som smoothers eller icke smoothers sker urval nummer
två. I detta urval väljer vi fem stycken företag ur varje grupp att studera på en djupare nivå. Här
väljer vi att studera skillnader och likheter mellan smoothers och icke smoothers på följande
punkter i deras årsredovisningar under de år som smoothing har skett.
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Förvärv, avyttringar och omstruktureringar
Förändringar av redovisningsprinciper
Utdelningar
Finansiella tillgångar och placeringar
Incitamentsprogram och ersättningar
Emissioner och lån

När vi studerar posterna ovan i företagens årsredovisningar, räknar vi på om de skett
förändringar i dessa under de år som företagen har utjämnat sina resultat. För gruppen ickesmoothers granskar vi enbart på de tre senaste åren. Detta för att vi ska ha studerat lika många
år i de båda grupperna när vi sedan ska göra jämförelser dem emellan. Om det skett en
förändring i posten från ett år till det andra, tar vi skillnaden och dividerar med basåret för att
få fram hur stor förändringen är procentuellt sett. Vi har valt att studera förändringar som är 20
% eller mer, men också eventuella tydliga mönster som kan kopplas till kända teorier.

𝐹𝐹 =

𝐸𝑖𝑡 − 𝐸𝑖𝑡1
𝐸𝑖𝑡1

F= förändring
E= summa post
(Egenarbetad modell)

2.2.3 Källkritik
Informationen som vi har använt oss av i vår studie har vi hämtat från databaser som finns
tillgängliga på Halmstad Högskola såsom Web of Science, Summon, Scopus och Retriver. Det
gör att arbetet till största del är uppbyggt utav vetenskapliga artiklar för att innehållet ska bli så
tillförlitligt som möjligt. Det förekommer också litterära verk och hemsidor. På hemsidorna har
vi hämtat information från relevanta och insatta verksamheter såsom Nasdaqs hemsida där vi
hämtade information om Large Cap. De litterära källorna är läroböcker och från författare som
är väl insatta i ämnet och som har gjort studier inom ämnet.
Det finns många vetenskapliga artiklar om income smoothing och annan form av kreativ
redovisning. Då utbudet av vetenskapliga artiklar om ämnet är stort, innebär det att vi har fått
begränsa oss till ett visst antal artiklar. Detta gör att vi kan ha missat någon vetenskaplig artikel
som hade kunnat stärka eller motsäga de teorier som vi använt i studien.
I denna studie använder vi oss av Kustonos modell för att beräkna index till företagen för att
sedan kunna klassificera dem som antingen smoother eller icke smoother. Valet av Kustonos
modell grundades främst på att den är ny i jämförelse med andra modeller. Detta anser vi är
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värdefullt då hänsyn till äldre modeller har tagits och förbättringar har gjorts från de tidigare
modellerna.

2.3 Etisk reflektion
Det kan vara svårt att upptäcka om ett företag har använt sig av metoder för income smoothing.
I de fall income smoothing har skett, är frågan om det kan anses som etiskt eller inte. Om
metoderna har använts för att uppfylla mål som inte nåtts på grund av en dålig ledning, kan
processen anses vara oetisk. Om metoderna däremot har använts för att rädda företaget från
omotiverade problem eller dess överlevnad i sig, så kan processen anses vara etisk. I en studie
av Blake, Bond, Amat och Oliveras (2000, s. 138) visar det sig att fler personer misstycker när
företag använder sig utav någon form av kreativ redovisning för eget intresse, än när det görs
för att främja ett helt företag. Då aktieägare kan acceptera kreativitet i redovisningen för att
behålla värdet på företaget försvårar det för andra intressenter att upptäcka manipulationen.
Ibland blir det även svårt för aktörerna att avgöra vad som är en god praxis och vad som hamnar
i gråzonen, då linjen mellan legitimitet och rent bedrägeri är relativt vag (Chong 2006, s. 43).
Parfet (2000) menar i sin artikel att man kan skilja på när income smoothing kan ses som bra
och dåligt. Dålig income smoothing uppkommer när ledningen skapar artificiella
bokföringsposter eller sträcker sina skattningar över vad som anses rimligt. Bra income
smoothing anses ske när ledningen istället skapar en stabil finansiell prestanda genom
godtagbara och frivilliga beslut (Parfet 2000, s.485). Huang, Louwers, Moffitt och Zhang
(2008, s.483) finner i deras studie ett samband mellan ledningens struktur och valet av metoder
i income smoothing. Ett företag som antog etiska rapporteringsmetoder kunde signalera detta
och belönades för det, till skillnad från de företag som hade en ledning som inte valde att anta
denna metod.
Income smoothing och all form av kreativ redovisning leder till att externa läsare som har ett
intresse i företagen inte får en rättvisande bild. Detta kan leda till att personer väljer att investera
i företag som man tror är stabila men egentligen har stora fluktuationer i resultatet. Det innebär
att företag lurar andra för att kunna fortlöpa sin verksamhet eller manipulera fram önskade
resultat. Enligt Gowthorpe och Amat (2005, s.60) ser inte investerare igenom kreativ
redovisning, vilket gör att dessa problem uppstår.
Vi har valt att använda oss av Kustonos modell när vi undersöker företagen på Large Cap. Det
finns alltid en risk med forskning att resultaten innehåller felaktigheter och i vår studie hade
detta kunnat innebära att en smoother hade blivit felaktigt klassificerad. Som nämnt ovan är
income smoothing inte alltid kopplat till det positiva, vilket gör att företagen kan vilja undvika
att bli förknippad detta. Eftersom vår studie inte är en totalundersökning, där man undersöka
alla enheter i populationen, kan vårt urval ge en missvisande bild för hur verkligheten ser ut.
Vi har valt att inte skriva ut namnen på företagen i denna studie då det inte påverkar våra resultat
om de är nämnda eller inte. Vi valde också bort namnen p.g.a. att företagen inte getts någon
möjlighet att kommentera de resultat som vi kommit fram till i undersökningen.
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2.4 Modeller
Den modell vi använder oss utav i vår studie är Kustono’s modell för att klassificera smoothers
och icke-smoothers. Denna modell baseras på Eckels modell som i sin tur är baserad på tidigare
föreställningsramar skapade av Gordon och Imhoff (Eckel 1981, s. 30-31). Kustono’s modell
skiljer sig från Eckels modell på det sätt att man får med resultatutjämning över flera
tidsperioder, vilket Eckels modell inte kunde fånga upp. Därav utformade Kustono en ny
föreställningsram till hans studier, då Eckels föreställningsram inte var tillförlitlig. Kustonos
modell fastställer förekomsten av resultatutjämning över perioder utan att den beror på antalet
år (Kustono, 2011 s.63).
Modellens grund är att testa variansen av resultat kopplat till variansen av försäljning. Detta då
det föreligger ett antagande att resultatet beror på omfattningen av försäljningen som skett. Om
variansen av resultat sedan är mindre än variansen av försäljning, dras slutsatsen att resultatet
har utjämnats. Denna metod gör det möjligt att dela upp populationen i två grupper, smoothers
och icke smoothers (Kustono 2011, s.61).
Kustonos modell består av fem premisser där alla ska vara uppfyllda för att ett företag ska
klassificeras som en smoother.
1. Income smoothing kan endast ske över några perioder.
2. Smoothing sker med avsikt genom att justera resultatrapporter till så nära det uppsatta
målet som möjligt.
3. Justeringarna resulterar i en lägre redovisad vinst.
4. När ett företag klassificeras som smoother, är utjämningen som orsakar klassificeringen
konsekvent under minst en sammanhängande period.
5. När ett företag klassificeras som smoother, spelar inte längden på perioden som
företaget resultatutjämnat någon roll (Kustono 2011, s.66).
I litteraturen finns det en uppdelning mellan en-period studie och fler-period studie inom
income smoothing. En-period studie betraktar income smoothing som en kortsiktig
normaliseringsprocess medan fler-period studie betraktar income smoothing som en långvarig
process för att minska variationer i redovisningen. Moses (1987) menar också på att en enperiod studie är ett försök till att utjämna, medan en fler-period studie får med de lyckade
försöken (Moses 1987, s.362).
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3 Teoretisk Referensram
3.1 Inledning
Syftet med detta kapitel är dels att ge läsaren en förståelse för fenomenet kreativ redovisning.
Vidare är syftet med kapitlet att utgöra ett verktyg vid analys av studiens empiri.

3.2 Kreativ redovisning
Det finns många definitioner på begreppet kreativ redovisning. En tolkning av Jones (2011)
lyder; ’’Using the flexibility in accounting within the regulatory framework to manage the
measurement and presentation of the accounts so that they give primacy to the interests of the
preparers not the users” (Jones 2011, s.5). Med detta menas, genom att utnyttja flexibiliteten i
redovisning inom de regelverk som förekommer, vill upprättarna åstadkomma önskade mått på
redovisade resultat som matchar främst deras intressen och inte användarnas.
En annan definition på begreppet innebär istället för att visa faktiska resultat, resulterar
användningen av kunskaper om bokföring i resultat som reflekterar det som ledningen vill att
intressenterna ska se. De påverkar de siffror som rapporteras och allt inom ramarna för
redovisningens regelverk. Kreativ redovisning, creative accounting, är benämningen på termen
i Europa medan det i USA benämns som earnings management (Gupta 2015, s.59).
Den litteratur som finns om kreativ redovisning kan delas upp i två grupper där den ena gruppen
ser kreativ redovisning som något positivt, medan den motsatta gruppen menar på att det är en
negativ handling. De som anser att det är positivt, associerar kreativ redovisning med ord som
påhittighet och innovation. Kreativ redovisning är enligt dem relaterat till positiva förändringar
i ekonomi, politik och omgivning. Den negativa gruppen kopplar kreativ redovisning till något
oetiskt, missvisande och vilseledande (Vladu, Matus & Salas 2012, s.107). En definition som
kan klassificeras i den negativa gruppen beskrivs av Shah, Butt & Tarig (2011) och lyder
följande: ”Creative accounting is the transformation of financial accounting figures from what
they actually are to what preparer desires by taking advantage of the existing rules and/or
ignoring some or all of them” (Shah, Butt & Tarig 2011 s. 532). De menar på att kreativ
redovisning är en transformation av redovisningen från hur de faktiskt ser ut till hur upprättarna
önskar att de ska se ut. Upprättarna åstadkommer detta genom att utnyttja de regler som
föreligger eller genom att ignorera några eller samtliga av dessa regler.

3.3 Income smoothing
Income smoothing innebär att man vill hålla ett jämnt resultat över flera år. Det som händer vid
income smoothing är att man använder sig utav de nettointäkterna man får från ett bra år till att
rädda upp de mindre bra åren. Detta ger då en bild av ett mer stabilt företag än vad det egentligen
är. Det har skapat en linjär kurva på förväntade kassaflöden, där man har raderat möjliga
avvikelser på denna kurva (Shah, Butt & Tariq 2011, s.532).
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Koch (1981) säger att: ’’ Income smoothing can be defined as a means used by management to
diminish the variability of a stream of reposted income numbers relative to some perceived
target stream by the manipulation of artificial (accounting) or real (transactional) variables’’
(Koch 1981, s. 574). Detta innebär att income smoothing kan tolkas som ett sätt för ledningen
att minska på fluktuationer i företagets inkomst genom bokföring och transaktioner.
Man kan mäta beteendet av income smoothing kopplat till hur företagsledningen förändrar
redovisningsprinciperna i företaget. Däremot finns det brister med detta sätt att mäta income
smoothing på då det kan finnas andra anledningar till varför man ändrar en metod, vilka inte
har någonting att göra med önskan att utjämna resultatet. Man kan också tveka på dess relevans
då förändring av redovisningen är synlig, vilket företagsledaren inte vill visa om denna har som
avsikt att medvetet manipulera redovisningen (Moses 1987, s. 360).
Trueman och Titman (1988) och Beidleman (1973) menar också på att en företagsledare utövar
income smoothing för att påverka intressenters uppfattning om stabiliteten i företaget, detta för
att signalera om låg risk för konkurs. Detta leder till lägre lånekostnader för företaget, samt ökar
företagets aktievärde. Exceptionellt bra år kan vara svårt att kvarhålla under en längre tid. Om
företaget sedan får en lägre omsättning, kommer detta leda till färre investerare för företaget.
Metoden innebär en minskning utav nettointäkterna från bra år och möjligheten att lägga till på
andra år. Detta så att redovisningen visar en liknande omsättning varje år vilket är målet med
income smoothing, det vill säga att visa en stabil nivå för företaget (Trueman & Titman 1988,
s.128; Beidleman 1973, s.654).
Ronen och Sadan (1975) menar att income smoothing som sker över tid kan åstadkommas i
olika dimensioner. Den första dimensionen är genom en händelse eller transaktion. Ledningen
kan avsiktligt planera transaktioner i tid så att de jämnar ut resultatet över perioderna.
Planeringen av transaktionen är reglerad av den redovisningsmetod som används. Ledningen
begränsas av den redovisningsmetod som valts i den utsträckning manipulation tillåts. Den
andra dimensionen är smoothing genom allokering över tid. Med hänsyn till förekomsten av en
händelse kan ledningen till viss del bestämma perioden som händelsen ska inträffa. Som ett
exempel kan ledningen i vissa fall bestämma om de ska kostnadsföra eller aktivera utgifter för
forskning och utveckling. Den tredje och sista dimensionen är smoothing genom klassificering.
När andra intäktsposter än nettoinkomst är objekt för smoothing kan ledningen klassificera
dessa som ordinära eller extraordinära poster för att få resultatet att se jämnare ut (Ronen &
Sadan 1975, ss.133-134). Bartov (1993) menar även han på att ledningen kan avsiktligt planera
transaktioner för att få ett jämnare resultat. I sin studie fann Bartov genom att avsiktligt planera
investeringar och försäljning av tillgångar, kan ledningen jämna ut fluktuationer i den
vardagliga försäljningen. Tillgångar med orealiserade vinster kan användas för att öka resultatet
och tillgångar med orealiserade förluster för att sänka det. Ledningen kan alltså med avsikt
planera försäljning, men även bestämma vilka tillgångar som ska avyttras (Bartov 1993, s.854).
Forskare har funnit att det finns olika typer av income smoothing. Artificiell, real och naturell.
Artificiell smoothing innebär att redovisningssiffror manipuleras och metoden innefattar inga
verkliga transaktioner (Taktak, Shabou & Dumontier 2010, s.145). Den artificiella smoothingen
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uppfylls genom användning av godtyckliga metoder och principer för redovisning och på så vis
fördelas vinsten önskvärt över tid (Mohammadi, Maharlouie & Mansouri 2012, s.524)(Shubita
2015, s.301). Real smoothing innebär att verkliga aktiviteter i form av köp och försäljning av
värdepapper manipuleras. När intäkterna för innevarande år är låga jämfört med föregående år,
motiverar detta till försäljning av värdepapper vilket innebär tillförande av kapital och omvänt
för motsatta fall (Taktak, Shabou & Dumontier 2010, s.145). Naturell smoothing däremot är
ingen avsiktlig handling från ledningens sida. Den är istället ett resultat från inkomstflödet i
företaget (Taktak 2011, ss. 144, 142).

Income
smoothing

Naturell
smoothing

Avsiktlig
smoothing
(av ledningen)

Artificiell
smoothing

Real
smoothing

Figur 1 Egenarbetad modell över income smoothing

3.4 Positiv redovisningsteori
Positiv redovisningsteori (PAT) handlar om att förklara och förutse redovisningsmetoder. Det
innebär att det ges anledningar till varför en redovisningsmetod används och icke-observerade
redovisningsfenomen förutspås. Detta är viktigt för att företagsledare ska kunna förstå,
förutsäga och se samband mellan variabler. Vilket sedan används för att kunna fatta beslut som
maximerar företagsledarens välfärd (Watts & Zimmerman 1986, ss.2-4). Forskare inom PAT
utvecklade teorier för redovisningsmetoder genom att anta ekonomiska teorier som ansåg att
kontrakts- och informationskostnaderna var skilda från noll. Detta påverkade företagets
kassaflöde, som i sin tur förklarade variationer i tillvägagångssätt i företaget (Watts &
Zimmerman 1986, s.179). PAT antar även att alla handlingar som görs av samtliga individer är
drivna av egenintresse. Representanter för intressegrupper antas använda strategier som
kommer att maximera deras egen välfärd med vetskapen om att deras väljare kommer att ha
begränsad motivation till att bli fullständigt informerade (Deegan & Unerman 2011, s.297).
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PAT-forskare antar antingen ett effektivitetsperspektiv eller ett opportunistiskt perspektiv.
Effektivitetsperspektivet förklarar hur olika kontraktsmekanismer kan användas för att
minimera agentkostnader för företaget. Med agentkostnad menas den kostnad som uppstår vid
beslutsdelegering från principalen (t.ex. ägaren) till agenten (t.ex. företagsledaren). Detta
perspektiv är ex ante, det vill säga före-fakta eftersom den tar hänsyn till mekanismer som kan
minimera framtida agent- och informationskostnader. Med ex ante inom PAT menas att de
redovisningsteorier som antas av företaget används för att de bäst reflekterar företagets
prestation. Det opportunistiska perspektivet tar istället de förhandlade kontraktsmekanismerna
för givet och förklarar samt förutser opportunistiskt beteende som kan uppstå. De
kontraktsmekanismer som förhandlats är aldrig fullständiga och det finns alltid ett utrymme för
företagsledare att vara opportunistiska i beteendet. Detta perspektiv är till skillnad från
effektivitetsperspektivet ex post. Ex post innebär efter-fakta och förutser beteende som kan
uppkomma efter det att kontraktsmekanismerna är bestämda. Det opportunistiska perspektivet
antar att företagsledare väljer den redovisningsmetod som leder till att deras personliga välfärd
ökar (Deegan & Unerman 2011, ss.273-275). Positiv redovisningsteori omfattar hypoteserna
nedan.

3.4.1 Bonusplanhypotesen
Företagsledare erhåller i många fall ersättningar kopplade till vinst- eller försäljningsavkastning
på tillgångar i företaget och som baseras på output från redovisningen. Vilka metoder som
företaget använder kommer direkt att påverka storleken på framtida bonusar. Användandet av
en ny metod kan komma att leda till ett nytt värde för företaget om kassaflödet förändras. Detta
om företagsvärdet baseras på nuvärdet av framtida kassaflöden. Nya lagar och förordningar kan
tvinga företag att anta nya metoder än de som tidigare använts i företaget (Deegan & Unerman
2011, ss. 277, 279).
Där det förekommer bonus till företagsledare, föreligger också motiv till att lägga mindre
pengar på forskning och utveckling. Detta gäller främst företagsledare som närmar sig pension,
då det i regel tar lång tid för forskning att generera fördelar till företaget. För en företagsledare
som närmar sig pension, kommer denna inte att hinna dra nytta av fördelarna som forskningen
kommer att resultera i. Därför finns det incitament för företagsledaren att inte investera i
forskning och istället tänka kortsiktigt och åstadkomma ett högre resultat och därmed öka sin
egen bonus (Deegan & Unerman 2011, s. 279).
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Bonusplaner är något som används flitigt i framförallt större företag. Genom Holthausen,
Larcker och Sloans (1994) undersökning för att kartlägga bonusplanhypoteser, räknar de ut en
undre och en övre gräns för att kunna se hur de företag de studerar förhåller sig till gränserna
(Holthausen, Larcker & Sloan 1994, s.65). De fann bevis för, precis som Healy (1983), att
företagsledaren manipulerar intäkter genom att sänka dem när de är vid den övre gränsen på
deras bonuskontrakt. Detta för att öka värdet på deras ersättning nästkommande år då de kan
visa på ett bättre resultat. De fann ingen koppling som påvisade att företagsledare manipulerade
intäkterna till det lägre då de befann sig under den lägre gränsen. Detta kan bero på att en
företagsledare på ett företag med lägre vinst relativt sett har större risk att bli ersatta och har där
av inget incitament till att sänka intäkterna ytterligare för att maximera sin egen bonus
(Holthausen, Larcker & Sloan 1994, ss.64,65)(Healy 1983 s. 106).
3.4.2 Politiska kostnadshypotesen
Politiska kostnadshypotesen är en förklaring till varför företag gör sociala avslöjanden frivilligt
(Milnet 2002, s. 369). Främst stora företag är ofta mer granskade av olika intressenter som t.ex.
staten, arbetstagarorganisationer, konsumentgrupper, miljöorganisationer med flera. Storleken
på företaget är ofta en indikation på hur stor makt företaget har på marknaden, vilket i sin tur
drar till sig uppmärksamhet från styrande organ som European Commission. I större företag
som är mer politiskt granskade har företagsledaren ett incitament att använda metoder som leder
till lägre rapporterade vinster för att i sin tur leda till lägre politisk granskning. Varför
företagsledare gör dessa sociala avslöjanden frivilligt är för att de föreligger ett egenintresse för
dem att göra detta (Deegan & Unerman 2011, s.297). Watts och Zimmerman menar också på
att storleken på företaget är en variabel för politisk uppmärksamhet och den har betydande roll
för sannolikheten till att ett företag brukar redovisningsmetoder som sänker resultatet. Ett
antagande för hypotesen är att det är kostsamt för individer att tillges information huruvida
redovisningsvinster beror på monopolvinster eller kontrakt med andra politiskt involverade
organ (Watts & Zimmerman 1990, s.139). Key (1997) anger också att i den politiska
kostnadshypotesen, i den utsträckning som ett företag är del av potentiell välfärdsöverföring i
en politisk process, antas ledningen vilja använda redovisningsmetoder som minskar denna
välfärdsöverföring (1997, s. 334).
3.4.3 Skuldsättningsgradshypotesen
Denna hypotes grundar sig i att det föreligger ett incitament för att höja företagets vinster då
skuldsättningsgraden i ett företag är hög. Watts och Zimmerman skriver;
‘’The debt/equity hypothesis predicts the higher the firms debt/equity ratio,
the more likely the managers use accounting methods that increase income’’
(Watts & Zimmerman 1986, s. 216).
Detta innebär att, allt annat lika, desto större en firmas skuldsättningsgrad är, desto större
sannolikhet föreligger att företagsledaren kommer att välja redovisningsmetoder som skiftar
rapporterade vinster från framtida perioder till den aktuella perioden. De menar även på att
skuldsättningsgradshypotesen, likt bonusplan- och politiska kostnadshypotesen är ett
opportunistiskt beteende hos företagsledare (Watts & Zimmerman 1990, s. 138).
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3.5 Institutionell teori
Institutionell teori kan ses som ett alternativ till PAT men kan främst ses som en kompletterande
förklaring. Institutionell teori har använts inom redovisning för att förklara beslutsfattares val
av redovisningsprinciper och metoder. Detta baseras på tre institutionella mekanismer som är
tvingande, mimetisk och normativ isomorfi (Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson
2009, s. 151). Isomorfi definieras som en process som tvingar en enhet i populationen att
efterlikna andra enheter som möter samma förhållanden. Denna process har ett tillvägagångssätt
där organisatoriska egenskaper ändras så att de blir jämförbara med egenskaperna som finns i
den miljö de verkar. Tvingande isomorfi är ett resultat av både formell och informell press från
andra organisationer vilka de är beroende av. Det kan också vara en direkt press från politiska
beslut. Denna form av isomorfi härrör från politisk påverkan och behovet av legitimitet.
Mimetisk isomorfi grundar sig i osäkerhet. När målen i organisationen är tvetydiga eller
organisatoriska faktorer inte är fullt förstådda kan det uppstå en osäkerhet i företaget som driver
organisationen att efterlikna andra organisationer. Den tredje och sista formen, normativ
isomorfi, har sin grund i professionen. Professionen kan tolkas som de villkor och förfaranden
som definieras för ett visst yrke. Organisationen upplever alltså tryck från yrkesgrupper som
främjar deras kompetens i samhället (DiMaggio & Powell 1983, ss.149-152). För att fullt kunna
förstå institutionell teori måste legitimitet benämnas. Legitimitet signalerar trovärdighet vilket
underlättar för företaget då de vill ingå interaktion med andra företag (Collin et.al 2009, s. 152).
Dessa tre former av isomorfi kan vara svåra att särskilja och kan ibland verka samtidigt.
Isomorfi i kombination med viljan att uppnå legitimitet ger en förklaring till varför
beslutsfattare väljer att införa vissa redovisningsprinciper framför andra (Carpenter & Feroz
2001, s. 593).

3.6 Gordons teorem
Enligt Gordon (1964) så kommer företagsledare att välja den redovisningsmetod som
maximerar företagets välfärd. Företagen har en viss frihet att välja vilka redovisningsprinciper
de vill använda sig av och vilken de väljer beskrivs av följande antaganden;
Antagande 1: Ett kriterium som företagsledaren har när den väljer redovisningsprincip är att
den ska maximera företagets välfärd.
Antagande 2: Företagsledarens nytta ökar med (1) jobbsäkerhet, (2) företagsledarens inkomst
och (3) tillväxttakten i företagets storlek.
Antagande 3: Uppnåendet av företagsledarens mål i antagande två är till viss del beroende av
aktieägarnas belåtenhet med företagets prestationer. Det vill säga om allt annat lika, desto mer
nöjd en aktieägare är, desto högre jobbsäkerhet, lön etc. för företagsledaren.
Antagande 4: Aktieägarnas grad av nöjdhet med företaget ökar med tillväxttakten i företagets
inkomst (Gordon, 1964 ss. 261-262).

Gordons teorem innebär då följande; om de fyra ovanstående antagandena anses vara sanna
kommer företagsledaren inom gränsen för dess makt att använda sig av income smoothing för
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att utjämna företagets inkomst och tillväxten i den. Med detta menas att om tillväxttakten för
företagets inkomst är hög, används redovisningsmetoder för att reducera den och omvänt.
Anledningen till att företaget kan dra nytta av att sänka resultatet när det går bra är att det skapas
“dolda reserver” som sedan kan användas i sämre tider (Gordon 1964 s. 262).
Ett flertal studier har senare gjorts för att testa sanningen i Gordons teorem. Copeland och
Licastro (1968) testade teoremet i en undersökning för att kunna finna stöd för den, eller
förkasta den. I deras studie kom de fram till att företagsledaren inte valde redovisningsmetod
för att använda sig av income smoothing. De valde dock att inte förkasta Gordons teorem då de
ansåg att flera överväganden kunde ha snedvridit studien (Copeland & Licastro 1968, s.545).
Ytterligare några år senare gjorde Dascher och Malcom (1970) en studie för att testa teoremet
inom kemiindustrin. De fann i sin studie att deras resultat stämmer överens med hypotesen att
avsiktliga smoothing-metoder har använts av företagsledare (Dascher & Malcom 1970, s. 258).
Senare gjordes en studie av Barefield och Comesky (1972) på teoremet, men denna gång med
en något annorlunda vinkel än Copeland och Licastro. De fann i sin studie ett svagt stöd för att
företagsledningen valde redovisningsmetoder som främjade income smoothing (Barefield &
Comesky, 1972 s. 298).
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4 Empiri
4.1 Inledning
I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat som har framkommit i vår undersökning. Av
68 granskade företag på Large cap, hade 21 st. företag två sammanhängande index under
gränsvärdet vilket klassificerar dem som smoothers. De förändringar som skett på respektive
post som granskats i de båda grupperna presenteras nedan.

4.2 Identifiering och urval av smoothers
Följande tabell 1 index smoothers utgör fem företag som enligt uträkningar med Kustonos
modell, som avläses i 2.2.2 Studiens design, hade två sammanhängande gränsvärden som
understeg 0,5. Vilket sedan resulterade i att de klassificerades som smoothers med hjälp av
kriterier enligt 2.2.1 Urvalskriterier. De fem smoothers som visas i tabellen är också de företag
som blev valda i det slumpmässiga urval som gjordes efter identifiering. Det totala antalet
smoothers som identifierades i undersökningen var 21 st. av de 68 granskade. För fullständig
lista med resultat från alla observerade företag se Bilaga 1.
Tabell 1 index smoothers
2011-2012,
Period V

2012-2013,
Period X

2013-2014,
Period Y

2014-2015,
Period Z

Smoother A

−0,48

– 7,47

– 0,14

2,32

Smoother B

−37,64

−180,86

10,00

−20,16

Smoother C

−1,81

– 0,08

0,65

1,41

Smoother D

0,09

– 12,48

5,08

3,17

Smoother E

−0,08

– 7,23

2,96

2,7

4.3 Identifiering och urval av icke-smoothers
De företag som utgör tabell 2 index icke-smoothers är fem slumpmässigt utvalda företag som
klassificerades som icke-smoothers med kriterier enligt 2.2.1 Urvalskriterier. Indexen är
uträknade med Kustonos modell se 2.2.2 Studiens design. För fullständig lista med resultat från
alla observerade företag se Bilaga 1.
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Tabell 2 index icke-smoothers
2011-2012,
Period V

2012-2013, Period
X

2013-2014, Period
Y

2014-2015, Period
Z

Icke-smoother A

12,44

71,40

44,30

0,34

Icke-smoother B

14,54

−0,02

2,22

−0,59

Icke-smoother C

2,08

6,35

−0,03

2,43

Icke-smoother D

8,33

3,46

14,86

12,57

Icke-smoother E

5,90

43,97

18,32

−39,16

Utifrån de teorier som presenterades i kapitel 3 Teoretisk referensram, kommer vi att granska
de tio företagen från vårt urval. På följande poster kommer vi att påvisa likheter, skillnader samt
mönster mellan de båda grupperna. Dessa poster är de som enligt teori främst justeras när
företag utövar income smoothing.







Förvärv och avyttringar
Förändringar av redovisningsprinciper
Utdelningar
Finansiella tillgångar och placeringar
Incitamentsprogram och ersättningar
Emissioner och lån

4.4 Förändring i poster hos smoothers
Tabell 3 smoothing-perioder visar hur många perioder som företagen utövat income smoothing.
Period V motsvarar år 2011-2012, period X motsvarar 2012-2013, period Y motsvarar 20132014 och period Z motsvarar 2014-2015. En period påverkas alltså av två år. Har det skett en
förändring från ett år till ett annat som, enligt 2.2.2 Studiens design, är större än 20 % så har det
skett en förändring i perioden. Smoother A har tre stycken perioder som de har utövat income
soothing medan de resterande smoothers utövat metoden under två perioder.
Tabell 3 smoothing-perioder
Smoother A
Smoother B
Smoother C
Smoother D
Smoother E

Period V
X
X
X
X
X

Period X
X
X
X
X
X
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Period Y
X

Period Z

4.4.1 Förvärv och avyttringar
Samtliga smoothers har genomfört stora förvärv eller avyttringar under någon av perioderna
där income smoothing har skett. Förändringen i denna post beror till största del på förvärv av
verksamheter eller avyttring av dotterbolag. Smoother A har haft förändringar under period V,
X och Y då de under samtliga år genomfört förvärv av olika storlekar. Smoother B har under
period V och X haft en förändring i denna post då de i år 2 har ökat sina förvärv samt avyttringar.
Smoother C har också under period V och X haft en förändring på denna post. Under år 1 har
smoother C förvärvat ett dotterbolag och förvaltningsfastigheter vilket utgör en skillnad mellan
år 1 och år 2. I år 3 sedan förvärvades ännu fler förvaltningsfastigheter. Smoother D har
förändringar i denna post under de båda perioderna smoothing har skett dvs. period V och X.
Under år 1 och 3 har det skett stora förvärv och under alla tre år har stora avyttringar skett.
Smoother E har också haft förändringar under period X och V som utgörs av att det under år 2
skett en ökning av både förvärv och avyttringar vilket påverkar de båda perioderna.
4.4.2 Förändringar av redovisningsprinciper
På denna post har samtliga smoothers haft förändringar under alla perioder då de utövat income
smoothing. De flesta förändringar beror på anpassningar till IFRS och IAS. Smoother A har
under år 1 börjat följa IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar. Under år 2 har ändringarna
i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter implementerats, dessutom ändringarna i IAS 19
Ersättning till anställda och IFRS 13 Värdering till verkligt värde. Under år 3 infördes sedan
IFRS 10 Koncernredovisning och IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag. Smoother
B’s förändringar utgörs av revideringar i IFRS och IAS under samtliga tre år. Smoother C
gjorde i period V justeringar enligt IFRS och i period X infördes IFRS 13 Värdering till verkligt
värde. Smoother D och smoother E’s förändringar har orsakats av modifikationer i IFRS.

4.4.3 Utdelning
Varken smoother A, B, C eller E har haft någon förändring på denna post under någon av
perioderna. Smoother D hade en förändring i period X då utdelningen minskade.

4.4.4 Finansiella tillgångar och placeringar
För smoother A har förändringar i posten finansiella tillgångar och placeringar skett under
perioderna X och Y. Skillnaden beror på en minskning av tillgångarna år 3 och 4. För smoother
B har det skett en förändring i period V. Förändringen beror på ökning av värdepappersinnehav
och fordringar hos intresseföretag under år 2. För smoother C har det inte skett någon betydande
förändring i finansiella tillgångar och placeringar under period V. Under period X har det
däremot skett en förändring i tillgångarna då det verkliga värdet har ökat under år 3. Smoother
D har haft förändringar på denna post under både period V och X. Under period V så har de
finansiella placeringarna ökat och under X perioden minskat. För smoother E har en förändring
i posten under period V och X skett. De finansiella tillgångarna och placeringarna har ökat
successivt i tre år.
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4.4.5 Incitamentsprogram och ersättningar
Smoother A har under period V haft en förändring då det under år 1 implementerades ett kontant
baserat incitamentsprogram som fortlöper i tre år framåt. Inga förändringar har skett under de
senare perioderna. Det har inte skett några förändringar i denna post hos smoother B och C.
Hos smoother D skedde förändringar på denna post under period V då ersättningen till ledande
befattningshavare ökade. Smoother E har under båda perioderna haft förändringar här, vilka
utgörs av att det under samtliga tre år infört nya incitament- och ersättningsprogram för
ledandebefattningshavare samt övrig personal.
4.4.6 Emissioner och lån
Smoother A har haft förändringar under alla tre perioder då de under åren har ökat sina lån till
kreditinstitut. För smoother B har det inte skett någon förändringar. Smoother C har under
period X haft en förändring då de ökade lånen under det 3:e året. För smoother D skedde en
förändring i de båda perioderna. Under det 2:a året minskade de långfristiga skulderna som
sedan under det 3:e året ökade igen. Under det 3:e året genomfördes även en nyemission.
Smoother E hade inga betydande förändringar på deras emissioner och lån.

4.5 Förändring i poster hos icke-smoothers
De år som undersöks för icke-smoothers är 2013-2015 där period Y utgörs av 2013-2014 och
period Z av 2014-2015. I detta delkapitel motsvarar 2013 år 1, 2014 år 2 och 2015 år3.
4.5.1 Förvärv och avyttringar
Icke-smoother A har under år 1 avyttrat fastigheter och under år 2 och 3 gjort både förvärv och
avyttringar av fastigheter. Detta har resulterat till förändringarna i period Y och period Z. Ickesmoother B genomförde ett förvärv av rörelse under år 2 vilket skapar en förändring i period Y
och Z. Icke-smoother C har under samtliga år genomfört förvärv vilket medför en förändring i
båda perioderna. För icke-smother D var det en förändring i period Y och Z då de i år 2
förvärvade och avyttrade verksamheter i större utsträckning än vad de gjorde året därpå. För
icke-smoother E avyttrade de dotterbolag under år 2 och 3 vilket utgör förändring i både period
V och Z.
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4.5.2 Förändringar av redovisningsprinciper
Icke-smoother A har under år 1 infört IFRS 13 Värdering till verkligt värde. Under 2:a året
gjorde de förändringar härrörande IFRIC 21 Avgifter. Detta innebär förändringar i period Y
och period Z. Icke-smoother B har under samtliga tre år anpassat sig till justeringar till följande
regelverk; IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, IFRS 13 Värdering till verkligt värde,
IAS 27 Separata finansiella rapporter, IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures och
IFRIC 21 Avgifter. Icke-smoother C har haft en förändring i period Y då de år 1 började att
tillämpa IFRS 10 Koncernredovisning och anammat ändringar som gjorts i IAS 1 Utformning
av finansiella rapporter. Icke-smoother D hade förändring i de båda perioderna. För alla de 3
åren hade de anpassat sig till lagändringar som uppkommit när de ska upprätta sin redovisning
som t.ex. IAS 19 Ersättning till anställda, UFR 9 Redovisning av avkastningsrätt, IFRS 10
Koncernredovisning, IAS 27 Separata finansiella rapporter, IAS 28 Innehav i intresseföretag
och joint vetures och IFRIC 21 Avgifter. Icke-smoother E har också anammat de ändringar som
IFRS kommit med i år 1. De gäller IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 19
Ersättning till anställda. Detta resulterar enbart i en förändring i period Y.

4.5.3 Utdelning
Varken icke-smooter A, B, C eller D har haft någon förändring på denna post. Icke-smoother E
gjorde en utdelning i år 3 vilket utgjorde förändringen i posten för period Z.

4.5.4 Finansiella tillgångar och placeringar
Icke-smoother A påvisar endast en förändring under period Y då derivatinstrument förändrades
från år 1 till 2. Icke-smoother B har inga betydande förändringar i finansiella tillgångar eller
placeringar under de 2 granskade perioderna. Icke-smoother C har haft en förändring i denna
post under båda perioderna då det verkliga värdet på de finansiella tillgångarna har förändrats
samtliga år. Icke-smoother D har en förändring under period Z då de finansiella tillgångarna
minskat. I de finansiella tillgångarna skedde det en förändring i både period Y och Z för ickesmoother E. Det var de finansiella tillgångarna som ökade i företaget under år 2 och 3.
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4.5.5 Incitamentsprogram och ersättningar
Icke-smoother A har inte haft några förändringar på denna post under någon av perioderna. Hos
icke-smoother B infördes två nya incitamentsprogram som berör medarbetarna i koncernen
under år 1. I år 2 infördes ytterligare ett nytt incitamentsprogram som innebar teckningsoptioner
för de anställda. I år 3 sedan ökade ersättning till ledande beslutsfattare. Detta innebär att det
skett förändring i perioderna Y och Z. Icke-smoother C har under år 1 infört ett
ersättningsprogram till ledande befattningshavare vilket utgör en förändring i period Y. För
icke-smoother D var det endast i det 3:e året som ersättning till ledande beslutsfattare hade
förändrats vilket innebär en förändring i period Z. I år 2 för icke-smoother E infördes ett nytt
ersättningsprogram för VD och ledande befattningshavare. Under det de 3:e året sedan fick det
nya ersättningsprogrammet några nya riktlinjer vilket resulterade i förändring i både period Y
och Z.

4.5.6 Emissioner och lån
Icke-smoother A har inga förändringar på denna post under någon av perioderna. Icke-smoother
B har under år 1 och 2 genomfört nyemissioner. Det 3:e året skedde en amortering av det
långfristiga lånet. Detta innebär en förändring av posten emissioner och lån i period Y och Z.
För icke-smoother C skedde en förändring endast i period Y då de under 1:a året upptog ett
stort obligationslån på 5 år som de sedan i år 2 ökade ytterligare. Icke-smoother D ökade sina
lån år 2 vilket utgör en förändring i period Y. För icke-smoother E var det förändring i både
period Y och Z. Förändringen utgjordes av att det i år 2 skedde en nyemission och de
långfristiga lånen minskade också här i jämförelse med år 1.

24

5 Analys
5.1 Inledning
I detta kapitel kommer vi att analysera empirin som presenteras i kapitel 4 Empiri, med hjälp
av den teori som tagits upp under kapitel 3 Teoretisk referensram. Likheter och skillnader
mellan smoothers och icke-smoothers, samt de mönster som kan avläsas tas upp och kopplas
till teori. Posterna analyseras var för sig där kopplingar sker till både smoother och ickesmoother.

5.2 Smoothers och icke-smoothers
5.2.1 Förvärv och avyttringar
Genom att avsiktligt planera in transaktioner kan företag uppnå ett jämnare resultat. I en studie
av Bartov (1993) kom han fram till att företagsledare kan genom denna avsiktliga planering av
investeringar och försäljning av tillgångar, utjämna resultatet. Ledningen har också makten att
bestämma vilka tillgångar som ska avyttras och även dessa kan planeras in för att påverka
resultatet i den riktning som de önskar (Bartov 1993, s.854). Detta stämmer även överens med
Ronen och Sadans (1975, ss.133-134) första dimension av income smoothing. Samtliga
smoothers har både förvärvat och avyttrat under de granskade åren förutom smoother C som
endast avyttrade i år 1. De kan då ha avsiktligt planerat in transaktioner för köp och försäljning
för att utjämna deras resultat. Då avyttringar och förvärv inte varit avsiktligt planerade av
beslutsfattare att äga rum under en specifik tid, handlar det om naturell smoothing. Smoother B
och C är båda fastighetsbolag vilket kan förklara deras motiv till förvärv och avyttringar av
tillgångar.
Skillnaden mellan grupperna är att smoothers har betydligt högre värden på sina förvärv och
avyttringar än vad icke-smoothers har. De förekommer även mer frekvent hos smoothers än
hos icke-smoothers. Även om förändringar har skett hos icke-smoothers, har de utifrån denna
studie troligtvis inga incitament att att manipulera redovisningen då de blivit klassificerade som
icke-smoothers genom Kustonos modell.

5.2.2 Förändring av redovisningsprinciper
Opportunistiska perspektivet antar att företagsledare väljer den redovisningsmetod som
resulterar i ett utfall som bäst gynnar deras personliga välfärd (Deegan & Unerman 2011, ss.
273-275). Som resultatet av studien visar har samtliga smoothers under alla perioder haft en
förändring av redovisningsprinciper. Det handlar främst om att de har gjort anpassningar i deras
befintliga standarder eller implementerat nya. Samtliga icke-smoothers har också gjort
anpassningar och implementeringar av nya, men till skillnad från smoother har detta inte skett
under alla perioder. Valet av redovisningsmetod kan med hjälp av positiv redovisningsteori
delas upp i två perspektiv. Förändringarna hos icke-smoothers kan kopplas till
effektivitetsperspektivet som menar på att valet av metod grundas på företagsledarens önskan
om att uppvisa en så rättvisande bild som möjligt och som bäst reflekterar deras prestationer
(Deegan & Unerman 2011, ss.273-275). Metodvalet hos smoothers kan däremot förklaras med
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hjälp av det opportunistiska perspektivet. Som nämnt i 3.4.1 Bonusplanhypotesen, är
företagsledarens ersättningar ofta kopplade till vinst- eller försäljningsavkastning vilket
motiverar dem till att anta metoder som uppvisar så stabilt resultat som möjligt. Denna koppling
möjliggörs då vi genom Kustonos modell påvisar att dessa företag har använt sig av income
smoothing och eftersträvat ett stabilt resultat.
Deegan och Unerman (2011) säger också att större företag är mer bevakade av samhället och
företagsledningen innehar därmed incitament till att minska redovisade vinster för att reducera
granskningen av företaget (Deegan & Unerman 2011, s.297). Storleken på företaget är en
betydande faktor för politisk uppmärksamhet, vilket ökar sannolikheten för att företagsledare
antar redovisningsmetoder som kommer att minska deras resultat (Watts & Zimmerman 1990,
s.139). Företagen i denna undersökning är alla listade på Large cap vilket innebär att alla är av
den större storleken och innehar dessa incitament. Som våra resultat visade så var det 21 av de
68 undersökta företagen använt sig av income smoothing och kan därmed haft dessa incitament
för att utjämna deras resultat.
En anledning till att samtliga undersökta smoothers och icke-smoothers gjort förändringar i
denna post kan förklaras med hjälp av isomorfi. I de företag det finns tvetydighet, kan mimetisk
isomorfi driva dem till att vilja efterlikna andra organisationer och kan vara en anledning till
anpassningar eller införandet av nya redovisningsprinciper. Det finns även tvingande isomorfi
som påverkar genom att intressenter man är beroende av, ger en formell eller en informell press
till att anpassa sig efter omgivningen. Företag kan också anpassa sig efter specifika
yrkesgrupper som de verkar i. Detta kallas normativ isomorfi, när de vill likna normen i
yrkesgruppen (DiMaggio & Powell 1983, ss.149-152), vilket förklarar varför det finns en likhet,
att förändringar av redovisningsprinciper uppstått i båda grupper, men de bakomliggande
motiven har varit olika.

5.2.3 Utdelning
Genom att öka utdelningen i ett företag så sänks resultatet då kostnaderna ökar. Då ett företag
har en bonusplan som de befinner sig på den övre gränsen av, finns incitament hos
företagsledaren att manipulera resultatet till det lägre (Holthausen, Larcker & Sloan 1994, s.65).
Som vi kan se på resultatet i Bilaga 2 så har utdelningarna ökat under fler perioder hos samtliga
smoothers, dock inte en ökning som utgör minst 20 % men man kan ändå här avläsa ett mönster.
Detta mönster kan förklaras av att företagen befunnit sig vid den övre gränsen av sina
bonusprogram och ville öka kostnaderna i företaget och då ökade deras utdelningar till
aktieägare. Om vi jämför med icke-smoothers ser vi också en stor skillnad när det gäller
utdelning. Där är det endast tre av de fem företagen som haft någon utdelning under någon av
perioderna. Icke-smoother A och icke-smoother D hade utdelning samtliga år och ickesmoother E gjorde en utdelning år 3. Detta kan vi även finna stöd för i Gordons teorem (1964)
där han säger att genom att hålla aktieägare nöjda, ökar företagsledarens ersättning samt säkrar
sin plats i företaget. Genom en tillfredsställande utdelning upprätthålls detta. Anses alla
antaganden i Gordons teorem som sanna, föreligger ytterligare ett motiv för företagsledaren att
utföra income smoothing.
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Antaganden lyder enligt följande;
Antagande 1: Ett kriterium som företagsledaren har när den väljer redovisningsprincip är att
den ska maximera företagets välfärd.
Antagande 2: Företagsledarens nytta ökar med (1) jobbsäkerhet, (2) företagsledarens inkomst
och (3) tillväxttakten i företagets storlek.
Antagande 3: Uppnåendet av företagsledarens mål i antagande två är till viss del beroende av
aktieägarnas belåtenhet med företagets prestationer. Det vill säga om allt annat lika, desto mer
nöjd en aktieägare är, desto högre jobbsäkerhet, lön etc. för företagsledaren.
Antagande 4: Aktieägarnas grad av nöjdhet med företaget ökar med tillväxttakten i företagets
inkomst (Gordon 1964, ss. 261-262).
Med income smoothing påverkar man intressenters uppfattning om stabiliteten i företaget
(Trueman & Titman 1988, s.128)(Biedleman 1973, s. 654). De smoothers som är identifierade,
gör mer frekventa utdelningar vilket är ett tecken på god ekonomisk ställning då de kan ge
avkastning till ägarnas investerade kapital. De signalerar till marknaden att de har en låg risk
för konkurs och kan genom manipulation locka till sig främmande kapital. De frekventa
utdelningarna kan tyda på att Gordons antaganden är uppfyllda vilket skulle stärka motiven till
att income smoothing har skett. Detta är en skillnad från våra icke-smoothers som har visat på
färre och mindre utdelningar.

5.2.4 Finansiella tillgångar och placeringar
Posten finansiella tillgångar och placeringar utgörs bland annat av placeringar i värdepapper,
obligationer och derivat. Detta är tillgångar som företagsledningen kan styra över då de kan
välja att köpa nya eller sälja de placeringar och tillgångar som innehas. Genom att sälja
placeringar och finansiella tillgångar kan företagsledningen höja de finansiella intäkterna och
tillföra kapital i verksamheten. Genom att göra ytterligare placeringar och köpa fler
värdepapper kan företagsledningen istället öka de finansiella kostnaderna, få ett utflöde av
kapital och därmed sänka resultatet (Taktak, Shabou & Dumontier 2010, s.145).
Smoother A har haft en förändring på denna post under period X och Y då de sålt finansiella
tillgångar. Är detta en medveten aktivitet av företagsledningen klassas det som real smoothing.
Real smoothing är som nämnt i teorin, verkliga aktiviteter i form av köp och försäljning av
värdepapper (Taktak, Shabou & Dumontier 2010, s.145). Smoother A som har utfört smoothing
i tre perioder har under två av dessa haft förändringar i denna post som båda beror på försäljning
av finansiella tillgångar. Enligt Bartov (1993) kan ledningen avsiktligt planera transaktioner för
att få ett jämnare resultat. Smoother A kan alltså med hjälp av faktiska transaktioner förändra
sina finansiella rapporter. Bartov (1993) fann i sin studie att företagen kan genom planerade
försäljningar jämna ut fluktuationer i den vardagliga försäljningen (Bartov 1993, s.854). I fallet
för smoother A kan detta bestå av orealiserade vinster från försäljning av finansiella tillgångar
som höjer smoother A:s resultat under period X och Y och därmed ser resultatet jämnare ut. I
smoother B:s fall finns det en förändring i den post under period V som beror på köp av
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värdepapper under år 2. När intäkterna från innevarande år är högre än de från föregående år,
motiverar detta till köp av värdepapper och på så vis skapas ett utflöde av kapital (Taktak,
Shabou & Dumontier 2010, s. 145). Smoother B:s förändring under period V kan vara motiverat
utifrån att ledningen vill sänka resultatet under perioden. Smoother D har haft förändringar
under period V och X som utgörs av både försäljning och köp av värdepapper. Ronen och Sadan
(1975, ss. 133-134) menar att income smoothing är, som nämnt i teorin, en händelse eller en
transaktion. Smoother D kan avsiktligt ha planerat att genomföra ett köp under period V och en
försäljning under period X. Detta ifall ledningen förutspått fluktuationer i resultat och
omsättning. Smoother E har precis som smoother A haft en förändring under två perioder.
Skillnaden är att smoother E under perioderna har ökat sina finansiella tillgångar och därmed
haft ett motsatt motiv från smoother A. Alla dessa förändringar kan ses som real smoothing
vilket enligt Taktak, Shabou och Dumontier (2010, s.145) då det är verkliga aktiviteter i form
av köp och försäljning av olika värdepapper som manipulerats. Misstanken om att det är real
smoothing det handlar om och inte naturell, dras eftersom att företagen har blivit klassade som
smoothers i Kustonos modell.
Icke-smoother A, C, D och E har alla haft förändringar i denna post under de perioder vi har
analyserat. Icke-smoother A och D har båda under en av perioderna visat en förändring som
beror på att finansiella tillgångar sålts. Detta skapar ett inflöde av kapital till verksamheten och
kan medföra en höjning av de finansiella intäkterna. För att detta ska klassas som real smoothing
måste försäljningen vara en planerad transaktion som manipuleras av företagsledningen
(Taktak, Shabou & Dumontier 2010, s.145). Eftersom att icke-smoother A och D enligt
Kustonos modell inte genomfört någon income smoothing under perioderna, finns inga
misstankar om att dessa transaktioner skulle vara av en avsiktlig handling. Det skulle istället
kunna tyda på naturell smoothing där intäkter och kostnader fördelas av naturliga orsaker. Ickesmoother C har haft förändringar i denna post som beror på förändring av det verkliga värdet
på tillgångarna. Detta innefattar inga verkliga transaktioner utan beror på vilken
värderingsmetod som använts och vilka redovisningsprinciper som tillämpats. Detta kan ses
som en typ av artificiell smoothing vilket enligt Mohammadi, Maharlouie och Mansouri (2012,
s.524) samt Shubita (2015, s.301) innebär att redovisningssiffror manipuleras genom
användning av godtyckliga metoder och principer för redovisning. Icke-smoother C förändrade
redovisningsprinciper under period Y som innefattade IFRS 13 värdering till verkligt värde.
Moses (1987) menar på att förändringar av redovisningsprinciper är ett verktyg för income
smoothing men behöver inte alltid vara det då företag också måste anpassa sig efter förändringar
i standarder och ramverk (Moses 1987, s.360). Icke- Smoother E hade en förändring i båda
perioderna som beror på köp av finansiella tillgångar. Detta kan vara ett sätt att genomföra
smoothing eftersom att enligt Taktak, Shabour och Dumontier (2010, s.145) skapar försäljning
av värdepapper ett utflöde av kapital. Motivet ska då vara att intäkterna från innevarande år är
högre än föregående år vilket inte är fallet för icke- smoother E.
Man kan även uttyda ett mönster som skiljer smoothers från icke-smoothers. Majoriteten av
våra smoothers har höga värden på posten finansiella tillgångar och placeringar. Våra ickesmoothers, exkluderat icke-smoother D, har låga värden relativt sätt eller inget värde alls. Fler
finansiella tillgångar ger möjlighet till ett större spelrum hos smoothers vad det gäller
manipulering av de finansiella tillgångarna.
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Smoothers och icke-smoothers har fler likheter än skillnader i posten finansiella tillgångar och
placeringar då det skett förändringar i båda grupperna. Det är köp och försäljning av finansiella
tillgångar och placeringar som åstadkommit förändringarna gällande båda grupperna. En
skillnad som kan påvisas är att förändringarna hos samtliga smoothers har uppstått på grund av
verkliga transaktioner, vilket inte är fallet för icke-smoothers.

5.2.5 Incitamentsprogram och ersättningar
Bonusplaner i företag avgör hur ersättning till anställda och ledande beslutsfattare ser ut.
Genom att ändra en redovisningsmetod, kan det leda till ett bättre resultat för företaget vilket
kan resultera i att de uppnår kriterier till en högre bonus (Deegan & Unerman 2011, ss. 277,
279). Som vi kan utläsa i resultatet från vår studie så är det smoother A, D och E som hade en
förändring i denna post. För smoother D period V, är det ökning av ersättning till ledande
beslutsfattare. För smoother A gäller det införande av ett nytt incitamentsprogram år 1 och för
smoother E är det förändring i alla de tre åren med nya incitamentsprogram. Smoother B och C
hade varken förändringar i ersättning eller nya incitamentsprogram. Det kan förklaras av
Holthausen, Larcker och Sloan som skriver i sin undersökning att de inte fann koppling till att
företaget manipulerade intäkterna till de lägre då de var vid den undre gränsen av bonusplanen.
Bonusplanen består enligt dem av en högre och en lägre gräns. Det kan bero på att i företag
med relativt sätt lägre resultat, vill företagsledaren inte sänka resultatet ytterligare för att
maximera sin egen bonus då risken för att bli ersatt finns (Holthausen, Larcker & Sloan 1994,
s.65).
För gruppen icke-smoothers är det företag B, C och E som har haft förändringar på
incitamentsprogram under de observerade åren. Inget företag i gruppen hade en förändring på
deras ersättningar till ledande beslutsfattare under åren. Detta kan förklaras av Deegan och
Unerman (2011) som menade på att ledande beslutsfattare kan ändra redovisningsmetod för att
uppnå kriterier för högre bonus (Deegan & Unerman 2011, ss. 277, 279). Då detta är gruppen
icke-smoothers har de klassats som företag som inte har manipulerat redovisningen för att
utjämna sitt resultat. Eftersom denna grupp saknar handlingen av income smoothing, kan det
förklara varför de inte har haft förändringar i denna post.
Enligt Gordons teorem grundas företagsledarens val av redovisningsmetod på bl.a.
företagsledarens inkomst. Om de fyra kriterierna i Gordons teorem är sanna så kommer
företagsledaren att utjämna resultatet inom gränsen för dess makt (Gordon 1964, ss. 261-262).
Detta blir ytterligare ett motiv för smoother D att utföra income smoothing. Ett motiv som inte
existerar hos icke-smoothers.
Antagande 2: Företagsledarens nytta ökar med (1) jobbsäkerhet, (2) företagsledarens inkomst
och (3) tillväxttakten i företagets storlek.
Antagande 3: Uppnåendet av företagsledarens mål i antagande två är till viss del beroende av
aktieägarnas belåtenhet med företagets prestationer. Det vill säga om allt annat lika, desto mer
nöjd en aktieägare är, desto högre jobbsäkerhet, lön etc. för företagsledaren.
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Deegan och Unerman skriver att företagsledare i många fall erhåller ersättningar som är
grundade på avkastning från tillgångar (Deegan & Unerman 2011, ss. 277, 279). Som vi kan se
i vårt resultat har samtliga smoothers med undantag från smoother A, avyttrat tillgångar under
samtliga perioder. Detta kan indikera på att företagsledare valt att avyttra tillgångar i företaget
för att öka deras bonusar. Smoother B, C, D och E har alla gjort avyttringar under deras
smoothing-perioder. Detta kan indikera på en önskan att öka intäkterna för just de åren. För
gruppen icke-smoothers är det endast tre av fem företag som har avyttrat under perioderna.
Icke-smoothers avyttrade alltså mindre än företagen i gruppen smoothers vilket utgör en
skillnad mellan de båda grupperna.
5.2.6 Emissioner och lån
Enligt Watts och Zimmerman så ökar incitamenten att höja företagets vinst när skuldsättningen
i företaget är hög (Watts & Zimmerman 1986, s. 216). Smoother A, C och D har samtliga haft
en förändring i denna post under perioderna de förekommit income smoothing. Smoother A har
genomfört income smoothing i tre perioder och under dessa perioder har förändring i denna
post förekommit. För varje år så har smoother A:s långfristiga lån till kreditinstitut ökat. Detta
innebär att med företagets ökade lån kommer en ökad skuldsättningsgrad. Med en högre
skuldsättningsgrad, allt annat lika, ökar sannolikheten att företagsledaren väljer
redovisningsmetoder som skiftar rapporterade vinster från framtida perioder till den aktuella
perioden (Watts & Zimmerman 1990, s. 138). Smoother A har alltså med den ökade belåningen
haft motiv att genomföra income smoothing och detta kan vara en av anledningarna till att
smoothing förekommit i tre perioder hos smoother A. Smoother C har haft en förändring på
denna post under period X som beror på en ökad belåning under det 3:e året. Detta innebär
precis som hos smoother A att företagsledningen hos smoother C har haft incitament till att
använda redovisningsmetoder som skiftar vinster. Watts och Zimmerman menar på att
skuldsättningsgradshypotesen antar att företagsledaren har ett opportunistiskt beteende (Watts
& Zimmerman 1990, s. 138). Detta innebär att företagsledaren väljer de redovisningsmetoder
som i slutändan kommer att öka deras egen välfärd (Deegan & Unerman 2011, ss.273-275).
Valet av redovisningsmetod för ökad egen välfärd, överensstämmer också med antagandena i
Gordons teorem. Om samtliga antaganden i teoremet är uppfyllda, leder det till en ökad välfärd
för företagsledaren (Gordon 1964, ss. 261-262).
För smoother D har en förändring skett under båda perioderna. Under period V har
skuldsättningen minskat och under period X har den ökat. Ifall skuldsättningsgraden minskar
så finns det inga incitament för företagsledaren att använda sig av income smoothing enligt
skuldsättningsgradhypotesen (Watts & Zimmerman 1990, s. 138). Detta innebär att smoother
D kan ha haft andra incitament än just skuldsättningsgraden som motiverat smoothingen. Under
period X har skulderna åter ökat och incitament till att flytta vinster till nuvarande period ökar.
Däremot så har smoother D under denna period även genomfört en nyemission vilket kan ses
som en metod för att minska skuldsättningsgraden. Smoother D:s förändringar under det 3:e
året kan därför ses som motsägande.
Icke-smoother B har under period Y och Z gjort nyemissioner. Detta medför en minskning av
skuldsättningsgraden och därmed minskar motiven för income smoothing (Watts &
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Zimmerman 1990, s.138). I period Z skedde även en amortering av ett långfristigt lån vilket
ytterligare minskar skuldsättningsgraden. Icke-smoother E gjorde också en nyemission samt en
amortering av ett långfristigt lån vilket styrker antagande om att icke-smoothers inte haft motiv
till att utjämna resultatet. Däremot har icke-smoother C och D ökat sina lån under period Y
vilket ökar motiven för income smoothing. Men vi kan med resultatet fråm Kustonos modell se
att ingen income smoothing har förekommit hos företagen under dessa perioder. Ett annat
mönster vi kan avläsa är att det för smoother A, B och C förekommer en successiv ökning av
lånen för varje år medan detta beteende, jämfört med icke-smoothers, endast förekommer hos
icke-smoother D.
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6 Slutdiskussion och slutsatser
6.1 Inledning
Syftet med denna studie var att identifiera smoothers bland svenska börsnoterade företag listade
på Large cap, samt påvisa skillnader, likheter och mönster mellan smoothers och ickesmoothers. Studiens syfte uppfylls genom att besvara våra forskningsfrågor med hjälp av
presenterad teori och empiri för att sedan dra slutsatser.

6.2 Slutdiskussion
Vi kan utifrån vår studie utläsa att income smoothing förekommer bland de börsnoterade
företagen på Large cap i Sverige. Av de 68 granskade företagen var det 21 stycken som med
hjälp av modellen klassades som smoothers, vilket utgör ca 31 %. En spännande aspekt är att
vi kunde konstatera att av de fem slumpmässigt utvalda ur gruppen smoothers, skedde income
smoothing under år 2011-2013 för samtliga. Förutom för ett företag som hade utövat income
smoothing i en extra period, alltså mellan åren 2011-2014. Eftersom att smoothing-åren är
koncentrerade till en treårsperiod, kan de tyda på externa effekter som påverkat samtliga företag
på marknaden.
I vår studie har vi vidare kunnat tyda mönster på förändringar i poster mellan de två grupperna.
Ett mönster som framkommer avseende posten finansiella tillgångar och placeringar, är att
gruppen smoothers generellt hade högre värden på tillgångarna än vad gruppen icke-smoothers
hade. Detta fastslogs i vår analys vilket kan bero på smoothers önskan om att ha ett större
spelrum för att manipulera sina resultat. Ett annat mönster som avlästes var att majoriteten av
smoothers hade succesivt ökat sina lån, medan detta beteende endast kunde avläsas hos en i
gruppen av icke-smoothers. Detta stärker hypotesen, att en hög skuldsättningsgrad motiverar
income smoothing som Watts och Zimmerman konstaterade i sin studie 1986. Vi kunde också
finna att icke-smoothers hade genomfört fler nyemissioner till skillnad från gruppen smoother.
Detta indikerar på en önskan att minska sin skuldsättning och därmed påvisas en skillnad mellan
grupperna.
Ett tredje mönster som påträffades var att det någon gång skett en ökning i utdelningen hos
samtliga i gruppen smoothers. Anledningen till att detta mönster förekommer kan vi hänföra
till teorin om att företagsledare i dessa företag har incitament till att sänka resultatet då de
befinner sig vid en över gräns av deras bonusplan (Healy 1983, s.106; Holthausen, Larcker &
Sloan 1994, s.65). En skillnad som fanns var att icke-smoothers varken hade genomfört lika
många eller lika stora utdelningar som gruppen smoothers, vilket förklaras av deras
klassificering. De har alltså enligt klassificeringen inte haft de incitament som smoothers har,
att uppvisa ett stabilt resultat över tid, vilket de gör med frekventa utdelningar (Trueman &
Titman 1988, s.128).
I posten förvärv och avyttringar fann vi skillnaden att fler smoothers än icke-smoothers har
avyttrat tillgångar under perioderna. En förklaring som vi fann i analysen var att företagsledare
kan välja att avyttra tillgångar när de önskar, då deras ersättningar är kopplade till vinst på
avyttrade tillgångar. En mer generell skillnad på de båda grupperna är att smoothers har mer
frekventa förvärv och avyttringar samt att värdena är högre. En anledning till att det
förekommer mer frekvent kan vara att företagsledningen avsiktligt planerat in köp och
försäljning av tillgångar för att kunna påverka redovisningen och nå ett önskat resultat. Detta
fann Bartov (1993, s.854) och stämmer även överens med Ronan och Sadans dimension av
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income smoothing (1975, ss.133-134). Företagsledare kan påverka redovisningen genom dessa
transaktioner vilket kan ge förklaring till den mer frekventa omsättningen av tillgångar i
företagen i gruppen smoothers.
Samtliga smoothers och icke-smoothers har gjort revideringar i posten förändring av
redovisningsprinciper. Främst gäller detta anpassningar i befintliga standarder eller
implementering av nya för att följa lagkraven. En skillnad som kan utläsas är att gruppen
smoothers har gjort anpassningar under samtliga år, vilket inte speglar icke-smoothers situation.
Då vi redan har en uppdelning på smoothers och icke-smoothers, får vi en tydlig koppling till
det opportunistiska perspektivet till gruppen smoothers. Då det opportunistiska perspektivet
antar att företagsledare agerar i egenintresse kopplar vi det till smoothers som enligt
klassificeringen har justerat resultat till önskvärd nivå. Icke-smoothers har ingen tydlig
koppling till detta perspektiv utan kan anknytas till effektivitetsperspektivet istället, vilket säger
att företagsledare väljer redovisningsmetod som bäst representerar företagets ställning (Deegan
& Unerman 2011, ss. 273-275).
För gruppen smoothers har det skett utdelningar under samtliga år i alla företagen. Detta skiljer
sig från gruppen icke-smoothers där tre stycken av företagen inte genomfört några utdelningar
alls under vissa år. Gruppen smoothers frekventa utdelningar kopplade vi till antaganden i
Gordons teorem som säger att om alla antaganden är sanna, har företagsledare incitament till
att utföra income smoothing.
Vi har i studien också funnit vissa likheter och skillnader mellan de båda grupperna. I posten
finansiella tillgångar och placeringar fann vi att de båda grupperna har likvärdigt med
förändringar i de observerade perioderna. Det finns dock en skillnad i denna post, vilket var att
samtliga förändringar hos smoothers uppstått på grund av verkliga transaktioner medan detta
inte är fallet för företagen i gruppen icke-smoothers. Vi kopplar detta då till real smoothing som
nämns av både Taktak, Shabou och Dumontier (2010, s.145) och av Koch (1981, s.574).
För posten incitamentsprogram och ersättningar har företag ur de båda grupperna smoothers
och icke-smoothers infört incitamentsprogram eller gjort förändringar i befintligt program.
Trots likheten mellan de två grupperna kan det vara olika motiv som ligger till grund. En mindre
skillnad som kan påvisas är att inget företag i gruppen icke-smoothers har haft förändring i
ersättningar vilket har skett hos ett företag i gruppen smoothers. Denna smoother har under
samma period avyttrat tillgångar i företaget. Det kan vi koppla till Deegan och Unermans
antagande om att företagsledare erhåller ersättning som grundas på vinst som görs vid
försäljning av tillgångar (Deegan & Unerman 2011, ss. 277,279).
När vi granskar posten emissioner och lån ser vi tydlig skillnad på grupperna då icke-smoothers
som tidigare nämnt, gjort fler nyemissioner än gruppen smoothers. Vid en nyemission minskar
skuldsättningsgraden vilket i sin tur minskar incitament för income smoothing. Detta styrker
resultatet att företagen blivit klassificerade rätt som icke-smoother. Skillnad som också utläses
är att lånen hos två icke-smoothers minskar successivt under de granskade åren, vilket inte
förekommer i något företag hos gruppen smoothers. Eftersom att skuldsättningsgraden hos
samtliga smoothers är högre än hos icke-smoothers, styrker det antagandet om att de haft
incitament till income smoothing och kan förklara deras klassificering som smoothers.
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6.3 Slutsatser
Vi kan konstatera med hjälp av Kustonos modell att income smoothing förekommer bland
svenska börsnoterade företag. Av de 68 undersökta företaget listade på Large cap,
klassificerades 21 stycken som smoothers, d.v.s. ca 31 %.
Några tydliga skillnader som vi har kunnat utläsa mellan de båda grupperna är att smoothers
avyttrat i större utsträckning samt mer frekvent än vad icke-smoothers har. En annan skillnad
som är utmärkande för gruppen smoothers är att de gjort anpassningar i redovisningsprinciper
för varje år. De präglas också av årliga utdelningar till skillnad från gruppen icke-smoothers.
Gruppen icke-smoother utmärker sig med fler nyemissioner där smoothers istället hade en ökad
belåning och högre skuldsättningsgrad. För utdelningar i företagen, påvisades en tydlig skillnad
då smoothers har betydligt fler och större utdelningar än gruppen icke-smoothers.
Det förekommer också likheter mellan företag som klassats som smoothers och företag som
klassats som icke-smoother. En likhet är att det har förekommit förändringar av
redovisningsprinciper hos företag i båda grupperna. Köp och försäljning av finansiella
tillgångar är något som också skett i båda grupperna och utgör en likhet mellan dem. Det gäller
också för incitamentsprogrammen som också förekommit hos dem båda.
Till sist framkom det också tre tydliga mönster som karakteriserar vissa beteenden hos
grupperna. Dessa mönster förekommer i posterna finansiella tillgångar och placeringar, lån och
emissioner samt utdelningar. Där smoothers hade högre värde på sina finansiella tillgångar och
skapar en större möjlighet för att justera sitt resultat. Smoothers hade också ett utmärkande
mönster att de successivt under åren vid income smoothing ökat sina lån. Det tredje mönstret
som påträffats är att samtliga smoothers under någon period ökat sin utdelning.
Med utgångspunkt i våra besvarade frågor kan vi fastställa att income smoothing är ett väl
förekommande fenomen bland svenska börsnoterade företag. Vi kan också konstatera att det
både finns likheter och skillnader mellan de båda grupperna smoothers och icke-smoothers.
Vidare fastslår vi också att man kan se karakteriserade mönster i de båda grupperna.

6.4 Förslag på fortsatt forskning
Förslag på framsida studier är att undersöka fler företag för att kunna se om de likheter,
skillnader och mönster som påvisats i vår studie stämmer överens när man närmar sig
totalundersökning och kunna generalisera de båda grupperna. Det hade även varit intressant att
undersöka fler poster som kan justeras för att utjämna resultat än de vi har tagit upp i denna
studie. Vidare hade det varit intressant att undersöka hos smoothers, om det finns koppling
mellan förändring i vissa specifika poster och en specifik bransch.
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Bilaga 1
Klassificiering

Resultat år
2011 i kr

Omsättning
år 2011 i kr

Resultat år
2012 i kr

Omsättning
år 2012 i kr

Resultat år
2013 i kr

Omsättning
år 2013 i kr

Resultat år
2014 i kr

Omsättning
år 2014 i kr

Resultat år
2015 i kr

Omsättning
år 2015 i kr

Icke-smoother

604 000

16 801 000

647 000

17 019 000

741 000

16 709 000

887 000

18 030 000

945 000

20 308 000

Icke-smoother

3 073 000

31 505 000

1 442 000

33 933 000

2 149 000

34 827 000

2 000

31 966 000

1 004 000

35 036 000

Smoother

3 251 000

29 055 000

3 190 000

30 197 000

3 040 000

30 387 000

2 968 000

35 632 000

3 861 000

40 249 000

Icke-smoother

3 465 000

41 829 000

5 125 000

46 689 000

4 786 000

48 574 000

6 436 000

57 075 000

7 693 000

68 323 000

Icke-smoother

23 535 000

59 953 000

21 322 000

56 784 000

10 773 000

51 245 000

24 095 000

54 033 000

15 822 000

67 128 000

Smoother

12 988 000

81 502 000

13 914 000

91 009 000

12 082 000

84 409 000

12 175 000

94 301 000

11 723 000

102 634 000

Icke-smoother

753 700

2 018 100

1 030 700

2 077 700

11 083 000

2 361 500

645 200

2 311 300

2 783 500

24 675 000

Icke-smoother

891 000

35 048 000

895 000

36 610 000

993 000

37 852 000

1 104 000

38 885 000

1 361 000

41 619 000

Icke-smoother

455 700

3 597 300

427 300

4 183 800

478 900

4 716 800

539 300

5 449 700

652 100

6 634 700

Smoother

527 821

1 785 775

547 801

2 284 637

562 045

2 571 183

770 670

3 196 637

831 736

3 868 854

Smoother

683 000

9 362 000

677 000

10 553 000

686 000

19 632 000

1 301 000

21 034 000

1 968 000

22 194 000

Icke-smoother

3 389 000

40 436 000

3 274 000

40 082 000

1 294 000

34 511 000

1 899 000

36 997 000

2 641 000

40 409 000

Icke-smoother

711 000

2 919 000

1 473 000

3 073 000

1 707 000

3 249 000

1 211 000

3 318 000

2 881 000

3 320 000

Icke-smoother

102 338

544 033

114 344

590 652

148 200

697 543

188 133

916 331

286 000

1 187 000

Icke-smoother

2 064 000

101 828 000

2 599 000

110 072 000

672 000

109 186 000

2 242 000

112 319 000

1 568 000

123 578 000

Smoother

1 031 000

7 997 000

1 228 000

9 290 000

1 351 000

10 355 000

1 152 000

10 775 000

558 000

10 839 000

Smoother

12 569 000

228 315 000

5 938 000

236 744 000

12 174 000

227 489 000

11 143 000

227 983 000

13 673 000

247 073 000

Smoother

1 141 000

1 817 000

−88 000

1 869 000

1 530 000

2 059 000

1 738 000

2 087 000

3 232 000

1 998 000

Icke-smoother

3 360

68 621

−38 183

10 276

−32 946

95 405

−144 048

240 174

798 300

2 900 500

Smoother

2 537 000

21 934 000

2 531 000

24 282 000

2 295 000

25 411 000

1 448 000

26 759 000

1 457 000

30 457 000

Icke-smoother

15 821 000

109 999 000

16 867 000

120 799 000

17 152 000

128 562 000

19 976 000

151 419 000

20 898 000

180 861 000

Icke-smoother

2 650 429

19 773 054

3 067 027

20 787 320

3 288 498

21 880 205

3 815 437

25 129 093

4 641 616

28 861 463

Icke-smoother

619 000

7 199 000

753 000

8 010 000

930 000

8 058 000

1 048 000

8 952 000

1 393 000

11 245 000

Icke-smoother

3 955 000

23 086 000

1 853 000

18 836 000

711 000

17 536 000

907 000

17 380 000

559 000

17 297 000
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Smoother

1 435 300

2 682 200

1 939 400

2 162 300

1 876 100

3 057 900

2 001 300

3 373 900

3 470 100

5 127 300

Icke-smoother

997 000

30 366 000

1 023 000

30 844 000

916 000

30 309 000

831 000

32 856 000

1 888 000

36 193 000

Icke-smoother

59 000

3 118 000

324 000

3 269 000

9 446 000

86 065 000

2 667 000

88 068 000

4 913 000

102 140 000

Icke-smoother

−15 647 000

−14 949 000

11 008 000

11 714 000

12 140 000

12 842 000

5 265 000

5 789 000

3 104 000

3 590 000

Icke-smoother

540 000

8 029 000

565 000

8 453 000

587 000

8 973 000

703 000

9 892 000

894 000

11 998 000

Icke-smoother

552 700

3 952 500

584 000

4 060 000

1 046 000

4 566 000

1 041 000

5 351 000

1 172 000

5 628 000

Icke-smoother

−9 288 000

19 484 000

24 226 000

42 007 000

45 106 000

65 598 000

50 688 000

71 468 000

17 434 000

42 142 000

Icke-smoother

1 042 000

12 028 000

961 000

12 480 000

1 104 000

12 627 000

1 306 000

14 241 000

1 085 000

13 995 000

Smoother

6 555 000

8 947 000

482 000

1 683 000

8 429 000

1 637 000

20 863 000

23 146 000

1 129 000

2 942 000

Icke-smoother

465 418

1 363 566

339 000

1 959 000

808 000

2 220 000

1 164 000

2 521 000

2 008 000

2 718 000

Smoother

638 400

2 882 200

351 900

4 570 400

837 900

2 223 800

−659 000

2 193 000

505 000

2 314 000

Icke-smoother

2 048 000

7 341 000

1 347 000

6 912 000

1 483 000

7 008 000

1 874 000

7 669 000

4 117 000

7 277 000

Icke-smoother

290 996

5 732 461

324 267

6 201 200

387 569

6 049 393

570 000

6 821 000

825 000

7 924 000

Icke-smoother

513 000

10 973 000

650 000

11 360 000

736 000

11 392 000

910 000

13 510 000

1 069 000

16 097 000

Icke-smoother

8 637 000

31 109 000

5 568 000

23 815 000

4 514 000

23 711 000

4 900 000

23 847 000

6 652 000

26 720 000

Icke-smoother

−2 569 000

−2 499 000

7 613 000

7 651 000

7 938 000

8 024 000

8 650 000

8 659 000

15 010 000

15 040 000

Smoother

−1 289 000

14 089 000

1 594 000

13 833 000

1 168 000

14 724 000

1 172 000

16 468 000

533 000

16 448 000

Icke-smoother

1 312 000

52 550 000

1 894 000

57 241 000

1 989 000

57 836 000

1 838 000

56 897 000

2 120 000

62 502 000

Icke-smoother

115 614

427 618

133 255

526 671

167 139

630 746

243 242

851 663

373 992

1 132 425

Icke-smoother

691 500

8 289 400

765 700

9 323 100

858 000

9 959 200

982 000

11 175 000

1 237 000

13 370 000

Smoother

69 000

13 165 000

−543 000

12 427 000

350 000

11 849 000

−10 000

12 455 000

828 000

13 418 000

Icke-smoother

412 300

2 205 400

364 200

2 116 600

130 700

2 284 000

1 215 600

3 387 100

2 131 000

3 589 000

Icke-smoother

943 000

43 621 000

725 000

46 986 000

298 000

43 234 000

1 027 000

43 743 000

798 000

44 482 000

Smoother

546 000

30 365 000

543 000

28 517 000

802 000

27 427 000

1 129 000

29 628 000

676 000

25 879 000

Icke-smoother

2 217 000

24 849 000

1 539 000

24 373 000

742 000

23 979 000

1 168 000

23 975 000

1 402 000

27 597 000

Icke-smoother

121 900

785 200

371 700

826 000

777 000

928 000

747 000

1 095 000

1 681 000

1 293 000

Icke-smoother

5 861 000

94 438 000

8 105 000

98 777 000

5 008 000

87 860 000

5 992 000

89 022 000

3 443 000

86 010 000

Icke-smoother

−293 000

81 420 000

4 497 000

85 567 000

5 564 000

89 225 000

7 068 000

104 167 000

7 452 000

115 515 000

Icke-smoother

1 738 600

64 131 400

1 212 000

66 473 700

1 855 600

65 718 000

2 071 500

70 241 400

2 443 900

80 895 100
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Icke-smoother

7 595 000

123 676 000

2 861 000

130 315 000

3 769 000

137 181 000

3 850 000

143 994 000

4 791 000

154 319 000

Icke-smoother

6 224 000

67 067 000

4 878 000

65 224 000

1 044 000

64 166 000

4 750 000

71 394 000

4 074 000

76 054 000

Icke-smoother

1 560 000

45 581 000

15 000

39 404 000

−1 066 000

35 529 000

−1 394 000

48 449 000

−505 000

57 558 000

Smoother

−421 700

446 000

38 500

492 400

−3 522 900

609 000

1 802 500

539 100

−11 200

660 400

Icke-smoother

374 800

5 987 600

459 800

7 516 000

379 600

8 200 300

544 600

9 213 700

439 000

11 389 000

Smoother

2 538 000

11 993 000

2 906 000

12 853 000

2 711 000

13 058 000

2 626 000

13 607 000

2 803 000

14 815 000

Smoother

17 927

2 111 889

−100 883

2 269 030

−92 956

200 318

−267 832

2 646 873

68 393

3 242 650

Smoother

4 904 000

41 097 000

3 264 000

43 930 000

655 000

30 079 000

2 211 000

26 602 000

1 268 000

27 257 000

Smoother

21 072 000

112 514 000

21 168 000

105 905 000

16 767 000

108 949 000

15 599 000

106 385 000

9 532 000

91 087 000

Icke-smoother

220 000

5 596 000

271 000

5 816 000

62 000

5 714 000

−140 000

4 698 000

587 000

5 321 000

Smoother

1 578 000

29 485 000

1 788 000

21 627 000

1 656 000

22 068 000

2 221 000

23 224 000

2 605 000

25 973 000

Icke-smoother

736 000

2 600 000

1 927 000

3 313 000

1 276 000

2 558 000

585 000

1 566 000

2 754 000

1 549 000

Icke-smoother

665 000

1 965 000

823 000

1 505 000

1 063 000

1 721 000

395 000

1 914 000

2 278 000

1 916 000

Smoother

18 155 000

310 367 000

11 258 000

303 647 000

3 802 000

272 862 000

2 235 000

283 044 000

15 058 000

317 124 000

Icke-smoother

312 200

5 130 800

353 300

5 798 800

525 500

8 485 700

553 500

8 837 300

609 300

9 905 300
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Bilaga 2
År
Förvärv Mkr
Icke smoother A
Icke smoother B
Icke smoother C
Icke smoother D
Icke smoother E

2013

9
489
60

Avyttringar Mkr
Icke smoother A
Icke smoother B
Icke smoother C
Icke smoother D
Icke smoother E

Redovisningsprinciper
Icke smoother A
Icke smoother B
Icke smoother C
Icke smoother D
Icke smoother E

Utdelning Mkr
Icke smoother A
Icke smoother B

2014

2015

2011

620
0,0153
148
2834

32

1031

460
527

x
x
x
x
x

370

x
x

x

x

x

397

2012

2013

2014

Förvärv Mkr
1958 Smoother A
Smoother B
181 Smoother C
7 Smoother D
Smoother E

4956
2052
945,1
1535
295

2778
2457
185,7
55
12654

495
2036
1 453,7
2302
1363

Avyttringar Mkr
1201 Smoother A
Smoother B
Smoother C
Smoother D
62 Smoother E

756
87
2789
858

1299

1001

3301
12724

1392
1629

Redovisningsprinciper
Smoother A
Smoother B
Smoother C
Smoother D
Smoother E

Utdelning Mkr
439 Smoother A
Smoother B
42

x
x
x
x
x

1268
489

x
x
x
x
x

14443

x
x
x
x
x

1370
487

1468
496

1578

Icke smoother C
Icke smoother D
Icke smoother E

4394

Smoother C
4393 Smoother D
200 Smoother E

4395

Finansiella tillgångar
Mkr

Ersättning Tkr
Icke smoother A
Icke smoother B
Icke smoother C
Icke smoother D
Icke smoother E

505
1754
16270

536
999
13619

303
272
6
362
1453

325
340
7
631
3647

219
392
37
130
6313

176

7144000
6269
17470
40200
195000

8347000

Finansiella tillgångar
Mkr

Icke smoother A
Icke smoother B
Icke smoother C
Icke smoother D
Icke smoother E

Incitamentsprogram
Icke smoother A
Icke smoother B
Icke smoother C
Icke smoother D
Icke smoother E

474
1678
14839

15
29
911
5

x
x

43
963
8

x

x

205
15
83000
22900
31

Smoother A
Smoother B
8 Smoother C
709 Smoother D
28 Smoother E

207
16
83000
18500
35

x

218
25
87000
24000
31

Incitamentsprogram
Smoother A
Smoother B
Smoother C
Smoother D
Smoother E
Ersättning Tkr
Smoother A
Smoother B
Smoother C
Smoother D
Smoother E

43

x

x

6475000
6336
13725
29500
176000

x

6853000
5689
15882
38800
171000

x

Emissioner
Icke smoother A
Icke smoother B
Icke smoother C
Icke smoother D
Icke smoother E
Lån Mkr
Icke smoother A
Icke smoother B
Icke smoother C
Icke smoother D
Icke-smoother E

x

Emissioner
Smoother A
Smoother B
Smoother C
Smoother D
Smoother E

x

x

12413
0,42
4552
35424
4726

12317
183
5771
44105
2668

13261
6117
40850
2381

Lån Mkr
Smoother A
Smoother B
Smoother C
Smoother D
Smoother E

44

x

1485
16775
4375
13812
79838

2446
18035
4700
10426
91587

4578
19038
5750
12446
90723

17706

Anneli Stenberg

Mikaela Öberg

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

