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Abstract 
Accounting irregularity has many nuances. Copeland (1968) says that because of all the 
accounting choices, that are possible within accounting standards, a company´s income can be 
measured in 30 million ways. With that said, a regulation can be coordinated with a standard 
and without a standard. In the background of the study we present the concept of income 
smoothing, to denote particular ways of exercising accounting irregularity. In the 
problemdiscussion we developed the concept of income smoothing one step further by 
expanding it in terms of three interrelated concepts; motive-structure-result. That’s to do a 
theoretical expansion of the concept. After that we looked at it from a practical view and 
developed three questions: How widespread is income smoothing among large Swedish 
companies? What motives and what structure have Swedish listed companies in order to 
smooth their income? What effect has income smoothing on the companies market value? Our 
method has been mostly operational as we developed the concept of motive-structure-result 
and used financial reports as the source of information. But also technical through the use of 
Kustono´s (2011) model, which we used to categorize the companies as a smoother or non-
Smoother. The theory in the theoretical framework has been drawn from relevant litterateur 
and we analyzed our own results against the theoretical framework.  
 
In the end this study has contributed with three things. (1) It has given a bigger knowledge 
about income smoothing in Sweden. (2) It has contributed with the observation that income 
smoothing not seems to be so widely used in Swedish large companies. (3) Contributed with a 
theoretical development of motive-structure-result to provide an observable criteria for 
understanding of irregularity in Swedish accounting.  
 
The essay is written in Swedish.    
 
Keywords: Income smoothing, motive, structure, result 
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Sammanfattning 
Redovisningen har många olika nyanser, vilket beror på alla de möjliga val som en redovisare 
ställs inför. Copeland (1968) säger att det finns 30 miljoner olika sätt, på vilket ett företags 
resultat kan beräknas, inom ramen för de redovisningsstandarder som finns. Med det sagt, kan 
manipulering av resultatet koordineras med en standard eller utan en standard. I bakgrunden 
av studien presenterar vi begreppet income smoothing och i problemdiskussionen utvecklar vi 
begreppet ett steg längre genom att utveckla ett koncept av tre relaterande begrepp; motiv-
struktur-resultat. Därefter såg vi det utifrån en praktisk synvinkel och utvecklade tre 
forskningsfrågor: Hur utbrett är income smoothing bland stora svenska företag? Vilka motiv 
och vilken struktur har svenska börsnoterade företag för att jämna ut sina resultat? Vilken 
effekt får income smoothing på företagets börsvärde? Vidare har vår metod till största del 
varit operationell då vi utvecklat konceptet motiv-struktur-resultat och använt finansiella 
rapporter som informationskälla. Vi har även gjort en teknisk analys genom att vi använt 
Kustonos (2011) modell för att kategorisera företag som en smoother eller icke-Smoother. 
Teorin som vi presenterar i den teoretiska referensramen kommer från relevant litteratur och 
används sedan för att analysera våra resultat.  

 
Vår studie har bidragit med tre saker. (1) Den har ökat kunskapen kring income smoothing i 
Sverige. (2) Den har visat att income smoothing inte är vanligt förekommande bland stora 
svenska företag. (3) Den har bidragit med en teoretisk utveckling genom konceptet motiv-
struktur-resultat, för att skapa ett observerbart kriterium för förståelse av manipulering i 
svensk redovisning.  

 
Nyckelord: Income smoothing, motiv, struktur, resultat 
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1 Inledning 
 

 
Inledningen ska presentera de utgångspunkter vi har haft i vår studie. Vi kommer beskriva 
bakgrunden till vår frågeställning och en problemformulering som mynnar ut i studiens syfte. 
I slutet av inledningen presenteras även studiens avgränsningar. 

 
 
Den svenska definitionen av resultatutjämning är knuten till flera olika typer av utjämning, 
både legal och strategisk. Legal resultatutjämning syftar till utjämning genom möjligheten till 
avsättning till utjämningsfonder, så som exempelvis periodiseringsfond. Strategisk 
resultatutjämning syftar till det som på engelska heter income smoothing (Andersson 2006). 
Som titeln avslöjar handlar den här uppsatsen om strategisk resultatutjämning och vi kommer 
fortsättningsvis att använda det engelska uttrycket income smoothing.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Vid upprättandet av finansiella rapporter ställs en redovisare inför ett helt spektra av 
redovisningsprinciper och metoder att välja mellan. Därför ses valmöjlighet som ett 
grundläggande koncept inom redovisning (Wise 1993). Copeland (1968) skriver att tidigare 
forskning kommit fram till att ett företags resultat kan mätas på 30 miljoner olika sätt genom 
olika val. Alla accepterade enligt godkända redovisningsstandarder. Den mångfalden, av olika 
accepterade sätt att redovisa på, skapar möjligheter för företag att omsorgsfullt välja ut de 
metoder som passar dem bäst (Wise 1993). 
 
Earning management innebär att de som är ansvariga i ett företag försöker få resultaten att se 
bra ut genom att manipulera redovisningen, flytta intäkter och kostnader eller helt enkelt flytta 
vinsten från ett år till ett annat (Sarvi, BarzegariKhaneghah & HamedKhanmohammadi 
2013). En typ av earning management är big bath accounting som innebär att företag gör 
periodiseringar som minskar resultatet (Barth, Landsman & Lang 2008).  Eller som Picheng 
(2006) menar, att big bath accounting handlar om att företag rensar sitt resultat. Det genom att 
påverka de periodiseringar som företagsledare har kontroll över för att skjuta upp positiva 
effekter på resultatet. Kirschenheiter & Melumad (2002) definierar det på ett annat sätt i sin 
studie då de beskriver big bath accounting som att företagsledare väljer att rensa upp i de 
finansiella rapporterna när årets resultat ska presenteras. Det för att under nästkommande år få 
möjlighet att visa på en ökning av resultatet. 
 
Vi väljer i vår studie att fokusera på en annan typ av earning management som kallas för 
income smoothing. Martinez & Castro (2011) beskriver hur income smoothing är en typ av 
earning management som går ut på att aktivt normalisera eller jämna ut ett företags resultat. 
Det för att långsiktigt nå de resultat och trender som marknaden förväntar sig. Enligt Eckle 
(1981) var Gordon, med sin studie som publicerades 1964, bland de första författarna som 
påstod att ansvariga i ett företag aktivt försökte jämna ut sitt resultat mellan olika perioder. 
Det eftersom Gordon skapade ett ramverk för motiven bakom företagsledares vilja att 
tillämpa income smoothing (Eckle 1981). Gordon (1964) beskriver att redovisningssystemet, 
som det är uppbyggt, ger utrymme till val mellan olika principer och värderingsmetoder. Han 
menade att då en företagsledare står inför ett val mellan två principer, för att redovisa en 
händelse, kommer företagsledaren att välja den princip som bäst passar dennes syfte. Med det 
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synsättet kommer företagsledaren att välja redovisningsprincip efter vilken som i störst 
utsträckning maximerar företagets välfärd (Gordon 1964).  
 
Income smoothing har vidare många olika nyanser, vilket visar sig i tidigare forskning. 
Copeland (1968) beskriver income smoothing som skiftningar i resultatet genom att flytta 
intäkter och kostnader från bra år till mindre bra år. Beidleman (1973) menar å andra sidan att 
det är när svängningarna i resultatet minskas och det rapporterade resultat anpassas till 
resultatet som ses som det normala för företaget. Vidare ser Givoly & Ronen (1981) income 
smoothing som ett sätt för företagsledningen att, genom att bestämma hur olika saker skall 
redovisas utifrån existerande redovisningsprinciper, påverka utfallet av hur resultatet blir. 
Företagsledningen kan på så vis signalera det resultat som intressenterna förväntar sig av 
företaget. Fudenberg & Tiroles (1995) definition av income smoothing är att det är en process 
som manipulerar tidsperspektivet på resultatet. Det för att göra det redovisade resultatet 
mindre varierande, utan att öka det redovisade resultatet på lång sikt (Fudenberg & Tirole 
1995).  
 
Vidare finns det olika typer av income smoothing. Dels real smoothing som innebär att 
manipuleringen har skett genom verkliga transaktioner, ofta köp och försäljning av 
värdepapper, för att stabilisera resultatet (Taktak & Shabou 2010). Samtidigt beskriver 
Martinez & Castro (2011) att real smoothing även kan vara produktions- och investeringsval 
som leder till att variationen i resultatet över tid är liten. En annan typ av income smoothing, 
kallad artificial smoothing, tillämpas genom rent redovisningsutövande (Martinez & Castro 
2011). Artificial smoothing kan exempelvis förklaras genom att företag manipulerar sina 
kreditförluster (Taktak & Shabou 2010). Eller manipulering av redovisning som varken 
påverkar företagets kassaflöde eller grundar sig i verkliga ekonomiska händelser, utan som 
sker via periodiseringar av kostnader och intäkter (Eckle 1981). Eckle (1981) lyfter även fram 
något som han kallar natural smoothing. Det är en typ av income smoothing som kommer sig 
av att kostnader och intäkter på ett naturligt sätt fördelar sig så att resultatet jämnas ut. 
 
Forskare har i sina studier av income smoothing gjort ansatser till att försöka konstatera om 
företag sysslar med income smoothing eller inte. Olika modeller har använts. Till en början 
användes modeller som ställde företagens redovisade resultat mot framräknade normaliserade 
resultat. Modellerna var grundade i tidsknutna variabler, som exempelvis tillväxträntan (Eckle 
1981). Eckle (1981) gjorde i sin studie en modell, som hade sin grund i ett för den tiden 
nytänkande angreppssätt, för att identifiera income smoothing. Modellen går ut på att 
variationen i omsättningen ställs mot variationen i resultatet, för att identifiera företag som 
jämnar ut sina resultat. Eckels modell har sedan använts av andra forskare, se Kustono (2011), 
Taktak & Shabou (2010) och Martinez & Castro (2011). En liknande modell utvecklades sex 
år senare av Moses (1987). Han använde då ett så kallat resultat före 
redovisningsförändringar, det vill säga ett resultat före byte av redovisningsprincip och 
jämförde det med företagens rapporterade resultat. Den jämförelsen ställdes sedan i relation 
till det förväntade resultatet. Det för att se om förändringen gjort att företaget redovisat ett 
resultat, mer eller mindre, i linje med det förväntade resultatet (Moses 1987).  
 
Vidare har forskningen fokuserat på olika saker för att studera income smoothing. Enligt 
Martinez & Castro (2011) har forskningen på området varit inriktad på att studera vilka 
faktorer som leder till income smoothing samt income smoothing som fenomen i olika 
sektorer. Medan Beattie, Brown, Ewers, John, Manson, Thomas & Turner (1994) genomförde 
en studie som fokuserade på klassificering av olika poster som ordinära respektive 
extraordinära. Leuz, Nanda & Wysocki (2003) presenterar en studie där de jämför hur earning 
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management, där ibland income smoothing, varierar länder emellan. De delar in länderna i tre 
olika kluster efter karaktären på ländernas kapitalmarknad, graden av investerarskydd som 
respektive land har och ägarstrukturer i ländernas företag. Utgångspunkten i deras studie är att 
majoritetsägare med stor kontroll i ett företag kan vara motiverade att till viss del dölja 
företagets verkliga prestationer och resultat för minoritetsägare. Det för att behålla sitt stora 
inflytande i företaget (Leuz et al. 2003). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Som nämnts ovan har income smoothing många olika nyanser, vilket visar sig i tidigare 
forskning. Det här ser vi som ett problem. För att sammanfatta Copelands (1968) och 
Beidlemans (1973) definitioner som presenterats i bakgrunden ovan skulle vi kunna säga som 
Moses (1987). Att income smoothing helt enkelt är försök till att minska fluktuationer i det 
rapporterade resultatet (Moses 1987). Vi kan se income smoothing även på andra sätt, 
exempelvis som ett signaleringsverktyg. Det vi kan konstatera är att definitionen är varierande 
och vi är intresserade av att skapa en definition för vad income smoothing innebär i Sverige.  
 
Vidare har studier av income smoothing gjorts i många länder: Brasilien se Martinez & Castro 
(2011), Iran se Salehi & Manesh (2011) och Tyskland, Luxenburg, Italien, Frankrike, 
Spanien, Storbritannien och Irland se Taktak & Shabou (2010). Flera olika länder har 
studerats och de olika studierna har gett spridda resultat. Income smoothing har studerats med 
varierande angreppssätt i olika länder, utifrån de olika ländernas kontexter. Vilket vi menar 
visar på den komplexitet som finns på området. Forskarna har även valt olika metodologi och 
empiriska källor för att fånga in income smoothing som fenomen. Vi upplever det 
problematiskt att det inte finns ett självklart sätt, på vilket income smoothing bör studeras och 
identifieras. Income smoothing kan skilja sig mellan länder samt mellan olika kontexter. 
Under våra efterforskningar på området kan vi konstatera att det inte gjorts många studier om 
income smoothing i Sverige. 2006 gjordes en avhandling som tittade på hur Svenska 
småföretag kunde finansiera sig internt genom income smoothing, se Andersson (2006). 
Därför anser vi det relevant att studera income smoothing i Sverige.  
 
Watts & Zimmerman (1990) skriver att det inte går att studera redovisning utan att ta hänsyn 
till människan. Det då redovisning är ett resultat av mänsklig handling. Därför skulle vi vilja 
studera income smoothing genom att utgå från begrepp knutna till handling. Vad definierar då 
en mänsklig handling? Inom olika inriktningar av psykologi delas uppfattningen om att 
mänskliga handlingar är mål- eller resultatstyrda, vilket betyder att en förklaring till mänsklig 
handling kan fås genom att se till dess underliggande mål (Jansz 1996). Searle (1980) däremot 
lägger vikten på motivet som människan har för sina handlingar och menar att motivet är en 
viktig del av en avsiktlig handling. Ur det här kan vi utläsa tre begrepp: Motiv, handling och 
mål. Vilka vi vidareutvecklar till begreppen:  

 
Motiv     →   Struktur   →   Resultat 

 
Kustono (2011) menar att income smoothing kan identifieras genom fyra frågor: (1) Vad är 
syftet när företagsledningen gör justeringen? (2) Vilka dimensioner använder sig 
företagsledningen av för att göra utjämningen? (3) Vilka instrument använder sig 
företagsledningen av för utjämning? (4) Vilket objekt utsätts för utjämningen? Som vi ser det 
handlar de här frågorna om just de tre begrepp som karaktäriserar mänsklig handling. Den 
första handlar om vad motivet med income smoothing är, den andra och tredje om vilken 
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struktur income smoothing är uppbyggd med och den sista om resultatet av income 
smoothing. Vi har med ovan som grund kategoriserat in en del av den tidigare forskningen i 
kategorierna motiv, struktur och resultat, se Tabell 1.1. Kategoriseringen är gjort utifrån vad 
respektive studie tittat på kring income smoothing. I kategorin motiv placerar vi studier som 
tittat på anledningen till varför företag kan antas vilja tillämpa income smoothing. I kategorin 
struktur placeras studier som ringar in de poster som används för att åstadkomma income 
smoothing. Den sista kategorin, resultat, innehåller den forskning som knyter an till de 
effekter och konsekvenser som income smoothing får som exempelvis effekten på företagets 
börsvärde. Det vill säga att vi definierar begreppet resultat som den funktionella effekten av 
income smoothing.  

Tabell 1.1 

 

Vi ser det som att tidigare forskning har fokuserat mycket på endast en av våra kategorier åt 
gången. Därför har endast ett led i det som vi ser som helheten av income smoothing, 
nämligen motiv-struktur-resultat, studerats. Vi vill i vår studie ha helheten som utgångspunkt. 
Det då vi ser det som att en önskan om ett visst resultat av en handling, kommer att motivera 
till att försöka strukturerar och koordinera poster på olika sätt för att uppnå det resultatet. Det 
blir som en sluten cirkel kring de tre begreppen vi utvecklat, där de alla är beroende av 
varandra. För att vidare argumentera för vårt val att se till helheten skriver Watts & 
Zimmerman (1990) att många studier använder sig av enstaka eller fåtalet förklarande 
variabler i sina studier av val av redovisningsprincip. Vilket gör att viktiga parametrar glöms 
bort. Studeras bara bitar av redovisningen eller ett fåtal poster fås inte samma 
helhetsperspektiv som en företagsledare har när denne väljer redovisningsmetod. 
Företagsledaren har helhetsbilden i åtanke vid val av olika redovisningsmetoder (Watts & 
Zimmerman 1990).  

Utifrån ovanstående text vill vi utöka kunskapen kring income smoothing i Sverige samt 
studera helheten, alltså motiv-struktur-resultat för att se till income smoothings faktiska 
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påverkan. För att göra det här har vi nedan skapat tre frågor som bygger på de problem som vi 
har ringat in i texten ovan.  

1.3 Framställning av frågor 
 
Med avseende på ovanstående bakgrund och problemformulering väljer vi att i den här 
studien fokusera på följande frågor: 
 

1. Hur utbrett är income smoothing bland stora svenska företag? 
2. Vilka motiv och vilken struktur har svenska börsnoterade företag för att jämna ut sina 

resultat? 
3. Vilken effekt får income smoothing på företagets börsvärde?  

 

1.4 Syfte 
 
Huvudsyftet med vår studie är att identifiera och analysera hur income smoothing ger sig till 
uttryck i studerade företag. Ett delsyfte är att göra en teknisk analys av praktiska egenskaper 
kring income smoothing. Ett annat delsyfte är att analysera income smoothing genom motiv-
struktur-resultat. Resultatet från vår studie kan användas för att öka kunskapen kring och 
identifiera hur företag tillämpar income smoothing, dess bakomliggande motiv, struktur och 
effekt på börsen. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat vår studie på olika sätt för att på så vis skapa en lämplig ram att hålla oss 
inom när vi söker svar på våra frågor. Våra avgränsningar består av två delar, dels empiriska 
avgränsningar och dels teorimässiga. För att få en lämplig mängd på det empiriska materialet 
har vi varit tvungna att avgränsa antalet företag som vi tagit med i vår studie. Därför har vi 
valt att studera de företagen som fanns registrerade på Stockholmsbörsen och ingick i Large 
cap under tiden då den här studien genomfördes. Valet av företag i Large cap gjorde vi för att 
Moses (1987) menar att större företag har fler motiv till att tillämpa income smoothing än 
mindre företag. Det eftersom både staten och allmänheten riktar en större uppmärksamhet mot 
dem (Moses 1987). Något som även bekräftas av Michelson, Jordan-Wagner & Wootton 
(2000).  
 
Vi valde vidare att avgränsa valet av företag genom att inte ta med banker i vår studie. Det 
eftersom det ställs ytterligare rapporteringskrav på bankaktiebolag, det vill säga krav utöver 
de som ställs på företag enligt aktiebolagslagen (SFS 1987:617). Samt för att forskning kring 
banker och earnings management visar att banker använder branschspecifika 
redovisningsposter, så som loan loss provision, för att jämna ut sina resultat (Cornett, McNutt 
& Tehranian 2009). Vi har även avgränsat oss till att studera endast företagens 
aktieutveckling och de finansiella rapporternas resultat- och balansräkningar samt noter. De 
finansiella rapporterna vi valt är tagna ur företagens årsredovisningar som publicerats under 
åren 2005-2012. Det för att vi ska kunna dra slutsatser och ge en bild av hur income 
smoothing ger sig till uttryck i studerade företag. Vi valde att avgränsa oss till att samla in 
siffror för en längre tidsperiod, för att ett länge tidsperspektiv ligger i linje med Eckles (1981) 
definition av income smoothing som en långsiktig typ av earnings management. Men även 
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eftersom Moses (1987) menar att flerperiodsstudier visar på själva vinningen med income 
smoothing medan studier av en period enbart visar på ett försök till income smoothing. 
 
Den andra delen av våra avgränsningar, de teoretiska avgränsningarna, har gjorts för att bygga 
en relevant grund för vår studie. Income smoothing är, som vi beskrivit ovan, en typ av 
earning management där även big bath accounting ingår. Vi har valt att avgränsa oss till 
income smoothing och kommer därför inte att beröra begreppen, big bath accounting och 
earning management vidare i vår studie. Då definitionen av income smoothing kan variera 
väljer vi att se income smoothing som ageranden från företagsledningen för att jämna ut 
resultatet. Det genom att flytta inkomster och kostnader från bra år till mindre bra år och 
därmed minska resultatets fluktuationer. Vår definition ligger i tydlig linje med tidigare 
studiers definitioner av income smoothing. Främst med Moses studie från 1987 och 
Copelands studie från 1968 vars definitioner beskrivs i 1.2 Problemdiskussion och 1.1 
Bakgrund ovan. Tidigare studier av income smoothing har även fokuserat på olika poster som 
de anser är den post som företaget vill jämna ut. Copeland (1968) menade att det var årets 
resultat som företagen vill jämna ut. Ronen & Sadan (1975) antog istället att det var resultatet 
före extraordinära poster. Det liknar Beattie et al. (1994) då deras val var att se till resultatet 
efter skatt men före extraordinära poster. Vi valde att utgå från Kustonos (2011) modell, 
därmed har vi utgått från att det är årets resultat som är det som företag vill jämna ut. Vårt val 
ligger således även i linje med Copelands syn på vilken post företag vill jämna ut.  
 
Vidare kommer vi att använda oss av de teorier som finns inom forskningen kring income 
smoothing. Vi avgränsar oss i vår studie till att endast använda oss av teori som blivit 
publicerad i vetenskapliga publikationer. Vår studie ämnar inte diskutera hur det eventuella 
problemet med income smoothing kan lösas. I vår studie väljer vi att fokusera på hur vi kan 
anta att income smoothing tillämpas rent praktiskt, varför det tillämpas inom företag samt se 
till de effekter som income smoothing får på företagets börsvärde. Det för att öka kunskapen 
kring income smoothing.  
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2 Metod 
 

 
Vår metod beskriver hur vi genomfört vår studie och består av två delar, studiens 
genomförande och studiens metodologi. Studiens genomförande beskriver hur vi har samlat 
in våra data och studiens metodologi förklarar hur vi analyserat våra data. I slutet av kapitlet 
diskuteras studiens tillförlitlighet och en kritisk metoddiskussion framställs. 

 
  
Utifrån vårt syfte, hur income smoothing ger sig till uttryck i studerade företag, har vi valt att 
göra en studie vars design går att jämföra med en kvantitativ tvärsnittsdesign. En kvantitativ 
tvärsnittsdesign, i typisk form, består av strukturerade observationer av ett urval gjort vid en 
viss tidpunkt. Tillexempel genom att göra en innehållsanalys av utvalda källor och dokument 
(Bryman & Bell 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) är kvantitativ forskning i huvudsak 
deduktiv. En hypotes skapas utifrån teori eller som i vårt fall där teorin istället lett till en 
ämnesinriktning, utifrån vilken data har samlas in. Dock är vår studie inte rent deduktiv, utan 
skiftar mellan en induktiv och deduktiv ansats. Varför en iterativ ansats blivit aktuell i vår 
studie förklaras under rubrik 2.4 Kritisk metoddiskussion. Men i huvudsak beror den iterativa 
ansatsen på att vår studie är uppbyggd i olika faser. Vidare inriktar vi oss i vår studie på 
förklaring, istället för förståelse som är fokus i en kvalitativ studie. Vår valda design passar 
studien väl då vi tittar på gemensamma tendenser hos de företag som vi valt att studera. 
Designen ligger även i linje med vår studies genomförande då vi samlar in information 
systematiskt och strukturerat. Ett tillvägagångssätt som förklaras mer ingående längre ner i det 
här kapitlet.   
 

2.1 Studiens genomförande 

2.1.1 Urvalskriterier 
 
Huvudfrågan inför en urvalsprocess bör vara vad forskaren vill kunna säga någonting om när 
undersökningen är genomförd (Merriam 1988). För att kunna besvara våra frågor, som 
presenteras i studiens inledning ovan, studerade vi företag som är listade på 
Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen i Sverige är indelad i tre grupper kallade; Small cap, 
Mid cap och Large cap beroende på företagens börsvärde (Sparaiaktier u.å.). Vi utgick i vår 
studie från de 65 företag som är listade på Large cap. Vi valde att inte ta med banker i vår 
studie av den anledningen att de har större rapporteringskrav riktade mot sig. Något vi 
beskriver närmare ovan under 1.5 Avgränsningar. Vi valde även bort de företag vars siffror 
inte var inrapporterade till bolagsinfo.se för samtliga år som vi studerade, nämligen 2005-
2012. Därefter återstod det 53 företag. Den här första urvalsprocessen ligger i linje med det 
som Yin (2003) skriver om urvalsprocessen vid val av fall att studera. Nämligen att en 
forskare bör utgå från ett antal, han föreslår 20-30 stycken, tänkbara fall. Yin (2003) menar 
därefter att nästa steg är att samla in preliminär information om fallen och sätta upp 
operationella kriterier som kan användas för att välja lämpliga fall. Det är på ett liknande sätt 
vi valt att gå vidare i vår urvalsprocess.  
 
Vårt syfte med den här studien är som tidigare nämnts att analysera och identifiera hur income 
smoothing ger sig till uttryck i studerade företag. Enligt Kustono (2011) behövs det 
information från minst tre år för att avgöra om ett företag kan klassificeras som en smoother 
eller en icke-smoother. Vi samlade in den information vi behövde om de 53 företagen, det vill 
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säga rapporterad omsättning och årets resultat, från år 2005 till och med år 2012. I fas ett av 
vår studie, som beskrivs nedan, klassificerade vi de 53 företagen med hjälp av Kustonos 
(2011) modell och därefter valde vi ut de företag som klassificerats som smoothers. Sista 
steget i en urvalsprocess består enligt Yin (2003) i att välja de slutliga fallen. Vilket 
lämpligast görs via slumpmässigt urval mellan de aktuella alternativen. Det för att få ett 
lämpligt antal fall att studera (Yin 2003). Vår urvalsprocess, som delvis genomförs i fas 1, 
resulterade i att fem företag blev klassificerade som smoothers. Vi valde att studera samtliga 
av de här fallen i fas två och tre av vår studie. Samtliga faser beskrivs nedan under 2.1.2 
Studiens tillvägagångssätt. Vårt urval är med andra ord baserat på vad vi vill kunna säga 
någonting om, nämligen income smoothing. Den här urvalstekniken ligger i linje med en 
målinriktad urvalsstrategi där typiska fall får utgöra studieobjekten (Merriam 1988). En icke-
slumpmässig urvalsteknik lämpar sig då forskaren vill upptäcka vad som sker, vad det leder 
till och koppla samman olika händelser. Urvalet baseras alltså på det forskaren ämnar 
upptäcka, förstå och få insikt om (Merriam 1988). Därför finner vi den här urvalsstrategin 
lämplig för vår studie av income smoothing och även lämplig att använda för att besvara våra 
frågor.  
 

2.1.2 Studiens tillvägagångssätt 
 
Vår studie är gjord i tre faser, vilka sammanfattas i Tabell 2.1 nedan. 
 
Tabell 2.1 

 

I den första fasen har vi för att besvara vår första fråga, se 1.3 Framställning av frågor ovan, 
klassificerat företagen som smoothers eller icke-smoothers med hjälp av Kustonos (2011) 
modell. I enlighet med modellen jämförde vi företagens omsättning och årets resultat med 
varandra, på nedan beskrivet sätt. Vi valde Kustonos (2011) modell eftersom resultatet inte 
påverkas av antalet tidsperioder som studeras, utan blir konsistent över tid. Det till skillnad 
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från Eckles (1981) modell, vilken Kustonos (2011) modell har sin grund i. Modellen vi har 
utgått ifrån ser ut enligt följande: 
 

 

 
 
 
 
PP = Index av income smoothing 
R = Årets resultat 
O = Omsättning 
i = Företag 
t = Det år som mäts 

Omarbetad från Kustono (2011) 
 
För att ett företag ska klassificeras som en smoother, i vår studie, använde vi samma kriterier 
som Kustono (2011). Nämligen att företaget ska ha utövat income smoothing i minst tre 
sammanhängande år. Det vill säga att minst två index av income smoothing (PPit), efter 
varandra ska ha ett absolut gränsvärde på 0,5 eller lägre. När vi klassificerat företagen som 
smoothers eller icke-smoothers gjorde vi vårt slutgiltiga urval, som består av de företag som 
klassificerats som smoothers. De företag som klassificerats som smoothers kommer 
fortsättningsvis heta Smoother I, II, III, IV och V. Det eftersom vi anser att företagens namn 
hade tagit fokus från income smoothing, som är uppsatsens ämne och därför vi har valt att inte 
presentera namnen. Därefter gick vi vidare till den andra fasen av vår studie 
 
I den andra fasen av vår empiriska undersökning studerade vi företagens finansiella rapporter 
för de perioder som företagen klassificerats som smoothers. Det genom att identifiera de 
förändringar i siffror och noter som företagen presenterar i rapporterna. Det vill säga de 
förändringar som skett mellan räkenskapsåren. För siffrorna i resultaträkningarna beräknade 
vi den förändring som skett i respektive post, genom att ta postens värde det senare året delat 
på föregående års värde för de två perioderna. Därefter tittade vi på de poster som förändrats, 
upp eller ned, med mer än 20 procentenheter mer än förändringen i omsättningen för samma 
period. I den här fasen av studien gick vi även systematiskt igenom noterna för de aktuella 
åren och antecknade alla förändringar som gjorts som vi ansåg var av betydande storlek eller 
hade en betydande påverkan. Det för att se hur olika poster, upplysningar och presentation har 
förändrats mellan de studerade åren. Därefter kategoriserade vi förändringarna vi identifierade 
i företagens noter i studiens tredje fas. Vi studerade även aktieutvecklingen för våra 
smoothers gällande de båda smoothing-perioderna samt året innan. 
 
Den tredje fasen gick ut på att vi kategoriserade in de förändringar som vi identifierat, i den 
andra fasen av vår studie, i olika kategorier. Vi skapade själva kategorierna, utifrån de 
förändringar vi identifierat i fas 2. Det är således vår egen kunskap som ligger till grund för 
den kategorisering som vi gjort. När vi skapat våra kategorier placerade vi in respektive 
företags förändringar under de olika kategorierna. Det för att få en tydligare bild av vilka 
typer av förändringar som varit vanligast hos de företagen som klassificerats som smoothers. 
Den andra och tredje fasen är till för att besvara fråga två och tre, se 1.3 Framställning av 
frågor.  
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2.2 Studiens metodologi 
 
För att kunna göra en kritisk reflektion om hur income smoothing ser ut i Sverige har vi 
utvecklat tre begrepp kring fenomenet: motiv-struktur-resultat. Operationaliseringen av de här 
begreppen börjar i vår problemformulering och slutförs i vår teoretiska referensram. Till 
grund för begreppen ligger tidigare forskning på området, en grund som ligger i linje med ett 
deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell 2013). Utifrån motiv-struktur-resultat har vi sedan 
analyserat det empiriska materialet som vi samlat in. Begreppen är det som utgör vår 
tolkningsgrund och har även hjälpt oss att tolka de oregelbundenheter som vi identifierat i de 
finansiella rapporterna. Begreppen har även hjälp oss att skapa en förståelse kring hur och 
varför income smoothing tillämpas. Det är vår metodologi som har väglett oss i våra val av 
teorier, såväl teoretiska som empiriska, vilka presenteras i nästkommande kapital, 3 Teoretisk 
referensram. Samtliga teorier har hjälpt oss att analysera de observationer som vi gjort i vår 
studie. 
 
Vi har valt att analysera våra resultat från vår empiriska studie mot positiv redovisningsteori, 
som är inriktad på att förklara och förutse mänskligt beteende. Vilket gör att vi kan diskutera 
kring bakomliggande motiv till income smoothing samt se på resultatet av att ett företag antas 
ha tillämpat income smoothing. Det eftersom Watts & Zimmerman (1990) menar att det inte 
går att studera redovisning utan att samtidigt titta på vad människor gör för att påverka 
redovisningen. Vidare anser vi att signalteorin är en lämplig teori då den i grunden handlar 
om att minska asymmetrisk information och om hur företag sänder ut signaler till sina 
intressenter (Connelly, Ireland & Reutzel 2011). Koordinering av ett företags finansiella 
rapporter för att visa på ett jämnt resultat kan tyda på att de vill sända ut en viss signal om hur 
det går för företaget. Vidare har vi för att kunna analysera den struktur som företag använder 
vid tillämpningen av income smoothing valt att sammanställa en referensram av empirisk 
teori. Sammanställningen av tidigare forskningsresultat på området och beskrivning av valda 
teorier återfinns under rubriken, 3 Teoretiska referensram.   
 
Vi har valt att göra en övergripande analys av resultatet från vår empiriska studie. Genom att 
vi har dels analyserat utfallen från de olika företagen mot varandra och dels vår empiri mot 
tidigare forskning som presenteras i vår teoretiska referensram. Vidare har vi analyserat vårt 
empiriska material med hjälp av begreppen motiv-struktur-resultat, för att tydligare kunna se 
till helheten. Det eftersom Watt & Zimmerman (1990) skriver att hänsyn måste tas till flera 
olika redovisningsval, vid studerande av de val företagsledningen gör när de redovisar. Det på 
grund av att företagsledare ofta har helhetsbilden i åtanke vid olika val inom redovisningen. 
Det är även anledningen till att vi valde att analysera de förändringar som gjorts i företagens 
finansiella rapporter under de år som de klassificerats som smoothers. Vi valde att se till 
förändringar i alla delar av de finansiella rapporterna för att försöka skapa oss en bredare bild 
av hur income smoothing verkligen tillämpas, då vi inte tror att det görs genom endast en 
post.  
 

2.3 Studiens tillförlitlighet 
 
En studies tillförlitlighet grundar sig bland annat på reliabilitet, validitet och objektivitet 
(Bryman & Bell 2013). Reliabilitet handlar om hur tillfälliga händelser eller förhållanden kan 
inverka på resultatet av studien. Det vill säga hur troligt det är att studien skulle resultera i 
samma slutsats om den skulle göras om på nytt (Bryman & Bell 2013). Vi anser att vår studie 
har en hög reliabilitet då vårt mått på income smoothing grundar sig på förändringar i 
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företagens finansiella rapporter. Dock kan stabiliteten påverkas av betydande förändringar i 
redovisningsstandarder under studerade perioder. Något som kan påverka reliabiliteten 
negativt då det kommer att skapa förändringar i de finansiella rapporterna som inte kan 
hänföras enbart till income smoothing. Det gör vidare att resultaten av studien blir svårare att 
analysera. Utöver det anser vi att förändringar i företagens finansiella rapporter är en stabil 
indikator för income smoothing. 
 
Vi anser att vårt metodkapitel och vår inledning av den här studien ger en god grund för att i 
framtiden replikera vår studie. Vi har under rubriken 2.1.2 Studiens tillvägagångssätt, 
ingående beskrivit vårt tillvägagångssätt i samtliga faser av vår studie. Vi har även i vår 
problemdiskussion och vid framställningen av vår metodologi ovan fört en argumentation för 
vår tolkningsgrund bestående av begreppen motiv-struktur-resultat. Det för att förklara hur vi 
valde att tillämpa olika begrepp och analysera vår empiri.  
 
Med validitet avses en bedömning om huruvida slutsatserna som forskaren kommer fram till i 
sin studie hänger ihop eller inte. Det finns olika typer av validitet att ta hänsyn till. 
Begreppsvaliditet handlar om måtten på de olika begreppen som studien ämnar undersöka. 
Det är alltså en fråga om hur väl måttet eller de indikatorer som använts i studien mäter de 
begrepp de är ämnade att fånga in. Begreppsvaliditet förutsätter att måtten som använts i 
studien är reliabla, det vill säga är stabila i tid och i olika kontexter (Bryman & Bell 2013). Vi 
anser att Kustonos (2011) modell utgör ett bra mått för att kunna identifiera företag som kan 
antas tillämpa income smoothing. Det då den grundar sig i många års forskning på området. 
Vi anser vidare att förändringar i finansiella rapporter, som vi valde för att studera hur income 
smoothing ger sig till uttryck i studerade företag, utgör ett bra verktyg för att studera income 
smoothing. Aktiekursen som en indikator på effekten av income smoothing anser vi däremot 
mindre stabil, eftersom olika extern faktorer kan påverka dess utveckling. Förändringarna i 
finansiella rapporter fångar i stor utsträckning de beslut som företagsledare tar. Det ger även 
en grund för att identifiera de bakomliggande motiven och strukturerna som företagsledningen 
vill uppnå. Att se till förändringar i redovisningen är även till viss del ett tillvägagångssätt 
som är förankrat i tidigare forskning, se Moses (1987). Den här argumentationen ger även 
validitet till studiens olika faser som presenteras i kortfattad version i Tabell 2.1. Vårt 
tillvägagångssätt bidrar med en noggrannhet och fångar in de viktigaste aspekterna av income 
smoothing då det är uppbyggd kring vår teoretiska kunskap som vi skaffat oss på området. 
Det har även varit ett användbart och effektivt verktyg för att hjälpa oss att kategorisera in 
våra observationer i fas 3 av vår studie, se avsnitt 2.1.2 studiens tillvägagångssätt.  
 
Det finns även andra typer av validitet som en studie kan bedömas efter, till exempel extern- 
och ekologisk validitet. Extern validitet är kopplat till studiens generaliserbarhet och grundar 
sig i hur representativt studiens urval är (Bryman & Bell 2013). Urvalet i vår studie är icke-
slumpmässigt, vilket kan anses dra ner den externa validiteten. Vi studerar endast fem företag 
vilka samtliga är valda ur ett avgränsat segment bland Svenska företag. Nämligen företag 
registrerade på Stockholmsbörsen och tillhör Large cap. Det är därför svårt att generalisera 
slutsatserna av vår studie till hur income smoothing ger sig till uttryck i Sverige. Resultatet av 
vår studie kan dock ge en indikation på hur income smoothing ger sig till uttryck, vilket i sig 
kan generaliseras. Vidare anser vi att vår studie till viss del är teoretiskt generaliserbar. Det på 
grund av att begreppen vi utvecklat kring income smoothing, motiv-struktur-resultat, kan 
användas för att studera income smoothing i andra företag både i Sverige och utomlands. Vad 
det gäller ekologisk validitet rör det frågan om hur naturlig forskningen är. Det vill säga 
huruvida den är tillämplig på människors eller organisationers vardag eller bara tekniskt sätt 
är valid (Bryman & Bell 2013). Vi studerar företagens finansiella rapporter. Vilket är material 
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som skapas av företagen själva och kan ses som ett resultat av företagens vardagliga 
handlingar. Med grund i att vi studerar just den typen av dokument, istället för att studera 
income smoothing med hjälp av egenkonstruerade forskningsinstrument som till exempel 
intervjuer, anser vi att vår studie har en hög ekologisk validitet. 
 
Objektivitet inom företagsekonomisk forskning handlar om huruvida forskaren haft kontroll 
över sina egna värderingar vid studiens genomförande. Att skapa objektivitet kring sin 
forskning görs alltså för att minimera sina egna värderingars inverkan på studiens resultat 
(Bryman & Bell 2013). Vi har använt oss av dokument producerade av företagen vi studerat, 
det vill säga dokument som inte har påverkats av oss själva. Vilket har gett en objektiv källa 
ur vilken vi samlat våra data. Dock väljer vi att klassificera förändringarna i de finansiella 
rapporterna utifrån egen kunskap. Det påverkar objektiviteten då den här klassificeringen 
påverkas av våra egna tolkningar, värderingar och begränsas till den teoretiska kunskap som 
vi innehar på området. 
 
2.4 Kritisk metoddiskussion 
 
Bryman & Bell (2013) menar att ett iterativt angreppsätt syftar till att forskaren skiftar mellan 
data och teori under studiens gång. Utifrån våra frågor har vår studie en iterativ ansats, vilket 
då betyder att vi skiftar mellan ett induktiv och ett deduktiv angreppssätt. I genomförandet av 
fas 1 och 2 har vi arbetat efter ett induktivt angreppsätt. En kortfattad förklaring av de olika 
faserna i vår studie återfinns i Tabell 2.1. En induktiv process bygger på att forskaren drar 
slutsatser på grundval av observationer (Bryman & Bell 2013). Fas 1 och 2 i vår studie bygger 
på insamlande av data och observationer i form av förändringar i företagens finansiella 
rapporter. Vi har sedan kategoriserat in observationerna med utgångspunkt i den kunskap vi 
besitter på ämnet efter att vi tagit del av tidigare forskning. Det har gjorts i studiens tredje fas 
(se Tabell 2.1), vilken huvudsakligen är deduktiv. Det vill säga att den bygger på de teoretiska 
överväganden som finns på området (Bryman & Bell 2013). Att vi har låtit tidigare forskning 
och teori på ämnet ligga till grund för kategoriseringen av vårt empiriska material i fas 3 har 
hjälpt oss att förstå betydelsen av våra observationer. Fördelen med en deduktiv ansats är att 
den empiriska undersökningen föranleds med en forskningsgenomgång på området, vilket ger 
en tydlig vägledning i själva insamlandet (Bryman & Bell 2013). En deduktivt ansats ger oss 
kunskap som hjälper oss att fånga in oregelbundenheter i redovisningen och därigenom även 
lokalisera tendenser till income smoothing. För vår del var det naturligt att vi behövde 
kunskap innan vi kunde kategorisera och senare även analysera materialet i fas 3. Det 
eftersom vi tittat på förändringar i finansiella rapporter. För det krävs kunskap dels om 
rapporterna och dels om dess tillhörande noters uppställning och struktur. Det krävs även 
kunskap kring de regler och ramverk som rapporterna bygger på samt en förståelse för vad 
olika förändringar har för påverkan på resultatet. Vidare behövs också viss förståelse för vad 
income smoothing är för att kunna fånga in och analysera fenomenet på ett bra sätt. Det här 
utgör våra argument för att vi finner en iterativ ansats lämplig framför en rent induktiv eller 
deduktiv.  
 
Som ovan nämnts har vi valt att analysera företagens finansiella rapporter, avgränsat till 
resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Bryman & Bell (2013) skriver att skriftliga 
källor från en organisation kan ge viss kunskap om vilka beslut som tagits samt vilka 
handlingsalternativ som valts och kan på så vis skapa en “tidslinje”. Dock menar Bryman & 
Bell (2013) att offentliga organisationsdokument inte behöver återge en riktig beskrivning av 
hur olika aktörer upplever saker i organisationen. Det eftersom det kan finnas olika 
ståndpunkter som den som producerar dokumenten vill förmedla (Bryman & Bell 2013). För 
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vår studie är den här kritiken mot tillförlitligheten till informationen i organisationsdokument 
av mindre betydelse då det gäller både strukturen av och motivet till income smoothing. Det 
för att företagens rapporter konstrueras efter ledningens önskemål, vilket speglar de motiv 
samt visar på strukturen av income smoothing. Därför anser vi att organisationsdokument 
utgör bra underlag till vår studie i det här avseendet. Det faktum att företagets 
årsredovisningar tillhör de dokument som granskas av en revisor ökar dess tillförlitlighet. 
Bryman & Bell (2013) skriver även att dokument av det här slaget måste analyseras utifrån 
den kontext de är producerade i, med hänsyn till vem de är riktade till och med vilken avsikt. 
De finansiella rapporterna produceras för myndigheter och andra intressenter. Vilka är de 
aktörer som många av motiven till income smoothing är knutna till i tidigare forskning, se 
Moses (1987).  
 
Med tanke på vårt syfte ansåg vi det lämpligt att studera företag som kan antas tillämpa 
income smoothing och vi valde därför att endast studera de företag som klassificerades som 
smoothers. Att vi valde att sedan studera de åren som företagen klassificerats som smoothers 
kändes naturligt. Det eftersom det är resultaten under just de åren som varit jämna. En tanke 
vi haft är dock att det kunde varit meningsfullt att även studera året eller åren innan eller efter 
de år som företaget klassificerades som smoothers. Det skulle gett en möjlighet till att göra 
större jämförelser men vi ansåg att tiden vi hade var för begränsad. Vidare valde vi att 
genomgående ha enkla matematiska modeller. Dels för att klassificera företagen som 
smoothers eller icke-smoothers men även för att beräkna skillnaderna i de smoother-
klassificerade företagens resultaträkningar mellan åren i smoothing-perioderna. Anledningen 
till valet av den här typen av modeller var att vi ville fokusera mer på texten i de finansiella 
rapporterna, för att hitta förändringarna, istället för att fokusera på avancerade beräkningar. Vi 
ville utmana vår egen kunskap och själva skapa oss en bild av hur income smoothing 
tillämpas. Att vi studerade företagens publicerade finansiella rapporter gjorde att vi inte hade 
någon påverkan på det studerade materialet. Vilket är en risk vid exempelvis intervjuer 
(Bryman & Bell 2013).  
 
Vidare valde vi att kategorisera våra insamlade observationer utifrån vår egen kunskap på 
området. Vi kan anta att vi till viss del kunde dragit fördel av att analysera income smoothing 
i enlighet med en redan etablerad modell. Det för att lättare kunna analysera och dra slutsatser 
av det data vi samlat in. En etablerad modell, till exempel en statistisk modell som använts 
eller utvecklats i tidigare studier. Det kunde gett oss en kontext att analysera i eller ett 
tillvägagångssätt som underlättat jämförelse av våra resultat med resultat från tidigare 
forskning.  
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3 Teoretisk referensram 
 

 
Här presenteras den teori och tidigare forskning som vi anser väsentlig för att kunna uppfylla 
studiens syfte och ge möjlighet till analys och diskussion. Vår teoretiska referensram ämnar 
ge en överblick över det som tidigare framkommit kring vårt valda område. 

 
 

3.1 Income smoothing 
 
Eckle (1981) menar att det finns tre olika typer av income smoothing: real smoothing, 
artificial smoothing och natural smoothing. Real smoothing beskrivs som de åtgärder som 
ledande befattningshavare gör för att kontrollera presentationen av ekonomiska händelser. Det 
medan artificial smoothing beskrivs som ledande befattningshavares manipuleringar av 
redovisningen, som inte har med ekonomiska händelser att göra (Eckle 1981). Real smoothing 
har även beskrivits som en typ av manipulering som sker genom riktiga transaktioner, oftast 
handel med värdepapper (Taktak & Shabou 2010). Martinez & Castro (2011) beskriver det 
som investeringsval som leder till ett stabilare resultat. Eckle (1981) tar vidare upp exemplet 
om att företag väljer olika kapitalplaceringar utifrån hur dess framtida inkomstströmmar 
kommer att se ut, som en förklaring på real smoothing. Medan ett exempel på artificial 
smoothing är periodiseringar av kostnader och intäkter (Eckle 1981). Artificial smoothing 
beskrivs av Martinez & Castro (2011) som manipulering genom rent redovisningsutövande, 
inte redovisning av en verklig händelse. Taktak & Shabou (2010) tar upp manipulering av 
kreditförluster som ett exempel. Den tredje typen, natural smoothing, menar Eckle (1981) 
uppstår genom att intäkter och kostnader naturligt fördelas på ett sätt som gör att resultatet blir 
jämnt.  
 
Studier av income smoothing har fått varierande resultat vad det gäller andelen av deras urval 
som har klassificerats som smoothers. Moses (1987) fick i sin studie 65 %, medan Sarvi et al. 
(2013) i sin studie får ett resultat på 85 %. Eckle (1981) får i sin studie fram att 3 % av urvalet 
kunde klassificeras som smoothers, vid användande av sin modell. Då Eckle (1981) istället 
använde Imhoffs modell från 1977 blev resultatet att 13 % av urvalet kunde klassificeras som 
smoothers. De 3 % som var resultatet från Eckles egen modell representerade två företag som 
båda var verksamma inom läkemedelsindustrin (Eckle 1981). Albrecht & Richardsson (1990) 
får i sin studie fram att 20 % av de testade företagen blev klassificerade som smoothers. 
 

3.2 Motiv 

3.2.1 Gordons teorem 
 
Gordons (1984) för ett resonemang kring postulaten som ligger till grund för hans teorem. På 
grund av att postulaten, som redovisningsprinciper härleds ifrån, inte är konsekventa blir 
principerna generella. Det i sin tur öppnar upp för valmöjligheter i redovisningen. Vilket gör 
att det finns en möjlighet för företagsledare att välja den redovisningsprincip som bäst 
uppfyller dennes syfte (Gordon 1984). Syftet som, enligt Gordon (1984), är att maximera 
företagets värde. Vidare tas frågan om vilket val en företagsledare kommer att göra, när denne 
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ställs inför beslutet om lämpliga redovisningsprinciper, upp och besvaras med hjälp av fyra 
olika propositioner: 
 
Proposition 1           En företagsledares kriterier vid valet av redovisningsprincip grundar sig 

i maximering av företagets nytta och välfärd. 
Proposition 2           En företagsledares nytta ökar med (1) säkerheten med tjänsten (2) 

tillväxten i dennes inkomst (3) tillväxten i företagets storlek. 
Proposition 3           Alla saker presenterade i proposition 2 är beroende av aktieägarnas 

uppfattning av företagets ställning, om allt annat hålls lika. Det betyder 
att ju nöjdare aktieägarna är rörande företaget prestationer, ju högre 
kommer (1), (2) och (3) vara. Effekterna av nöjdare aktieägare och 
deras påverkan på (1-3) mattas av efter hand som nöjdheten ökar. 

Proposition 4           Aktieägarnas nöjdhet med företaget ökar om tillväxttakten i företagets 
inkomst ökar (lika så tillväxttakten i företagets avkastning på totalt 
kapital) samt inkomsternas stabilitet (Gordon 1984).   

 
Utifrån antagandet att de ovanstående propositioner tas som sanna utvecklar Gordon (1984) 
ett teorem. Det här teoremet innebär att företagsledare ska, så lång deras befogenheter och 
redovisningsregler tillåter, försöka utjämna företagets resultat och dess tillväxt. Valet av 
redovisningsprincip ska därför göras med utjämning av resultatet som motiv (Gordon 1984).  
 

3.2.2 Income smoothing kopplat till ekonomisk konsekvensteori 
 
Moses (1987) testar i sin studie sambandet mellan income smoothing och de förväntade motiv 
som finns till varför en företagsledare väljer att manipulerar företagets redovisning. Specifikt 
motivet att vilja jämna ut företagets resultat. Studien görs genom att relatera income 
smoothing till olika motiv hämtade ur ekonomisk konsekvensteori. Moses (1987) studerar de 
byten av redovisningsprinciper som företagen gjort under de perioder då företagen anses ha 
tillämpat income smoothing. Han tar i beaktande den förändring av det rapporterade resultatet 
som en redovisningsprincip ger upphov till. Det vill säga jämför resultatet innan förändringen 
av en redovisningsprincip med resultatet efter förändringen. Moses (1987) studie visar att det 
finns ett signifikant samband mellan income smoothing och motiv knutna till företagets 
storlek samt förekomsten av en bonusplan för företagsledningen. Med företagets storlek avser 
Moses (1987) två saker. För det första den effekt på politiska kostnader, så som skatter, som 
företagets storlek kan ge upphov till. För det andra de kostnader som kan hänföras till 
företagets marknadsandel, till exempel risken att drabbas av monopolsanktioner. Vad gäller 
förekomsten av en bonusplan i företaget, indikerar resultatet av studien på att 
företagsledningen kan anses ha tvetydiga motiv. Inte bara har intresse av att justera resultatet 
till vissa nivåer för att bli tilldelad önskad bonus. Utan det ligger även i deras motiv kring 
bonusplanen att presentera jämna resultat mellan år. Sambanden mellan income smoothing 
och de här två motiven ökade när resultatet innan förändringen av en redovisningsprincip 
skilde kraftigt i jämförelse med tidigare perioders resultat. På grund av det drar Moses (1987) 
slutsatsen att motivet till att tillämpa income smoothing triggas av att utfallet av 
redovisningen skiljer avsevärt från förväntningarna på utfallet. Income smoothing visade sig 
även ha ett signifikant samband med variabeln income smoothing som en signalteknik. Även 
med den variabel som Moses (1987) kallar för DIR (Directional impact of change on earnings 
level), vilken är en kontrollvariabel knuten till de förändringar i redovisningsprinciper som 
han identifierar i studien. Redovisningsprinciperna rör lagervärdering, pensioner, amortering 
och avskrivning samt kostnadsföring respektive kapitalisering.  
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På grund av sambandet mellan income smoothing och DIR menar Moses (1987) att 
företagsledningen kan antas göra avväganden mellan risk och avkastning när de väljer vilka 
redovisningsprinciper de ska tillämpa. Risk motiverar enligt Moses (1987)  till att rapportera 
en jämnare resultatström, då en sådan förväntas hålla nere marknadens riskbedömning av 
företaget. Avkastning, å sin sida, motiverar till att jämna ut företagets resultat, perioder 
emellan, då det förväntas ge ökad utdelning och höjd aktiekurs. Chaney & Jeter (1997) 
bevisar att företag som tillämpar income smoothing ofta är stora och har en hög avkastning på 
sin aktie. De har även stora diskretionära periodiseringar vilket gör att det har större 
möjligheter att flytta sina inkomster och kostnader utefter ledningens önskemål. Moses (1987) 
drar även slutsatsen att hans studie ger en indikation på att företag med mycket fluktuerande 
resultat är de med störst motiv att tillämpa income smoothing. Vidare menar Moses (1987) att 
företagsledare gör sina val av redovisningsprinciper genom att överväga den samlade 
påverkan på det rapporterade resultatet. Det genom att jämföra årets resultat med tidigare års 
resultat, det vill säga fluktuationerna i resultatet (Moses 1987). 
 

3.2.3 Positiv redovisningsteori 
 
Enligt Watts & Zimmerman (1986) är syftet med positiv redovisningsteorin att förklara och 
förutsäga fenomen inom redovisningen. De menar att positiv redovisningsteori är viktigt för 
att beslutsfattare ska förstå, förutsäga och se konsekvenserna av olika agerande (Watts & 
Zimmerman 1986). Zmijewski & Hagerman (1981) testar i sin studie positiv 
redovisningsteori mot olika typer av redovisningsstrategier. De kommer fram till att för stora 
företag, som är verksamma i en specifik bransch, har företagets: storlek, eventuell plan för 
fördelning av vinst samt dess skuldsättningsgrad en påverkan på vilken typ av 
redovisningsstrategi företaget väljer. Därmed blir slutsatsen att ett enskilt beslut, gällande en 
redovisningsprincip, är en del av företagets övergripande strategi (Zmijewski & Hagerman 
1981). Watts & Zimmerman (1990) konstaterar vidare att de flesta studier kring 
företagsledningens val av redovisningsprinciper ofta utgått ifrån tre olika hypoteser: 
Bonusplanshypotesen, skuldsättningsgradshypotesen och politiskakostnaderhypotesen. 
 
Bonusplanhypotesen bygger på antagandet att en företagsledare på företag med en bonusplan 
motiveras mer till resultathöjande manipulering än på företag utan en bonusplan (Watts & 
Zimmerman 1990). Healy & Kaplans (1985) studie visar att företagsledares ersättning, genom 
incitament, har en stark relation till periodiseringsförändringar på lager och fordringar. Deras 
slutsats är att bonussystem skapar en motivation hos företagsledare, att välja de 
redovisningsprinciper som ger dem högst bonus. Vidare konstateras det även att 
företagsledare oftare väljer resultatminskande periodiseringar då bonussystemet har en fast 
undre och övre gräns och tvärt om då gränserna inte är fasta. När det gäller diskretionära 
redovisningsbeslut, frivilliga justeringar som valts av företagsledare för att påverka företagets 
cash flow, visas det att frivilliga redovisningsförändringarna är fler speciella år. Nämligen 
åren efter att ett bonussystem har förändrats eller implementerats. Men att det gäller främst då 
den undre och övre gränsen inte är fast (Healy & Kaplan 1985). Bonus var den post som 
användes i flest fall. Genom att dela ut en stor belöning bra år och en liten belöning sämre år 
(Beidleman 1973).  Jones (1991) menar att företagsledare genom att öka de rapporterade 
resultaten, kan minska villkoren kring skuldförbindelser. På så vis kan de på ett aktivt sätt öka 
den personliga ersättningen genom en högre bonus (Jones 1991). Hall & Beverly (2008) har 
tittat på förhållandet mellan income smoothing och den ersättning som ledande 
befattningshavare inom företag har. De kommer fram till att vissa bonusavtal leder till ett 
samband mellan resultatet och ersättningen. Det blir där igenom ett motiv för att jämna ut 
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resultatet. Saknas en bonusplan kan deras ersättning vara kopplad till resultatet, som de får ta 
del av. Då resultatet ökar kommer de att få en ökad personlig ersättning. Därför kan det anses 
finnas motiv för att minska eller jämna ut resultatet (Hall & Beverly 2008). 
 
Skuldsättningsgradshypotesen utgår ifrån att ju högre företags skuldsättningsgrad är, ju mer 
motiverade blir företagsledare till att göra resultathöjande manipulering (Watts & Zimmerman 
1990). Skuldsättningsgradshypotesen lyder enligt följande: “Ceteris paribus, the larger a 
firm´s dept/equity ratio, the more likely the firm´s manager is to select procedures that shift 
reported earnings from future periods to the current period.” (Watts & Zimmerman 1986, s. 
216). Vilket betyder att då allt annat hålls lika så kommer en företagsledare, i ett företag med 
en högre skuldsättningsgrad, att vara mer motiverat till att engagera sig i resultathöjande 
manipulering av redovisningen (Sweeney 1994). 
 
Politiskakostnaderhypotesen antar att större företag är mer benägna att välja 
redovisningsmetoder som minskar det rapporterade vinsterna än små företag (Watts & 
Zimmerman 1990). Godfrey & Jones (1999) menar att i ett företag som är utsatt för politiska 
kostnader och samtidigt är verksamt på en marknad med hög koncentration kommer 
företagsledningen ha motiv att jämna ut företagets resultat. De menar att motiven till att jämna 
ut resultatet, istället för att minska det, inte bara beror på att de inte vill uppmärksammas av 
myndigheter. Utan även på att de vill behålla ett fördelaktigt förhållande till sina leverantörer, 
kunder och anställda så de på så sätt kan behålla sin fördelaktiga ställning (Godfrey & Jones 
1999).  
 

3.2.4 Andra motiv för income smoothing  
 
Företagets storlek, risk och räntetäckningsgrad är variabler som Watts & Zimmerman (1990) 
lyfter fram som motiverande variabler för income smoothing. Wang & Williams (1994) 
kommer i sin studie fram till att de företag som visar på jämna resultat får en fyra gånger så 
stor reaktion på sin aktiekurs, än de som inte har ett jämnt resultat. De menar att 
företagsledares tillämpning av income smoothing kan ses som någonting positivt för 
aktieägarna och potentiella investerare. Det eftersom att income smoothing ökar 
informationsvärdet och därigenom minskar risken (Wang & Williams 1994). Att risken 
minskar i företag som har jämnat ut sitt resultat konstateras även av Martinez & Castros 
(2011) då de kommer fram till att risken minskar desto mer de kan klassificera ett företag som 
en smoother. Vidare blir företagsledarens tillämpning av income smoothing inte enbart för 
egen vinning (Wang & Williams 1994). Beattie et al. (1994) kommer fram till att det finns 
positiva samband mellan income smoothing och variablerna: företagsledarnas egna 
aktieoptioner, utdelning, resultat och spridningen i aktieägandet. De kommer även fram till att 
effekten på resultatet av en tillämpning av income smoothing måste nå en viss nivå, för att 
företagsledare ska bli intresserade av att börja tillämpa income smoothing (Beattie et al. 
1994). I Martinez & Castros (2011) studie visas det att företag som klassificerats som 
smoothers har ett lägre beta värde samt att de, utifrån portföljstrategi, ofta ses som företag 
som det är bra att placera långsiktigt i. De kommer även fram till att företagsledarna kan dra 
nytta av det här och göra ett bra jobb genom att de kan öka värdet för aktieägarna (Martinez & 
Castro 2011). 
 
I en annan studie gjord av Huang, Zhang, Deis & Moffitt (2009) kommer de fram till att 
income smoothing genom onormala periodiseringar, artificial smoothing, kan ge negativa 
effekter främst för företag där styrningen av företaget är svag. Samtidigt visar de att real 
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smoothing, genom derivat, spelar en viktig roll för att minska agentkostnaderna som oftast är 
större då styrningen av företaget är just svag. Slutligen kan de visa att en bolagsstyrning som 
är bra och effektiv minskar företagsledarnas möjligheter till income smoothing (Huang et al. 
2009). 
 

3.3 Struktur 

3.3.1 Kriterier för en posts användbarhet för income smoothing 
 
Copeland (1968) förklarar i sin studie att det finns regler och praxis inom redovisningen som 
alltid kommer att ha en potential att användas för income smoothing. Samtidigt som det finns 
regler och praxis som endast kommer kunna användas under speciella förhållanden eller inte 
användas alls. För att en regel eller praxis ska vara användbar vid income smoothing krävs det 
enligt Copeland (1968) att den uppfyller följande fem karaktärsdrag: 
 

1. När den är använd ska det inte leda till att företaget inte kan välja en annan i 
framtiden. 

2. Den måste baseras på en professionell bedömning eller rymmas inom generellt 
accepterade standarder. 

3. Den måste leda till tydliga förskjutningar i resultatet från år till år. 
4. Den kan leda till endast en omklassificering som påverkar internt, alltså måste den inte 

knytas till en riktig transaktion med annan part. 
5. Den måste användas ensam eller tillsammans med andra, i flera tidsperioder i följd 

(Copeland 1968). 
 
Vidare poängteras att den framtida handlingsfriheten är mycket viktigt för att effekten av 
income smoothing ska bli den önskade i framtiden. Finns inte den framtida friheten kan 
handlingen istället få den motsatta effekten, anti-smoothing, vilket innebär att resultatet 
varierar mycket (Copeland 1968). 
 

3.3.2 Poster som används för income smoothing 
 
Beidleman (1973) menar att det är diskretionära poster som används vid income smoothing 
och att det är de diskretionära intäkternas och kostnadernas storlek samt tidpunkten, som 
spelar den största rollen för en lyckad tillämpning av income smoothing. Att posterna är 
diskretionära innebär att de är poster som ledningen har kontroll över och kan påverka. I sin 
studie kommer han fram till fem poster som kan användas för income smoothing: Bonus, 
pensionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader, forsknings- och 
utvecklingskostnader samt i vissa fall nedskrivning av tillgångar (Beidleman 1973). Moses 
(1987) kommer fram till att principer som rör lagervärdering, pensioner, amortering och 
avskrivning samt kostnadsföring/kapitalisering har ett samband med income smoothing. 
Beidleman (1973) kommer även fram till att viljan att få ett jämnt resultat inte alltid är 
starkare än viljan att följa den plan som finns för de olika posterna (Beidleman 1973). Det kan 
även styrkas av den slutsats som Beattie et al. (1994) drar, att tillämpningen av income 
smoothing måste nå en viss effekt innan tillämpningen blir intressant. 
 
Income smoothing kan delas upp i två olika typer enligt Ronen & Sadan (1975), icke-
klassificeringsutjämnnde eller klassificeringsutjämnande. Det genom tre olika dimensioner 
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där olika poster blir objekten för utjämningen. Icke-klassificeringsutjämning görs genom 
någon av de två första dimensionerna. Det vill säga, i den första dimensionen, genom en 
händelses förekomst eller erkännande där ledningen genom att välja redovisningsmetod kan 
påverka när något erkänns. Eller, i den andra dimensionen, genom fördelning över tiden 
tillexempel att ledningen kan välja att kostnadsföra eller kapitalisera. Den tredje dimensionen 
används vid klassificeringsutjämning och innebär att utjämningen över tiden sker genom 
omklassificering av ordinär eller extraordinära poster. Den tredje dimensionen innebär 
exempelvis att ledningen kan välja att klassificera kostnader och intäkter som endast uppstår 
vid ett tillfälle som antingen ordinära eller som extraordinära och på så vis jämna ut resultatet. 
Deras resultat visar på att ledningen jämnar ut resultatet innan extraordinära poster genom att 
manipulera de extraordinära posterna (Ronen & Sadan 1975). 
 
Tabell 3.1  

 
 
Lew (2008) kommer i sin studie fram till att pensionskostnader används för att hantera och 
jämna ut företagets resultat. Studien visar att diskonteringsränta, den förväntade avkastningen 
på förvaltningstillgångar samt lönens tillväxthastighet är faktorer som företagsledningen 
använder för att påverka rapporterade pensionskostnader och därmed företagets rapporterade 
resultat. De tre faktorerna är ömsesidigt beroende av varandra i Lews (2008) tester. Vilket 
betyder att de ofta används i relation till varandra. Beslut om en av ovanstående faktorer är 
med andra ord beroende av nivån på de andra två. Lew (2008) drar slutsatsen att 
företagsledningen för ett finansiellt pressat företag använder minst två av pensionsfaktorerna i 
kombination, för att hantera företagets resultat. Han menar att anledningen till att det utnyttjas 
är för att det finns utrymme i de standarder som finns kring pensioner. Lew (2008) menar 
även att en liten förändring i diskonteringsräntan kan ge stor påverkan på värdet av ett 
företags pensionsskulder och pensionsfonder. Exempelvis 1 % förändring i 
diskonteringsräntan kan minska pensionsskulden med 10 % och därigenom minska de 
pensionskostnader och betalningskrav som är knutna till den skulden (Lew 2008). 
 
Bartov (1993) visar i sin studie att företagsledningen utnyttjar sitt inflytande över tidpunkten 
för avyttring av investeringar och tillgångar med lång livstid. Det genom att styra erkännandet 
av intäkterna från en sådan avyttring och skapa möjligheten att jämna ut företagets resultat. 
Den möjligheten föreligger på grund av att intäkten ska erkännas vid tidpunkten för 
avyttringen enligt de rådande principerna. Bartov (1993) skriver att företagsledare därigenom 
kan jämna ut rapporterat resultat genom att välja tidpunkt för försäljning. Men även genom att 
välja att sälja specifika tillgångar och investeringar med underliggande orealiserade vinster 
eller förluster. Försäljning av en tillgång med en orealiserad vinst kommer att öka resultatet. 
För tillgångar med orealiserade förluster gäller motsatsen. På så sätt kan företagsledningen 
välja att avyttra de tillgångar vars orealiserade vinster/förluster ger utjämnande effekt på 
företagets resultat. Studien visar att avyttringstidpunkten för tillgångar kan utnyttjas på ovan 
beskrivet sätt (Bartov 1993).  
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Bartovs (1993) studie visar vidare att intäkter från försäljning av tillgångar är signifikant 
högre i företag som upplever nedgående rapporterade resultat, jämfört med företag som 
upplever ett stigande resultat. Den indikerar även på att avyttringar är mer förekommande i 
fjärde och sista kvartalet i ett företags rapporteringsperiod. Det då frekvensen av avyttringar 
var av betydande högre antal i fjärde kvartalet. Vilket även ligger i linje med vad tidigare 
forskning visat, nämligen att real smoothing ofta är koncentrerat till sista kvartalet (Bartov 
1993). Givoly & Ronen (1981) konstaterade även de att de åtgärder som görs i slutet av året 
är, från företagsledarnas sida, försök till att ändra det fjärde kvartalets redovisade resultat för 
att på så vis kompensera för avvikelser i de tre första kvartalen. Det för att komma närmare 
det förväntade resultatet eller trenden. Genom att testa både försäljning och resultat kan de 
komma fram till att åtgärder för att senarelägga eller flytta fram försäljningen görs både 
genom real och artificial smoothing (Givoly & Ronen 1981). Vidare visas det att intäkterna 
från avyttring av tillgångar visar sig vara högre för företag med hög skuldsättningsgrad jämför 
med företag med låg skuldsättningsgrad (Bartov 1993). 
 

3.4 Resultat 

3.4.1 Aktiemarknadens reaktion på income smoothing 
 
I Michelson, Jordan-Wagner & Woottons (1995), studie kommer de fram till att företag som 
tillämpar income smoothing har en årlig avkastning på sin aktie som är lägre än de företag 
som inte kan anses tillämpa income smoothing. De kommer även fram till att de företag som 
kan antas tillämpa income smoothing har ett lägre beta värde men ett högre börsvärde. Deras 
slutsats blir att ett företag som har tillämpat income smoothing har en lägre årlig avkastning 
på sin aktie, lägre risk och är ett större företag med stabil omsättning (Michelson et al. 1995). 
Fem år senare gör samma forskare en studie som testar ifall aktiemarknadens svar på de 
finansiella rapporterna kan relateras till företagets redovisade resultat, med hypotesen att 
aktiemarknaden reagerar positivt på ett jämnt resultat. En hypotes som de kan acceptera då 
deras resultat visar på ett starkt signifikant samband mellan income smoothing och faktorerna: 
kumulativa onormala avkastningar, företagets storlek och bransch (Michelson et al. 2000). 
Lev & Kunitzky (1974) studerar istället income smoothing genom att se på ifall osäkerheten 
kring ett företags aktiekurs kan minskas genom att de har en jämn nivå på olika in- och 
output. Det eftersom det är relaterat till hur investerare uppfattar risken med en investering i 
företaget. Deras resultat visar på att det finns ett starkt samband mellan nivån på olika 
riskmått för aktien och företagets jämnhet vad det gäller posterna: försäljning, produktion, 
investeringar, utdelning och resultat (Lev & Kunitzky 1974). 
 
I en studie undersökte Salehi & Manesh (2011) förhållandet mellan income smoothing och 
den information som finns kring en aktiekurs. Resultatet visade på att income smoothing 
påverkar innehållet i informationen om framtida kassaflöden samt lönsamhet och därigenom 
fås en stigande aktiekurs. De menar vidare att effekten av income smoothing kan vara positiv 
för båda sidor, ägare och företagsledare, samtidigt som det har en positiv effekt på marknaden 
(Salehi & Manesh 2011). Resultaten ligger även i linje med de som Tucker & Zarowin (2006) 
kommer fram till. Nämligen att förändringar i den nuvarande aktiekursen innehåller mer 
information om framtida resultat hos företag som ses som stora income smoothing företag. 
Det i jämförelse med likande information hos företag som inte antas tillämpa income 
smoothing (Tucker & Zarowin 2006). Cahan & Liu (2008) använder sig av Tucker och 
Zarowins modell från 2006 för att mäta informationsvärdet i resultatet. De kommer fram till 
att informationsvärdet, i länder som har starkt investerar skydd, skapar en mer positiv relation 
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till income smoothing än i länder med ett svagare investerarskydd. Sverige är ett av de sju 
länderna som har starkast investerar skydd (Cahan & Liu 2008).  
 

3.4.2 Income smoothing som ett signalverktyg 
 
Chen & Wu (1999) kommer i sin studie fram till att förändringar i utdelningen kan relateras 
dels till viljan att jämna ut resultatet och dels till viljan att sända ut en viss signal om 
företaget. De menar vidare att utdelningen signalerar hur företagets framtida 
intjäningsförmåga och resultat kommer se ut. Moses (1987) finner samband som styrker att 
income smoothing kan ses som en signalteknik. Enligt Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton & 
Holms (2010) använder företagsledare sig av redovisning för att signalera hur framtiden 
kommer att se ut. Vilket leder till att de enligt signalteorin kommer att signalera goda 
framtidsutsikter om den möjligheten finns (Godfrey et al. 2010). Connelly et al. (2011) menar 
att signaler är ögonblicksbilder som företag sänder ut för att förmedla oåtkomlig privat 
information vid en speciell tidpunkt. Samtidigt så kommer de företag som vill förbli 
igenkända att fortsätta sända ut den här typen av signaler regelbundet. Hur effektiva 
signalerna blir, beror på om mottagaren tittar efter signalen eller inte ens observerar den. Det 
finns inom signalteorin fyra primära steg. Sett som en kedja är det första steget sändaren, den 
som skickar ut signalen, nästa steg i kedjan blir själva signalen, det budskap som skickas ut, 
det tredje steget är mottagaren. Det fjärde steget, som inte alltid finns med, är den feedback 
som mottagaren skickar tillbaka till sändaren. Sändaren är oftast insidern som har information 
som inte är tillgänglig för mottagaren, som är outsidern. Insidern har både positiv och negativ 
information rörande verksamheten vilket gör att insidern måste bestämma sig för vilken 
mängd information som outsidern ska ha tillgång till. Det är här signalteorin kommer in då 
den fokuserar på de handlingar som insidern gör för att kommunicera det positiva. Det finns 
framförallt två effektiva signalegenskaper som bör identifieras. Den första är hur signalen 
observeras, uppfattar outsidern signalen eller passerar den obemärkt förbi. Den andra 
egenskapen är kostnaden för att få ut signalen (Connelly et al. 2011). Givoly & Ronen (1981) 
ser income smoothing som ett sätt för ledningen att, genom att bestämma hur olika saker skall 
redovisas, påverka utfallet av hur resultatet blir och på så vis signalera det resultat som 
intressenterna förväntar sig att företaget kommer få. 
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4 Empiri  
 

 
Nedan presenteras resultaten av vår empiriska studie. Det här kapitlet är indelat i två 
sektioner. Det för att på ett tydligt sätt framställa resultatet från vår studies tre olika faser, 
som finns förklarade i vår metod.  

 
 
I den första sektionen presenterar vi en sammanfattning av resultatet från fas 1, se Tabell 2.1, 
samt en kort presentation av våra smoothers. I den andra sektionen presenterar vi resultatet 
från fas 2 och fas 3, även de förklarade i Tabell 2.1. Att de två faserna presenteras i samma 
sektion beror på att kategoriseringen i fas 3 bygger på de observerade förändringarna i fas 2. 
För att få en mer flytande text har vi därför valt att presentera de observerade förändringarna i 
fas 2 genom kategorierna som vi skapat i fas 3.  
 

4.1 Sektion 1 - Identifiering och presentation av smoothers 
 
Nedan i Tabell 4.1 presenteras en förkortad version av resultaten från fas 1, identifiera 
smoothers. Tabell 4.1 visar endast resultaten för de företag som klassificerades som 
smoothers enligt kriterierna beskrivna i 2.1.2 Studiens tillvägagångssätt. För att se fullständigt 
resultat för alla företag se Bilaga 1, Klassificering av företagen som smoother respektive icke-
smoother. Resultaten bygger på beräkningar gjorda med Kustonos (2011) modell som 
beskrivs i 2.1 Studiens genomförande. 
 
Tabell 4.1 

 
 
I tabellen ovan är de perioder som företagen klassificerades som smoothers fetstilta. De fick 
resultat som understeg gränsvärdet på 0,5 två perioder i rad. Det vill säga att de kan antas ha 
tillämpat income smoothing under de tre åren som ingår i de två perioderna. Av det totala 
antalet studerade företag var det endast de fem företagen ovan som uppfyllde Kustonos (2011) 
kriterier för att klassificeras som smoothers. Vilka utgör 9,4 % av det totala urvalet. Vi kan se 
att Smoother I och Smoother II klassificerades som smoothers mellan åren 2010-2012. För 
Smoother III var det mellan åren 2006-2008 som de antas ha tillämpat income smoothing 
medan det för Smoother IV var åren 2007-2009. Smoother Vs klassificering som smoother, 
ligger tidigare, mellan åren 2005-2007.  Smoother V har även låga testvärden åren 2009-2010 
samt 2011-2012, dock är det en bit över 0,5 2010-2011. För en sammanfattning över 
perioderna som respektive smoother anses ha tillämpat income smoothing, se Tabell 4.2.  
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Tabell 4.2 

 
 

4.1.1 Branschtillhörighet 
 
De fem företagen som vi klassificerat som smoothers har generellt sett olika 
branschtillhörighet. Smoother I bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning 
och anläggningar. Den huvudsakliga verksamheten beskrivs som holdingverksamhet i icke-
finansiella koncerner. Smoother II och Smoother IV är båda verksamma inom tillverkning, 
maskin och industri. Smoother IIIs verksamhet består av handel med och tillverkning av 
medicinsk utrustning. Smoother V bedrivs som ett investment- och riskkapitalbolag. De har 
som ändamål att bedriva verksamhet som är förenlig med att köpa, sälja samt förvalta lös och 
fast egendom. Samtliga fem smoothers nämner att de även bedriver verksamhet knuten till 
förvaltning av olika tillgångar (Bolagsinfo u.å.). 
 

4.2 Sektion 2 - Registrerade förändringar  
 
I den här sektionen kommer vi att presentera en sammanfattning av resultaten från fas 2, 
registrera förändringar, i löpande text. Det under respektive kategori som förändringarna 
placerats under i fas 3, kategorisera förändringarna. De två faserna beskrivs i 2.1.2 Studiens 
tillvägagångssätt.  
 

4.2.1 Förändringar i posterna i resultaträkningarna 
 
Nedanstående text beskriver det vi kan se i Bilaga 2, Förändringar i posterna i 
resultaträkningen hos respektive smoother. Där visas en sammanställning av samtliga 
smoothers procentuella förändringar i posterna i resultaträkningarna. Smoother I: Smoother I 
har tre förändringar som är 20 procentenheter större än förändringen i omsättningen. En av 
dem är betydligt större än de andra under första smoothing-perioden (vidare P1), det vill säga 
mellan första och andra året av de tre åren de klassificerats som smoothers, posten Övriga 
skatter där förändringen är mer än dubbelt så stor. De andra två förändringarna är, Övriga 
rörelseintäkter för P1 samt Räntekostnader och Valutakursförluster för den andra smoothing-
perioden (vidare P2), det vill säga mellan andra och tredje året av de tre åren de klassificerats 
som smoothers. Smoother II: Smoother II har under P1 främst förändringar där det varit 20 
procentenheter mindre förändring än förändringen i omsättningen, de aktuella posterna är: 
Förändringar av varulager, Övriga rörelseintäkter och Finansiella kostnader. För Finansiella 
intäkter under P1 var förändringen istället mer än tre gånger så stor som förändringen i 
omsättningen. Två av Smoother IIs poster i resultaträkningen har förändrats exakt lika mycket 
som omsättningen, det är Råvaror och förnödenheter samt Övriga externa kostnader under P1. 
Mellan åren i P2 var Förändringar i varulager istället för en minskning till 10 %, som det var 
mellan åren i P1, en ökning på 77 %. Vilket var en stor förändring i förhållande till 
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förändringen i omsättningen. Posten Finansiella intäkterna, som under P1 hade en stor ökning 
i förhållande till omsättningen, har under P2 haft en mindre förändring. Andra poster som 
förändrats under P2 och som har förändrats genom att öka är: Övriga rörelseintäkter och 
Finansiella kostnader. Förändringen i skatten har varit i princip lika stor som förändringen i 
omsättningen men istället för positiv har förändringen i skatt blivit negativ.  
 
Smoother III: För Smoother III ser vi att under P1 finns det stora skillnader i förändringen, i 
förhållande till förändringen i omsättningen, i posterna: Finansiella intäkter, Finansiella 
kostnader, Medicin- och affärsutvecklingskostnader samt en förändring på precis över 20 
procentenheter för Försäljningskostnader.  Under P2 är förändringarna över lag i de olika 
posterna betydligt mer lika förändringen i omsättningen. För Finansiella intäkter har 
skillnaden varit betydligt mindre och för Medicin- och affärsutvecklingskostnader har det 
varit precis över 20 procentenheter mer förändring. Smoother IV: Smoother IVs förändring i 
skatten är under P1 lika stor som förändringen i omsättningen, men postens förändring har 
gått från positiv till negativ vilket visar på en stor förändring mellan åren. Övriga 
rörelseintäkter samt Ränteintäkter och liknande resultatposter, har förändrats mer än dubbelt 
så mycket. En förändring större än 20 procentenheter har även skett för Räntekostnader och 
liknande resultatposter. Vilket är den enda post som haft en förändring större än 20 
procentenheter, i förhållande till förändringen i omsättningen under P2.  
 
Smoother V: Smoother V har haft många förändringar som varit mer är 20 procentenheter 
större i förhållande till förändringen i omsättningen. Under P1 har alla poster utom Ersättning 
till anställda förändrats mer. Störst förändringar har det skett i posterna Resultat från 
försäljning av intresseföretag, Övriga rörelseintäkter, Avskrivningar och nedskrivningar samt 
Resultat från försäljning av koncernföretag där det varit en negativ förändring. För P2 var det 
tre poster som inte förändrats mer än 20 procentenheter i förhållande till förändringen i 
omsättningen. Det var främst Försäljning av koncernföretag som hade en extra stor förändring 
i förhållande till förändringen i omsättningen, mer än 10 gånger så stor. Dock var 
förändringen under P2 positiv och inte som under P1 negativ.  
 

4.2.2 Kategorisering av förändrade poster 
 
Tabell 4.3 nedan visar en sammanställning av kategoriseringen från fas 3, se 2.1.2 Studiens 
tillvägagångssätt. Förändringarna för respektive smoother har markerats med ett X i de 
kategorier som förändringar registrerats. Nedan följer en sammanfattande text över de 
förändringar som registrerats under fas 2. 
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Tabell 4.3 

 
 
Förvärv, avyttringar och omstruktureringar: För den här kategorin kan vi se att det i alla 
företagen har skett någon förändring som kan relateras hit. För Smoother I handlar det om att 
de under P2 förvärvade företag där det ingick en stor goodwill post samt att de hade stora 
omstruktureringskostnader.  Smoother II gjorde även de stora förvärv samt investeringar i 
andelar under P2. Vad det gäller de tre övriga företagen som klassificeras som smoothers, har 
det skett större och fler förändringar. Smoother III hade under båda perioderna, främst under 
P2, höga omstruktureringskostnader. Det berodde på att de gjorde tre stora företagsförvärv 
under P2 samt rationaliseringar under det fjärde kvartalet, tredje året. Under P1 skapas det en 
större realisationsvinst på grund av avyttrandet av en produktionsanläggning. Genom sina 
förvärv får Smoother III ökade produkträttigheter, som de gör avskrivningar på. Därmed har 
avskrivningarna ökat, främst under P2. För Smoother IV så avyttrar de i P1 
anläggningstillgångar vilket gör att deras rörelseintäkter påverkas av den vinst som uppstår. 
Smoother IVs investeringarna ökar under P1, främst i posten immateriella 
anläggningstillgångar. De gör även stora förvärv under andra året och omfördelningarna 
rörande pågående nyanläggningar är höga under P2. Smoother V har en stor intäktspost under 
det tredje året, från realisationsresultat från försäljning av koncernföretag. De avyttrar under 
det första året ett joint venture företag, för att sedan förvärva samma företag under det andra 
året. De säljer även intresseföretag under P2, samtidigt som förvärven minskar under P1 för 
att sedan öka under P2. 
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Som vi ser ovan gör samtliga smoothers företagsförvärv under smoothing-perioderna. 
Smoother I gör sammanlagt 13 förvärv av företag under P1 och P2. Tre av förvärven sker i 
första kvartalen, fem sker i andra kvartalen, två i tredje och tre i fjärde kvartalen. För ett av 
förvärven, som görs under andra året, skrivs förvärvsavtalet under fjärde kvartalet, första året. 
Men företaget konsolideras först andra kvartalet år två. De flesta förvärven sker under år ett 
och år tre i smoothing-perioderna. Smoother II förvärvar två, i förhållande till tidigare 
innehav, stora företag. Ett under första året och ett under tredje året. Vidare gör de även 
investeringar och kapitaltillskott i befintliga dotterbolag och intresseföretag. Under andra året 
leder investeringarna i ett intresseföretag till att det istället blir ett dotterbolag. Exakta 
tidpunkter för när de förvärvade företagen konsolideras in i företaget framgår inte i företagets 
noter. Smoother III gör totalt fem förvärv, samtliga under P1. Förvärven är spridda över de 
olika kvartalen. Många av förvärven offentliggörs upp till ett år innan de genomförs och 
konsolideras in i koncernen. Smoother IV presenterar en lista på samtliga dotterbolag som 
ingår i koncernen. I den listan framgår det att smoothern under P1 har avyttrat två företag och 
förvärvat tre. Exakt tidpunkt för när under åren företagen har förvärvats respektive avyttrats 
anges inte. Smoother V gör tio större förvärv och ett antal mindre under de tre smoothing-
åren. Två av de större förvärven och samtliga mindre förvärv sker i första kvartalen eller 
konsolideras in i företaget då. Två förvärv sker i andra kvartalen, fyra i tredje kvartalen och 
två i fjärde kvartalen. För ett förvärv som konsolideras efter årsskiftet i P2, skrivs avtalet för 
förvärvet under fjärde kvartalet andra året.  
 
Incitamentsprogram och ersättning: Vi kan i Tabell 4.3 ovan se att alla smoothers utom 
Smoother IV har genomfört förändringar i den här kategorin. De här förändringarna består, i 
tre av fyra fall, av införande av nya incitamentsprogram. Smoother II, III och V inför alla nya 
incitamentsprogram under tredje året. Smoother II gör det även under första året. Införandet 
av nya incitamentsprogram innebär för Smoother II och V större förändringar då de inte haft 
lika avancerade bonussystem innan. För Smoother II innebär det att det befintliga 
incitamentsprogrammet, som är kopplat till finansiella prestationsmål, utökas med nya delar 
och kompletteras under det tredje året. Smoother I inför inget nytt incitamentsprogram men 
gör under andra året förändringar i sitt befintliga program. Förändringarna innebär att 
ersättningen till befattningshavarna utökas med en rörlig del. Incitament är kopplat till 
resultatet per aktie. Även för Smoother V blir rörlig ersättning ett nytt inslag på grund av 
införandet av incitamentsprogrammet under det tredje året. Den rörliga ersättningen är 
kopplad till företagets avkastning och resultat. Smoother II gör under P1 även en förändring i 
sin ersättningsstruktur, på så sätt att policyn för avgångsvederlag förändras. En förändring 
som ger möjlighet att besluta om högre avgångsvederlag än vad som tidigare varit möjligt. 
Smoother III gör en liknande förändring då de i P2 höjer kostnadstaket för ersättning till 
företagets VD. VDns ersättning grundar sig främst på företagets resultat.  
 
Ovanstående förändringarna i incitamentsprogram och ersättning till ledande 
befattningshavare sammanfattas i Tabell 4.4. 
 
Tabell 4.4 
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Intäkter och kostnader: I Tabell 4.3 kan vi se att det är tre av de fem företagen som 
klassificerats som smoothers som har haft förändringar som kategoriserats in i den här 
kategorin. Under P1 för Smoother I har omfördelningen till övrigt totalresultat, vad det gäller 
kursdifferensnetto minskat (från 99 till 34 mkr). Under P2 har det istället skett en ökning (från 
34 till 214 mkr). För Smoother III var deras marknadsföringsintäkter under tredje året låga. 
Samtidigt har deras varuförsäljning ökat och under P2 har räntekostnaderna som redovisas via 
resultaträkningen minskat till en tredjedel. För den sista smoothern, Smoother V, är det övriga 
rörelseintäkterna som ökat under de två perioderna. Finansiella tillgångar och placeringar: 
För den här kategorin kan vi konstatera att fyra av fem har haft förändringar. Det är endast 
Smoother IV som inte haft det. Under P1 för Smoother I ökade de kortfristiga placeringarna. 
Det samtidigt som skillnaden i det verkliga värdet för derivatatillgångar, var stor. Deras 
handel med finansiella tillgångar under P1 var stor medan de finansiella tillgångarna som kan 
säljas minskas under P2. För Smoother II har ränteintäkterna från kassan och de kortfristiga 
placeringarna ökat under P1, vilket har gjort att deras finansnetto blivit märkbart större. 
Smoother III avyttrar under andra året en finansiell tillgång. För Smoother V så ökar, under 
P1, de räntebärande värdepapperna för att sedan minska under P2. Smoother V minskar även 
under båda perioderna innehavet i långfristiga värdepapper samt att de under första året gör en 
mindre nedskrivning.  
 
Lager: Förändringar rörande lager har registrerats hos två av fem smoothers, nämligen 
Smoother III och V, se Tabell 4.3. Smoother III fördubblar nedskrivningarna av varulagret i 
P2, samtidigt som kostnaderna rörande färdiga varor samt produkter i arbete fluktuerar 
kraftigt under hela perioden de klassificeras som smoothers.  För Smoother V har det totala 
varulagret fördubblats mellan första och tredje året. Där den största förändringen skett genom 
att råvarulager och förnödenheter har mer än tredubblats. Kundfordringar: Under den här 
kategorin har vi, som Tabell 4.3 visar, hittat förändringar hos tre av de fem företagen som vi 
klassificerat som smoothers. Hos Smoother II har de osäkra kundfordringarna ökade mer 
under andra året än det tredje året. Deras förfalla kundfordringar var högre under år två. För 
Smoother III har de osäkra kundfordringarna minskar under P1 för att sedan öka under P2. 
Hos Smoother IV ökar kreditförlusterna som hänförs till koncernens fordringar under det 
andra året, vilket ökar belastningen på det årets resultat. 
 
Uppskjuten skatt: Under kategorin uppskjuten skatt har vi registrerat förändringar hos tre av 
fem smoothers. För Smoother I fanns det skillnader i den uppskjutna skatten, som kommer 
från temporära skillnader (80 mkr), under P2. Under samma period så förändrades även 
övriga rapporterade bokslutsdispositioner och övriga skattemässiga bokslutsdispositioner. 
Ökningen för de båda tillsammans var 126 mkr. Även Smoother II hade skillnader i den 
temporära uppskjutna skatten vilket gjorde att resultatet ökade med 425 mkr under tredje året. 
För Smoother V har förändringar i uppskjuten skatt på grund av temporära skillnader 
påverkats av ökningen i moderbolagets periodiseringsfond, under P1. Vidare så ökar även 
avsättningar och immateriella tillgångar. Goodwill: Även för kategorin goodwill har vi 
registrerat förändringar hos tre av fem smoothers, det är dessutom hos samma smoothers som 
i kategorin ovan som vi kan se de här förändringarna, se Tabell 4.3. Alla tre har gjort 
nedskrivningar av goodwill. Smoother I gör en nedskrivning av goodwill under det tredje året. 
Smoother II gör nedskrivningar av goodwill under båda perioderna, till ett större belopp under 
det tredje året. Smoother V å andra sidan gör en stor nedskrivning under det andra året. 
Avsättningar: Liksom i ovanstående två kategorier har vi hittat förändringar hos tre stycken 
smoothers. Det är samma tre smoothers som i de två föregående kategorierna, nämligen 
Smoother I, II och V. Smoother I har ökat sina reklamationsavsättningar under P1. Smoother 
II har ökat sina avsättningar för avgångsvederlag under P2. Avsättningarna har ökat på grund 
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av företagsförvärv. För Smoother V ökade också avsättningarna på grund av företagsförvärv, 
fast i båda smoothing-perioderna. 
 
Leasing: I Tabell 4.3 ovan kan vi se att det hos tre av företagen har registrerats betydande 
förändringar vad det gäller leasing. För Smoother I minskas finansiell leasing medan 
operationell ökas. Även hos Smoother IV och V sker en förändring där den operationella 
leasingen ökas, dock minskar inte den finansiella leasingen hos de två. Emissioner och lån: 
Under kategorin emissioner och lån har vi hittat förändringar hos fyra av de fem företagen 
som klassificerats som smoothers, se Tabell 4.3. Smoother I har ökat sin upplåning under P1 
genom att deras skulder har ökat (3969 mkr). Även Smoother II ökade sin belåning, bland 
annat genom de förvärv som gjorts, men huvudsakligen beror det på att deras skulder till 
kreditinstitut ökat. Under det tredje året genomför Smoother II även en apportemission samt 
påbörjar en nyemission. Smoother III ökar den långfristiga upplåningen under P1. Främst 
under det första året då lånen från kreditinstitut ökar.  Den kortfristiga upplåningen ökas under 
P2. Vidare genomförs det under andra året tre nyemissioner och deras derivatainstrument 
minskar P1 för att sedan öka P2. Smoother IV ökar sin checkräkningskredit P1 för att sedan 
minska den P2. Eventualförpliktelser och ställda säkerheter: Vi har registrerat förändringar 
tillhörande den här kategorin hos två av de fem studerade företagen som klassificerats som 
smoothers. Vi kan se att hos båda företagen handlar det om en ökning. Smoother IV ökade 
sina eventualförpliktelser under det tredje året. Det medan Smoother V mer än fördubblar 
både sina ställda säkerheter och sina eventualförpliktelser under samtliga perioder då de 
klassificeras som smoothers.  
 
Pension: Smoother IV och V har förändringar som klassificerats in under kategorin pension. I 
Smoother IVs noter framkommer det att pensionsförsäkringar under P1 minskat för att sedan 
öka under P2. Smoother V har ökat pensionsavsättningarna, ändrat sina pensionsförmåner och 
systemet runt. Revisionstjänster: I likhet med ovanstående kategori har vi här registrerat 
förändringar hos två stycken smoothers, Smoother I och Smoother II. För Smoother I har de 
övriga revisionstjänsterna, främst vad det gäller skatterådgivning, ökat under P2. För 
Smoother II har de övriga revisionstjänsterna tredubblats både mellan åren i P1 och åren i P2. 
Värt att notera här är att ökningarna i sig inte är så stora i förhållande till dess omsättning. 
Utdelning: I Tabell 4.3 ser vi att förändringar hos fyra av våra smoothers kategoriserats in i 
den här kategorin. Smoother II hade under första året en låg utdelning som sedan till det andra 
året ökar, för att sista året öka ytterligare (52, 361, 413 mkr). Smoother III höjer sin utdelning 
med 25 öre under andra året från 0,50 till 0,75 kronor per aktie. Smoother IV höjer under sista 
året sin utdelning med 15 öre, från 1,15 till 1,30 kronor per aktie. Smoother V har en 
utdelning som mer än fördubblas under P1 för att sedan minskas under P2. Ökningen under 
andra året beror på att de gör en extra utdelning per aktie som är lika stor som den ordinarie 
utdelningen det året. 
 
Förändring av redovisningsprinciper: I Tabell 4.3 ovan kan vi utläsa att samtliga smoothers 
haft förändringar i den här kategorin. Tabell 4.5 nedan visar en sammanställning av vilka 
olika byten av redovisningsprinciper som respektive smoother har gjort under smoothing-
perioderna. 
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Tabell 4.5 

 

Som vi kan se i Tabell 4.5 har Smoother II, III och V ändrat eller bytt redovisningsprinciper 
rörande maskiner och inventarier. För samtliga har förändringarna inneburit att de har minskat 
eller ökat intervallet mellan längsta och kortaste tid som en inventarie eller maskin tillåts 
skrivas av på. Smoother II har även bytt redovisningsprincip gällande maskiner och 
inventarier från restvärdesmetoden till räkenskapsenlig metod under P1 för att sedan byta 
tillbaka till restvärdesmetoden i P2. Det här bytet har påverkat resultatet i stor utsträckning då 
posten var -2 089 mkr första året, motsvarande belopp fast positivt andra året och -2 212 mkr 
tredje året i smoothing-perioderna. Smoother II har dessutom under P1 tillämpa en ny 
redovisningsprincip rörande koncernbidrag. Tidigare redovisades bidraget direkt mot 
balanserad vinst eller som utdelning, men under andra året började företaget redovisa det som 
en del av de finansiella posterna, alltså via resultaträkningen. Smoother IV tillämpade också 
nya standarder, fast de under P2. Det har inneburit att alla förändringar som sker i det egna 
kapitalet, exklusive transaktioner med företagets ägare, redovisas via övrigt totalresultat 
istället för direkt mot eget kapital. De påverkade posterna är omräkningsdifferenser, 
långfristiga monetära mellanhavanden, inkomstskatt och valutakursförändringar. Smoother IV 
gick även över till att redovisa bokslutsdispositioner uppdelade på årets skattekostnad och 
årets resultat i koncernredovisningen under P1. Smoother V har under P1 övergått till att 
redovisa enligt IFRS. Vilket har resulterat i att deras omräkningsdifferenser har nollställts. 
Smoother I och Smoother V har båda gjort förändringar i hur fordringar klassificeras. 
Smoother I slutar redovisa skattefordringar under övriga fordringar och Smoother V 
omklassificerar fordringar i koncern- och intresseföretag från långfristiga till kortfristiga 
fordringar.   
 
Övrigt: Under kategorin övrigt placeras de förändringar som inte passade in under någon av 
de andra kategorierna. Vi kan i Tabell 4.3 se att förändringar har skett i två av de fem 
smoother-klassificerade företagen. Smoother I har under P2 omklassificerat en fastighet från 
en anläggningstillgång till en omsättningstillgång, fastighetens värde var 9 mkr, därmed har 
den slutat skrivas. De har även under P1 sänkt sin diskonteringsränta för verkligt värde från 5 
% till 4 %. Smoother IV har under båda perioderna höjt sin diskonteringsränta för goodwill 
med 1 % per år. Smoother II gjorde under P1 stora förändringar utöver plan rörande maskiner 
och inventarier. Under P2 har avskrivningarna utöver plan i moderbolaget tagits bort och 
nollställts. 
 

4.3 Aktiekursernas utveckling 
 
Vi kan i Bilaga 3, Aktiekursens utveckling för våra smoothers, se att för Smoother I har 
aktiekursen under smoothing-perioderna varit jämn, med små svängningar upp och ned. Men 
med en kurs som haft en positiv utveckling under båda perioderna, främst under P1. Deras 
kurs året innan de klassificerats som smoothers var liknande med små jämna svängningar. För 
Smoother II som klassificerats som en Smoother under samma tidsperiod som smoother I kan 
vi se att deras aktiekurs haft större svängningar upp och ned. Men att även deras aktiekurs 
överlag haft en positiv utveckling under båda perioderna. Deras aktiekurs året innan var den 
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lägsta aktiekursen under tidsperioden (2005-2012) för den här smoothern men den höjs mot 
slutet av året. För Smoother III kan vi i Bilaga 3, Aktiekursens utveckling för våra smoothers, 
se att deras aktiekurs under P1 haft en kraftig uppgång men under P2 får ett kraftigt fall. Dock 
har aktiekursen överlag haft en negativ utveckling under de båda smoother-perioderna. I 
mitten av året innan smoothing-perioderna hade de ett stort fall på sin aktiekurs som därefter 
återhämtat sig något. Även Smoother IV hade i mitten av året innan smoothing-perioderna ett 
stort fall på sin aktiekurs, som mot slutet av det året återhämtade sig. Under åren Smoother IV 
klassificeras som en smoother har de, under början av första året, en överlag positiv aktiekurs. 
Men halvvägs in i första året börjar aktiekursen falla. Aktiekursen fortsätter sedan nedåt under 
andra året och fram till slutet på tredje året då aktiekursens utveckling återigen blir positiv. 
Den sista smoothern, Smoother V har en aktiekurs som under första året och in i andra året 
har en starkt positiv utveckling. Men en bit in i andra året sker ett stort fall på deras aktiekurs. 
Kursen återhämtar sig och får åter en positiv lutning som vid tredje årets slut ligger på en 
liknande nivå som den som var vid första årets början. 
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5 Analys 
 

 
I den här delen av vår studie kommer vi att analysera den empiri vi har samlat in. Det genom 
att ställa dels empiri i relation till empiri och dels genom att ställa empirin i relation till den 
teori och tidigare forskning på området som presenterats i vår teoretiska referensram ovan. 
Vi kommer att till en början göra en övergripande analys och sedan göra en analys utifrån 
motiv-struktur-resultat.  

 
 
Vi kan i Tabell 4.1 i vårt empirikapitel se att samtliga fem företag som klassificerats som 
smoothers ligger en bit under gränsvärdet på 0,5. Vi kan även se att smoothing-perioderna är 
spridda över de studerade åren och inte koncentrerade till specifika år. Mellan åren 2009 och 
2010 är det inget av företagen som klassificeras som smoothers, även om Smoother V har ett 
värde på 0,16 för perioden 2009-2010. Resultat från vår studie visar även att det i Sverige är 
relativt få företag som kan antas tillämpa income smoothing, närmare bestämt 9,4 %. Vi kan 
ställa det i relation till det resultat som Moses (1987) får i sin studie, där 65 % av företagen 
kan antas tillämpa income smoothing och även motsvarande resultat på 85 % i Sarvi et al.s 
(2013) studie. Kustonos (2011) modell som vi använder, är som vi tidigare beskrivit en 
modifiering av Eckles (1981) modell. Eckles (1981) resultat visade på att endast 3 % av de 
studerade företagen kunde klassificeras som smoothers. Det motsvarar två företag, båda 
verksamma inom läkemedelsbranschen. I vår studie är det ett av de fem företagen som 
klassificerades som smoothers som är verksamt inom läkemedelsindustrin, Smoother III. 
Albrecht & Richardsson (1990) fick utifrån sin modell ett resultat där 20 % klassificerades 
som smoothers.  
 
Ser vi till de förändringar som skett i våra smoothers resultaträkningar, som presenteras under 
4.2.1 Förändringar i posterna i resultaträkningarna, ser vi att samma poster återfinns hos två 
eller flera smoothers. Övriga rörelseintäkter, finansiella kostnader och intäkter, räntekostnader 
samt olika försäljningskostnader är exempel på sådana poster. Försäljningskostnaderna för 
Smoother V är kopplade till försäljning av intresse- och koncernföretag och varierat mer än 
omsättningen. Försäljningskostnader är en post som kan kopplas till income smoothing, enligt 
Beidleman (1973). Smoother V har även avskrivningar som en post som förändrats i större 
utsträckning. Det kan vi anta har att göra med att smoothern avyttrat företag och därmed finns 
inte tillgångar som skrivits av tidigare år kvar i företaget längre. Smoother V är även den som 
haft störst förändringar i sina resultaträkningar. Andra poster som förändrats i större 
utsträckning än omsättningen är posterna: övriga skatter, varulager, valutakursförluster, 
medicin- och affärsutvecklingskostnader samt nedskrivningar. Varulager är en post som 
Moses (1987) pekar på kan användas för income smoothing. Medicin- och 
utvecklingskostnader är även det en post som pekas på vid income smoothing, se Beidleman 
(1973). Nedskrivningar är en post som företagsledningen har visst inflytande över och kan 
därmed ses som en diskretionär post enligt Beidlemans (1973) definition och på så sätt 
kopplats till income smoothing.  
 
Utifrån de 17 olika kategorierna som presenteras i Tabell 4.3 kan vi se att det främst är det tio 
första kategoriernas förändringar som har en betydande påverkan på resultatet. Även den 
tolfte kategorin Eventualförpliktelser och ställda säkerheter samt sjuttonde kategorin Övrigt 
innehåller förändringar som har en resultatpåverkan. Med det här som grund innebär det att 
Smoother IV endast har fyra förändringar som kan anses direkt resultatpåverkande. Vidare är 
det bara i kategorierna Förvärv, avyttringar och omstruktureringar och Förändring av 
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redovisningsprinciper som samtliga smoothers haft förändringar. I kategorierna 
Incitamentsprogram och ersättning, Finansiella tillgångar och placeringar, Emissioner och lån 
samt Utdelning har fyra av våra fem smoothers haft förändringar. Smoother V är den som haft 
förändringar i flest kategorier, närmare bestämt 12 av 17 stycken. I vår teoretiska referensram 
framgår det att Moses (1987) kommer fram till att income smoothing handlar om 
långsiktighet och om att skapa en samlad strategi för hur resultatet kan jämnas ut år emellan. 
Att våra smoothers har förändringar som faller under flera kategorier kan tyda på att de har 
strukturerat eller vill koordinera olika poster för att få önskad effekt av income smoothing.  
 

5.1 Motiven hos våra smoothers 
 
Vi kan hos våra smoothers se tecken på att det haft olika motiv för att tillämpa income 
smoothing. Beidleman (1973) kommer fram till att genom att ett företag har en bonusplan kan 
motivationen till manipulering ökas hos företagsledningen. Han kommer även fram till att 
olika typer av bonussystem ger upphov till poster i resultaträkningarna som ofta används för 
att manipulera. Genom att dela ut stora bonusar bra år och mindre bonusar sämre år 
(Beidleman 1973). Hos fyra av våra fem smoothers kan vi konstatera att förändringar har skett 
i deras incitamentsprogram. Det kan ställas i relation till Beidlemans (1973) argument ovan 
samt till vad tidigare forskning kommit fram till. Nämligen att i flera fall har det visat sig att 
en bonusplan utgör ett motiv för företagsledare till att jämna ut företagets resultat, se Healy & 
Kaplan (1985) och Jones (1991). Vi kan exempelvis se hos Smoother II att de under tredje 
året inför ett incitamentsprogram samt att deras personalkostnader förändras, främst vad det 
gäller lön och VDns ersättning. De gör även förändringar i sin ersättningsstruktur under P1, 
där de öppnar upp för möjligheten att ge större avgångsvederlag. Smoother III ökar också 
möjligheten till ökad ersättning åt VDn genom att höja kostnadstaket för ersättning. Smoother 
I införde å andra sidan inte något nytt incitamentsprogram utan ändrade istället i sitt befintliga 
under andra året. Även hos Smoother V kan vi konstatera att en rörlig ersättning infördes 
under det tredje året och att deras ersättning till anställda under P2 ökade. Alla de här 
förändringarna som gjorts går att koppla till det Beidleman (1973) kommer fram till om att en 
bonusplan motiverar företagsledare att tillämpa income smoothing samt att bonussystemet i 
sig hjälper till att jämna ut resultatet. 
 
Olika typer av förändringar i posten lager som vi registrerat hos Smoother III och V går att 
koppla till minskning av risken som motiv för income smoothing. Smoother Vs råvarulager 
samt förnödenheter mer än tredubblats under smoothing-perioderna. Vilket kan ses som ett 
sätt för dem att försöka visa på en minskad risk i företaget. Det eftersom det kan visa på att 
det går bra för företaget, något Martinez & Castro (2011) kom fram till var motiv för income 
smoothing. Det skulle å andra sidan kunna tolkas som att företaget har en svag styrning då de 
samtidigt har fördubblat sitt varulager vilket kan tolkas som att de producerar mer än de kan 
sälja och att produktionsplaneringen är bristfällig. Huang et al. (2008) menade att i ett företag 
med en svag styrning kan artificial smoothing få negativa konsekvenser medan real 
smoothing kan minska agentkostnaderna. Real smoothing är något vi kan anta att Smoother V 
tillämpat då de under P1 ökade de räntebärande värdepapperna och sedan minskade dem 
under P2. Vidare kan vi se ett tecken på en svag styrning hos Smoother III då de fördubblar 
nedskrivningen av varulagret under P2. Vilket vi kan tolka som att de producerat mer än de 
borde. Å andra sidan har Smoother III samtidigt fluktuerande kostnader för färdiga produkter 
och produkter under produktion vilket då skulle kunna antas tyda på att de anpassar 
produktionen efter efterfrågan. Genom den anpassningen skulle risken för att få ett för stort 
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och gammalt lager minskas och de fluktuerade kostnaderna skulle därmed vara en del av 
anpassningen för att minska risken.  
 
Wang & Williams (1994) kom fram till att företag med ett jämnt resultat fick en fyra gånger 
så stor reaktion på sin aktiekurs än andra företag. De menade att income smoothing ökar 
informationsvärdet och därigenom minskar risken (Wang & Williams 1994). Vad det gäller 
risker har tre av våra smoothers haft förändringar i sina kundfordringar. Två av dem har ökat 
de osäkra kundfordringarna vilket gör att de kostnadsförs och på så vis minskar resultatet. För 
den tredje smoothern, Smoother IV som haft förändringar i kundfordringarna, skedde en 
minskning av resultatet genom att deras kreditförluster på fordringarna ökade. Hos de två 
smoothers som ökade de osäkra kundfordringarna har risken för att respektive smoother inte 
får betalat för sina fordringar ökat. Därmed kan vi anta att risken med företaget också ökas. 
Vilket då enligt Moses (1987) skulle vara negativt för företaget och ett motiv till att de vill 
jämna ut sitt resultat. Moses (1987) ser vidare politiska kostnader som ett motiv till att 
företagsledare vill tillämpa income smoothing och menar att skatten som ett företag i viss mån 
kan påverka storleken på, är en typ av politisk kostnad. Hos tre av våra företag som 
klassificerats som smoothers har det skett förändringar i posten uppskjuten skatt. Det främst i 
de temporära skillnaderna där det oftast sker en ökning. Något som här är intressant är att 
Smoother I, som är en av de tre som haft förändringar i den uppskjutna skatten, har haft ökade 
revisionskostnader för framförallt skatterådgivning. Samtidigt har även boksluts-
dispositionerna ökat i storlek vilket leder till att betalningen av skatt skjuts upp. Hos Smoother 
V sker en liknande förändring då de ökar sina periodiseringsfonder. Smoother Is och 
Smoother Vs agerande stämmer väl in på att företagen skulle vilja påverka sina resultat för att 
få en minskad skattekostnad. Vilket kan kopplas till income smoothing om storleken på 
skattekostnaden hjälper till att jämna ut resultatet till önskad nivå. 
 
Watts & Zimmerman (1986) skriver att ju högre skuldsättningsgrad ett företag har desto mer 
motiverade blir dess ledare till att göra resultathöjande justeringar. Skuldsättningsgraden ökar 
i takt med att ett företag ökar sina skulder. Vilket tre av våra smoothers gjort då de ökat sin 
upplåning under P1 eller P2. Smoother III ökar den långfristiga upplåningen under P1 och den 
kortfristiga under P2. Smoother IV ökade istället sin checkkredit under P1 för att minska den 
igen under P2, samtidigt som posten eventualförpliktelser ökade. Å andra sidan kan de 
nyemissioner som samma smoother gör visa på att de inte vill öka sin skuldsättningsgrad. 
Nyemissionerna kan istället ses som åtgärder för att minska skuldsättningsgraden och där med 
skulle motivationen till att göra resultathöjande justeringar minskas. Jones (1991) 
konstaterade att företagsledare kan motiveras till att rapportera höga resultat för att på så vis 
få bättre villkor på sina lån och får ett högre resultat som kan tilldelas dem själva. Det finns 
även en hypotes om politiska kostnader som enligt Watts & Zimmerman (1990) är att stora 
företag är mer benägna att jämna ut sitt resultat än små företag. Alla företag som ingått i vår 
studie är stora företag, vilket då till att börja med skulle vara ett motiv till att de vill tillämpa 
income smoothing.  
 
Vi kan i kategorin Förändring av redovisningsprinciper ovan se att samtliga av våra smoothers 
har gjort förändringar som vi kategoriserat hit. Två av våra smoothers har gjort flera olika 
förändringar av redovisningsprinciper, vilket framgår av Tabell 4.5. Moses (1987) studie visar 
på ett samband mellan income smoothing och byte av redovisningsprincip. Vi ser att 
Smoother II har gjort byten av redovisningsprincip kring maskiner och inventarier vilket har 
påverkat deras resultat i stor utsträckning, då resultatet påverkats med 4000 mkr ner och upp 
mellan åren i smoothing-perioderna. Enlig Moses (1987) är ett agerade som görs i utjämnande 
syfte mer motiverat om agerandet ger ett stort önskat utfall. Vilket Smoother IIs har gjort. De 
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andra bytena av redovisningsprinciper som vi identifierat i den här kategorin, kommer sig ur 
att företagen har anpassat sig till förändringar i standarder och ramverk för finansiell 
rapportering eller för att företaget bytt från en standard till en annan. Moses (1987) menar att 
byte av en redovisnings princip är knutet till företagsledningens beslut. Å andra sidan är de 
förändringar i redovisningen som föranleds av att en standard som företaget tillämpar 
förändras inte knutna till företagsledningens beslut.  
 

5.2 Våra smoothers struktur för tillämpning av income smoothing 
 
I tidigare forskning har vi kunnat läsa hur företag har koordinerat sina poster för att tillämpa 
income smoothing. Här kommer vi att analysera kring våra smoothers struktur för tillämpning 
av income smoothing. I kategorin Förvärv, avyttringar och omstruktureringar har samtliga 
smoothers gjort förändringar. De här förändringarna utgör händelser och agerande som 
påverkar resultaten på olika sätt. Dels via de kostnader och intäkter som är knutna till själva 
transaktionerna, men även då ett nyförvärvat företag konsolideras in i koncernen. Vilket gör 
att koncernens resultat påverkas av det nyförvärvade företagets resultat. Detsamma gäller 
företag som avyttras och därmed inte tas med i koncernens finansiella rapporter längre. Det 
kan därför antas att de här transaktionerna bidrar till att jämna ut företagets resultat på ett, för 
företagsledningen, önskvärt sätt. Det kan å ena sidan tolkas som tillämpning av income 
smoothing via förvärv och försäljning av tillgångar och investeringar i enlighet med det 
Bartov (1993) kommer fram till i sin studie. Nämligen att företagsledningen utnyttjar sitt 
inflytande över tidpunkten för erkännande av företagsförvärv och sitt inflytande över när 
transaktionen ska äga rum för att jämna ut företagets resultat. Även inflytandet 
företagsledningen har över vilka investeringar och tillgångar som skall avyttras kan kopplas 
till Bartov (1993). Det eftersom de kan välja att avyttra de investeringar och tillgångar som 
kommer höja respektive sänka resultatet på önskat sätt. Å andra sidan kan den utjämnande 
effekten som eventuellt kommer sig av förvärv och avyttring vara naturlig. Den effekten 
skulle då kunna ses som natural smoothing. Det vill säga en utjämningseffekt som kommer 
sig naturligt ur den operativa verksamheten (Eckle 1981). För Smoother V, vars verksamhet 
till stor del består av att förvärva och avyttra företag kan det röra sig om natural smoothing. 
Vidare tar samtliga smoothers, i sina verksamhetsbeskrivningar, upp att det i deras 
verksamheter ingår förvaltning av olika tillgångar. Det ger möjlighet till det som Eckle (1981) 
kallar real smoothing, genom att det möjliggör för företagen att engagera sig i handel med 
tillgångar. 
 
Att Smoother III gjort rationaliseringar under tredje årets fjärde kvartal kan kopplas till det 
Givoly & Ronen (1981) säger, att förändringar i det fjärde kvartalet kan vara försök från 
företagsledares sida att kompensera händelser under de tidigare kvartalen och därmed jämna 
ut resultatet för hela året. Det kan även kopplas till det Bartovs (1993) resultat visade på, att 
avyttringar är mer vanligt förekommande under det fjärde kvartalet. Ser vi till tidpunkten för 
när våra smoothers har förvärvat andra företag ser vi att förvärven inte direkt går att knyta till 
första, andra eller tredje året i smoothing-perioden. Det går inte heller att se mönster för vilket 
kvartal som skulle kunna vara det mest förvärvtäta. Vi finner med andra ord inga vidare 
belägg för det som Bartov (1993) och Givoly & Ronen (1981) kommer fram till. Å andra 
sidan har de tre av våra smoothers, för vilka vi kunnat utläsa exakta tidpunkter för förvärven, 
genomfört förvärv i fjärde kvartalet. Smoother I köpte ett företag under sista kvartalet, sista 
året, som konsoliderades på bokslutsdagen (31 december 2012). En motsvarande händelse har 
skett hos Smoother V som tecknade ett avtal om ett förvärv av ett företag under sista 
kvartalet, andra året. Men det förvärvade företaget konsoliderades inte in i koncernen förens 
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den första dagen på smoothing-periodernas sista räkenskapsår (1 januari 2007). De här 
förvärven kan vi anta har skett i smoothing-syfte.  
 
Vidare ger förvärv i vissa fall upphov till goodwill i förvärvarens balansräkning. Något vi kan 
se hos tre av våra smoothers. Goodwill är en post som ledningen har stort inflytande över, 
alltså en diskretionär post enligt Beidlemans (1973) sätt att dela in poster.  Inflytandet består 
av att ledningen kan påverka hur stor goodwill posten kommer att bli och på så vis kommer 
nedskrivningsmöjligheten att påverkas. Nedskrivning av goodwill påverkar i sin tur resultatet. 
De tre smoothers som haft förändringar under kategorin Goodwill har alla tre gjort 
nedskrivningar. Nedskrivningarna har skett i P2 och då med större belopp under tredje året av 
respektive smoothers smoothing-perioder. 
  
Fyra av våra smoothers gör förändringar i sina incitamentsprogram, som vi påpekat ovan. I 
Beidlemans (1973) studie kommer han fram till fem poster som kan användas vid tillämpning 
av income smoothing, en av dem var olika typer av bonus. Smoother II gör förändringar i sin 
ersättningsstruktur under P1, där de öppnar upp för möjligheten att ge större avgångsvederlag 
till ledande befattningshavare. Även Smoother III ökar möjligheten till ersättning åt VDn 
genom att höja kostnadstaket. Smoother I ändrade istället sitt befintliga incitamentsprogram 
under andra året. Även hos Smoother V kan vi konstatera att en förändring i den rörlig 
ersättning infördes under det tredje året och att deras ersättning till anställda ökade under P2. 
Förändringarna skulle således enligt Beidlemans (1973) studie alla kunna vara struktureringar 
för att möjliggöra för income smoothing. Det flesta förändringarna rörande 
incitamentsprogram är resultatpåverkande, det är även förändringar som styrs av 
företagsledare, det vill säga det är poster och förändringar som företagsledningen kan 
påverka. Både Smoother I och V har en ökning av ersättning till ledande befattningshavare 
under det tredje smoothing året. För Smoother I så infördes möjligheten till ökningen under 
tredje året redan det andra året, vilket kan tyda på att income smoothing tillämpas långsiktigt. 
Det eftersom förändringen som görs under andra året, öppnar upp för möjligheten att minska 
resultatet under tredje året och även kommande år framöver. 
 
Att skjuta upp skatten är ett sätt för företagen att undvika att minska sitt resultat. Smoother I 
gjorde förändringar i sina rapporterade och skattemässiga bokslutsdispositioner vilket 
påverkat resultatet. Smoother II och V hade förändringar i uppskjuten skatt på grund av 
temporära skillnader. De här förändringarna i skatten är något som företagsledningen kan 
påverka och på så vis är posten en diskretionär post enligt Beidleman (1973). Då 
företagsledningen kan skjuta upp skatten eller använda bokslutsdispositioner för att på så sätt 
senarelägga skattekostnaden. Vidare har de förändringarna som finns i kategorin Lager till 
stor del varit att företagens lager har ökats eller minskats betydande under smoothing-
perioderna. Moses (1987) kommer fram till att principer för lagervärdering har ett signifikant 
samband med income smoothing. Det kan därför inte uteslutas att det kan ligga en vilja till att 
jämna ut företagets resultat bakom förändringarna i lagerposterna. Vi ser även att Smoother 
III under P2 fördubblar nedskrivningarna på sitt varulager och det är något som kan ha gjorts i 
avsikt att jämna ut företagets resultat.  
 
Bland förändringarna som rör kategorin kundfordringar är det främst förändringar som rör 
osäkra kundfordringar som förekommit. De osäkra kundfordringarna ökar eller minskar inte 
likvärdigt hos företagen utan går åt olika håll under smoothing-perioderna. På så sätt ser vi 
inga mönster för den här posten. En annan post knuten till kundfordringar som förändrats är 
kreditförluster hänförda till fordringar inom koncernen. Både Smoother II och III har haft 
förändringar i de kundfordringar som klassificerats som osäkra. För att ställa det i relation till 
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Ronen & Sadans (1975) indelning av income smoothing i två typer, skulle förändringarna i 
kundfordringarna placeras under den första typen icke-klassificeringsutjämning. Det eftersom 
det krävs ett erkännande för att kundfordringarna ska placeras som osäkra och erkännande gå 
in under den första dimensionen som är en del av typen icke-klassificeringsutjämning. För 
Smoother IV som fick ökade kreditförluster på sina fordringar innebar det en direkt påverkan 
på resultat. Vilket företagsledningen inte har kontroll över och det passar därför inte in under 
någon av de olika typerna av income smoothing som Ronen & Sadan (1975) skapat.  
 
Vi kan i Tabell 4.3 se att alla utom Smoother IV haft förändringar i kategorin Finansiella 
tillgångar och placeringar, alltså fyra av fem smoothers. Smoother I och V kan vi anta ha 
tillämpat real smoothing. Hos Smoother I eftersom de under P1 ökade de kortfristiga 
placeringarna samt att deras handel med finansiella tillgångar var stor. Samtidigt hade de 
under P2 få finansiella tillgångar som kunde säljas. Att de under P2 hade få finansiella 
tillgångar som kunde säljas vill vi försöka applicerar på Copelands (1968) kriterier för regler 
och praxis. Det eftersom det skulle kunna vara ett motargument för att det skulle handla om 
income smoothing. Copeland (1968) menar att en regel eller praxis användande inte får göra 
att det inte går att förändra vid nästa år. Vi menar då att eftersom de ökade sin handel med 
finansiella tillgångar under P1 men sedan har få som kan säljas under P2 kan det innebära att 
de har bundit dem över en längre tid. Det vill säga att de blivit långfristiga. Är det så, innebär 
det att de inte kan förändras vid nästa år och på så vis kan vi utifrån Copelands (1968) 
kriterier anta att det inte handlar om income smoothing. Fast å andra sidan handlar det inte om 
en regel eller praxis här, utan om att vi applicerat Copelands (1968) kriterier på den här 
situationen. Smoother Is handel med de finansiella tillgångarna kan kanske ses som real 
smoothing. Men då de inte har lika många finansiella tillgångar som kan säljas i P2 så har 
deras utrymme för real smoothing krympt. Smoother V kan vi anta har använt sig av real 
smoothing genom att de under P1 ökade de räntebärande värdepapperna och under P2 
minskade dem. De minskade även innehavet i långfristiga värdepapper under båda perioderna. 
Vilket skulle kunna ses som att de vill utöka sin möjlighet till tillämpning av income 
smoothing, samt att de under P1 gör en nedskrivning av dem. Just nedskrivning är en av de 
poster som Beidleman (1973) kommer fram till kan användas för income smoothing. Real 
smoothing är vidare den mer korrekta av real smoothing och artificial smoothing eftersom det 
handlar om verkliga transaktioner och därför blir mer synligt. Medan artificial inte blir det 
(Eckle 1981). 
 
Ett tydligt tecken på hur företagen kan ha koordinerat sina poster för att jämna ut resultatet 
kan vi se hos de tre som gjort förändringar som kategoriserats in under Leasing. Det då alla 
tre har ökat den operationella leasingen. Leasing är en post som företagsledarna i viss mån 
kan styra över och skulle på så vis vara en, som Beidleman (1973) beskriver det, diskretionär 
post. Samtidigt handlar det om leasingens erkännande, alltså främst om huruvida den ska 
kostnadsföras (operationell) eller kapitaliseras (finansiell). Erkännande är en del av den första 
typen, icke-klassificeringsutjämnande, av income smoothing som Ronen & Sadan (1975) 
beskriver. För Smoother I så minskade den finansiella leasingen när den operationella ökade, 
vilket gör att vi kan anta att det skett en omklassificering som påverkat resultatet. För 
Smoother IV och V minskade inte den finansiella leasingen men den operationella leasingen 
ökade hos dem båda. 
 
Beidleman (1973) konstaterar i sin studie att pensionskostnader är en post som används för 
income smoothing. Två av våra fem smoothers har gjort förändringar som placerats i 
kategorin Pensioner. Smoother V ökade pensionsavsättningarna samt ändrade sina 
pensionsförmåner och systemet runt. Smoother IV minskade sina pensionsförsäkringar under 
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P1 för att sedan öka dem under P2. I Moses (1987) studie framkommer det att förändringar i 
redovisningsprinciper som rör pension har ett signifikant samband med income smoothing. 
Det är med andra ord en post som kan användas för income smoothing och vi kan anta att 
ovan nämnda smoothers kan ha gjort det. Det här kan styrkas av det Lew (2008) kommer fram 
till i sin studie, nämligen att pensioner användes för tillämpning av income smoothing 
eftersom det finns valmöjligheter i standarderna kring pensioner. Vidare framkom det i vår 
empiriska studie att Smoother I och Smoother IV har höjt sin diskonteringsränta. 
Diskonteringsräntan bestäms av företagsledningen och kan leda till resultatpåverkan genom 
att en förändring i räntan ger en förändring av tillgångars och skulders förväntade värden 
(Lew 2008). Lew (2008) kommer vidare fram till att diskonteringsräntan kan användas för att 
jämna ut ett företags resultat. En liten förändring av diskonteringsräntan påverkar företagets 
pensionstillgångar och skulder, därmed tillhörande pensionskostnader i stor utsträckning (Lew 
2008). Vi kan därför anta att förändringen av diskonteringsräntan hos Smoother I och IV 
påverkat värdet på deras pensionstillgångar och skulder. Vilket i sin tur kan ha påverkat deras 
resultat och därmed gjorts i syfte att jämna ut resultatet.  
 
Olika typer av avsättningar är något som har ökat hos tre av de fem smoother-klassificerade 
företagen. En av dem ökade avsättningarna för reklamationer och de andra två hade ökade 
avsättningar på grund av företagsförvärv. Att Smoother II och V hade ökade avsättningar på 
grund av företagsförvärv kan relateras till income smoothing. Det då de kan ha förvärvat 
verksamheterna i syfte att jämna ut resultatet eller att de har erkänt förvärven det året som 
gjort att förvärvet fått en önskad effekt på resultatet. Att Smoother I ökade avsättningarna för 
reklamationer är troligtvis ett tecken på att de tror att reklamationerna kommer att öka i 
framtiden och att de vill förebygga den händelsen. Å andra sidan behöver det inte vara så för 
agerandets påverkan på årets resultat avgör om en tillämpning av income smoothing blir 
intressant eller ointressant enligt Beattie et al. (1994). Smoother I och II som båda hade ökade 
avsättningar, hade även ökade övriga revisionskostnaderna. Smoother Is ökning bestod främst 
av ökade kostnader för skatterådgivning under P2. Men deras ökning var inte så stor i 
förhållande till deras omsättning. Därigenom kan vi anta att dess effekt på resultatet var liten. 
Så utifrån vad Beattie et al. (1994) kommer fram till, skulle påverkan kanske inte vara 
tillräckligt stor för att bli intressant för att användas vid tillämpning av income smoothing. 
Smoother IIs övriga revisionskostnader tredubblades under båda deras smoothing perioder, 
men även här var kostnadernas storlek i förhållande till omsättningen liten.  
 

5.3 Funktionella effekten av income smoothing 
 
Tillämpning av income smoothing antas ha en viss påverkan på företagets aktiekurs. Vi 
kommer nedan att analysera vad våra smoothers tillämpning av income smoothing kan antas 
få för funktionell effekt. Utifrån förändringarna som skett i posterna i resultaträkningarna kan 
vi se att Smoother I och IV är de som överlag haft jämnast nivå på sina poster. Framförallt 
vad det gäller de poster som Lev & Kunitzky (1974) tar upp som poster som har ett starkt 
samband med risken med aktien. Således skulle Smoother I och IV ses som mindre riskfyllda 
än Smoother V som hade stora variationer i de flesta posterna, utom årets resultat. Vidare 
menade Michelson et al. (2000) att aktiemarknaden kommer att reagera positivt på ett jämnt 
resultat. Samma författare kom 1995 fram till att de företag som tillämpat income smoothing 
har en lägre risk, se Michelson et al. (1995). För att ställa det i relation till de jämna poster 
som Smoother I och IV uppvisar under sina respektive smoothing perioder och därmed den 
minskade risken så borde deras aktiekurs ha påverkats positivt. Det kan antas stämma väl för 
Smoother I som under båda smoothing-perioderna haft en jämn och svagt stigande aktiekurs. 
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Men för Smoother IV å andra sidan är förhållandet det motsatta. Smoother IVs aktiekurs var 
till en början positiv men lite mer än halvvägs in i det första året börjar den falla. Den 
negativa lutningen mattas av under det andra året men fortsätter vara negativ under resterande 
del av smoothing-perioderna, se Bilaga 3, Aktiekursens utveckling för våra smoothers. Å ena 
sidan kan vi se att tidigare forskningsresultat stämmer väl överens med hur Smoother Is 
aktiekurs sett ut samtidigt som vi å andra sidan kan se att Smoother IVs aktiekurs reagerat på 
ett motsatt vis.  
 
Smoother V som hade stora variationer i de flesta posterna i resultaträkningen hade under P1 
och in i början av P2 en stigande aktiekurs. Men under P2 sker ett kraftigt fall på kursen som 
sedan vänder och blir positiv ingen. Således är Smoother Vs aktiekurs, precis som deras olika 
poster i resultaträkningarna, mer ostabil än Smoother Is och IVs aktiekurser. Att aktiekursen 
vid tillämpning av income smoothing bör stiga stärks av vad Salehi & Maneshs (2011) 
kommer fram till i sin studie. De kommer fram till att den information som ges ut kring 
framtida kassaflöden och företagets lönsamhet när ett företag tillämpar income smoothing ger 
en stigande aktiekurs. Smoother II hade en aktiekurs som under smoothing-perioderna var 
relativt varierande om än med en överlag positiv lutning. Deras poster i resultaträkningarna 
var även de överlag jämna under smoothing-perioderna. Men posten finansiella intäkter var 
mycket ojämna mellan åren i P1 och förändringarna av varulagret var stor mellan alla tre åren. 
Vidare blir deras skattepost negativ under P2. Informationen som kan utläsas av att studera de 
olika posterna i resultaträkningarna kan således ligga till grund för hur de olika företagens 
aktiekurs utvecklas. Det kan tyda på att income smoothing, som koordinering av posterna i 
resultaträkningen, till viss del kan ha ett samband med aktiekursens utveckling.  
 
Samtliga företags ersättning till företagsledare ökade under smoothing-perioderna. Vilket 
ligger i linje med det som Salehi & Manesh (2011) kom fram till, att en stigande aktiekurs på 
grund av income smoothing är positivt för både aktieägare och företagsledarna. Å andra sidan 
om vi åter ser till aktiekursen så kan vi konstatera att den inte alla gånger utvecklats positiv, 
vilket då är negativt för aktieägarna. Men samtidigt ökade samtliga fem smoothers sin 
utdelning under någon av smoothing-perioderna, vilket är positivt för aktieägarna. Att 
utdelningen ökade kan även, enligt Chen & Wu (1999), vara ett försök från företaget att sända 
ut en signal om hur dess framtid kommer att se ut. Det eftersom Chen & Wu (1999) menar att 
utdelningen visar på företagets framtida prestationsförmåga. 
 
Connelly et al. (2011) menar att signaler är ögonblicksbilder. På samma sätt visar en finansiell 
rapport en ögonblicksbild av hur företaget ser ut på balansdagen. Nästa dag kan situationen se 
annorlunda ut. Att bilden snabbt kan förändras kan vi se hos Smoother V som i slutet av andra 
året bestämmer sig för att förvärva ett företag men genomför förvärvet först den 1 januari 
nästkommande år. Således kommer bilden av företaget att förändras från andra årets 
balansdag, till nästkommande dag. Signalen de signalerar ut genom de finansiella rapporterna 
för andra året kommer då inte visa förvärvet utan förvärvet kommer komma med först i 
signalen som sänds ut det tredje året. Vi skulle kunna anta att valet av att erkänna förvärvet 
först under år tre är en del av företagsledningens strategi för att få ett jämnt resultat och på så 
vis signalera att framtiden ser bra ut för företaget. Speciellt eftersom Smoother V ökar sin 
utdelning under P1 vilket då enligt Chen & Wu (1999) visar på att framtiden kommer se bra 
ut men sedan minskar den under P2 vilket då skulle sända ut signalen att framtiden inte ser 
lika bra ut. Givoly & Ronen (1981) menade att income smoothing är ett sätt för företagsledare 
att signalera det resultat som intressenterna förväntar sig att företaget ska få. Vilket då skulle 
stämma bra in på antagandet om varför de väljer att erkänna förvärvet först det tredje året. 
Vidare är det enligt Connelly et al.s (2011) studie viktigt att mottagaren observerar det 



 

39 

budskap som företaget vill få ut med signalen. Att Smoother IVs aktiekurs haft en negativ 
utveckling trots signaleringen om ett jämnt resultat och en höjd utdelning under sista året, kan 
vara tecken på att deras mottagare inte uppfattat signalerna på rätt sätt. 
 
Sverige hamnar i Cahan & Lius (2008) studie bland de som har högst investerarskydd och 
deras studie visar på att de länder som har högt investerar skydd har en positivare relation till 
income smoothing. Sverige är alltså ett land med ett starkt investeraskydd. Vilket leder till att 
de finansiella rapporterna från ett företag som tillämpat income smoothing har ett högre 
informationsvärde än de finansiella rapporterna från ett företag som inte tillämpat income 
smoothing (Cahan & Liu 2008). Utifrån det här borde våra fem smoothers ha en hög nivå på 
informationen i de finansiella rapporterna. Vilket då kan stämma överens med den tendens vi 
sett vad det gäller förändringarna i de olika posterna i resultaträkningen och aktiekursens 
utveckling. Vidare menar Tucker & Zarowin (2006) att aktiekursen innehåller mer 
information om företagets framtid hos de företag som kan antas ha tillämpat income 
smoothing. Som vi ovan konstaterat så hade de företag som hade små förändringar i de olika 
posterna i resultaträkningarna också en jämn aktiekursutveckling. Därför skulle vi kunna anta 
att de till viss del går hand i hand. 
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6 Diskussion 
 

 
Här nedan följer en diskussion kring det som framkommit i vår studie och som vi lyft fram i 
vår analys. Diskussionen sker i löpande text, där vi diskuterar kring intressanta aspekter 
utifrån motiv-struktur-resultat och lägger grunden för de slutsatser vi kan dra av vår studie.  

 
 
Utifrån vår empiri kan vi konstatera att income smoothing som fenomen förekommer relativt 
sällan bland stora företag i Sverige. Det är 9,4 %, alltså nästan en av tio företag, som vi någon 
gång under vår studerade tidsperiod (2005-2012), kunde klassificera som en smoother. Som vi 
skriver i vår analys så är 9,4 % lite i jämförelse med andra studier som exempelvis Moses 
(1987) som resulterade i att 65 % av de studerade företagen tillämpade income smoothing 
eller Sarvi et al.s (2013) studie där 85 % antogs tillämpa income smoothing. Samtidigt är vårt 
resultat högt i förhållande till Eckles (1981) resultat på 3 %, där en liknande modell som den 
vi använt i vår studie användes. Vi skulle därför kunna säga att förekomsten av income 
smoothing bland stora företag i Sverige är både hög och låg beroende på vilken studie 
resultatet jämförs mot. Att vi får få smoothers i vår studie kan bero på att företag i Sverige 
inte tillämpar income smoothing i lika stor utsträckning som i de länder som Moses (1987) 
och Sarvi et al (2013) studerade. Å andra sidan kan det bero på att vi använder en annan 
modell för att klassificera företagen som smoothers respektive icke-smoothers. Vidare är 
smoothing-perioderna för respektive smoother utspridda under de åren som vi studerat. Det 
kan tyda på att income smoothing inte är knutet till externa faktorer. Det vill säga saker som 
ligger utanför företaget. Tillexempel saker som är kopplade till intressenter utanför företagets 
innersta krets eller det ekonomiska läget i samhället. Income smoothing kan vi istället anta är 
knutet till de interna förhållandena i företaget och de närmaste intressenterna. Med det menar 
vi exempelvis aspekter som att företaget behöver få in nytt kapital. Det kan också bero på att 
företagen vill signalera ut specifika saker eller har andra motiv till att jämna ut sina resultat.  
 
Företagen som klassificeras som smoothers i vår studie tillhör olika branscher, vilket tyder på 
att income smoothing bland stora företag i Sverige inte är knuten till en specifik bransch. Att 
läkemedelsföretag finns med bland de företag som klassificerats som smoothers i både Eckles 
(1981) studie och vår tror vi kan bero att den branschen är investeringsintensiv. Vi antar att 
företagen i den här branschen satsar mycket på forskning och utveckling. Vilket kan göra att 
de, exempelvis vid utveckling av nya produkter, är mer beroende av att ta in kapital från 
externa parter som kreditinstitut och investerare. Då får de, som vi ser det, motiv till att vilja 
jämna ut resultat för att på så vis attrahera de externa parterna. De kan då tillämpa income 
smoothing dels för att få bra villkor på lån från kreditgivare. Men även för att på så sätt 
attrahera aktieägare att investera trots att läkemedelsbranschen i många fall kan anses 
riskfylld. Vidare hade Smoother V flest förändringar som var mer än 20 procentenheter större 
än förändringen i omsättningen i sina poster i resultaträkningarna. Deras verksamhet rör 
handel med företag, det påverkar olika poster i resultaträkningen olika mycket när företag 
konsolideras eller tas bort från koncernredovisningen vid avyttring. Vi antar att de, på grund 
av sin branschtillhörighet, får tillämpa income smoothing på ett annorlunda sätt än övriga 
smoothers för att kunna presentera ett jämt resultat.  
 
Vidare har vi i vår analys tittat på olika strukturer samt motiv som våra smoothers haft för att 
tillämpa income smoothing. Redovisningsförändringar som föranleds av förändringar i 
standarder, är som vi ser det, förändringar som företagen måste anpassa sig till. Så om de är 
resultatpåverkande kan det göra att ett företags smoothing-strategi måste förändras. Det för att 
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parera mot effekten som standardförändringen ger upphov till. Att företagen i viss mån får 
välja när i tiden standarden ska tillämpas kan dock underlätta eller ge företagen större 
möjlighet till att hålla sig till sin tillämpning av income smoothing. Det och möjligheten för 
företagen att byta mellan olika accepterade standarder anser vi kan ses som effektiva 
smoothing-verktyg. Vidare kan vi tänkta oss att användandet av poster som leasing, 
erkännande av förvärv och pensioner för tillämpningen av income smoothing kan bero på att 
det finns en inbyggd dualism i standarderna kring de här posterna. Lew (2008) menar att när 
det gäller pensioner finns det en inbyggd dualism. Dualism är även något vi ser finns inbyggt i 
standarderna kring leasing eftersom det finns två olika typer av leasing som företagen i viss 
mån kan välja mellan, finansiell leasing och operationell leasing. På grund av att det finns 
olika valmöjligheter inom redovisningen får företagen möjlighet att välja det som passar bäst 
för att exempelvis nå ett önskat resultat. Det här resonemanget ligger även i linje med det 
Grodon (1984) menar, nämligen att det öppnas upp möjligheter för företagsledare att välja 
önskvärda principer eftersom principer för redovisningen är inkonsistenta.  
 
I Sverige har vi även valmöjligheten att via olika bokslutsdispositioner fördela resultat över 
olika perioder. Som vi ser det skapas därigenom fler möjligheter för våra Svenska företag att 
flytta intäkter och kostnader mellan olika perioder. Vilket ger en ökad transparens och är 
något som vi kan anta har utnyttjas av våra smoothers. Tillexempel har skattekostnaderna 
fluktuerar mycket i jämförelse med omsättning vilket framgår av vår analys av förändringarna 
i posterna i företagens resultaträkningar. Vi kopplar det här till bokslutsdispositioner, då 
bokslutsdispositioner delas upp mellan obeskattade reserver och uppskjuten skatteskuld 
i koncernredovisningen. På så sätts förskjuts alltså den positiva resultateffekten upp från ett år 
till ett annat. Samtidigt ser vi även en annan aspekt på att skattekostnaden har förändrats i 
större utsträckning än omsättningen. Nämligen det Moses (1987) säger om att politiska 
kostnader är ett motiv till att företagsledare vill jämna ut resultatet. Skatt är en typ av politisk 
kostnad. Hos tre av våra företag som klassificerats som smoothers har det skett förändringar i 
främst de temporära skillnaderna, vilket oftast resulterat i ökningar i den uppskjutna skatten. 
För somliga av våra smoothers kan vi härleda större belopp i uppskjuten skatt till 
bokslutsdispositioner, däribland periodiseringsfonder, vilket lett till att betalningen av skatten 
skjuts upp. De här observationerna stämmer väl in på att företagen kan ha velat påverka och 
jämna ut sina resultat för att få en minskad skattekostnad. Något som här är intressant är att 
Smoother I, som är en av de tre som haft förändringar i den uppskjutna skatten, även haft 
ökade revisionskostnader för framförallt skatterådgivning. Vilket vi kan anta har att göra med 
att de vill med hjälp av skattejusteringar parerar sitt resultat. Vidare hade Smoother II, III och 
V ändrat möjlig avskrivningstid för sina maskiner och inventarier. Det är dock inget vi kunnat 
se ifall de utnyttjat eller inte. Vi anser att det här är intressant att peka på då förändringarna 
öppnar upp för möjligheten till att välja bland flera olika avskrivningstider, vilket påverkar 
storleken på avskrivningarna och därmed företagets resultat.  
 
Vi kan se att olika typer av bonus eller incitamentsprogram är poster där flera av våra 
smoothers haft förändringar. Det har även i flera studier visat sig vara ett starkt motiv för 
income smoothing, se Healy & Kaplan (1985) och Beidleman (1973). Beidleman (1973) kom 
även fram till att olika typer av bonus är något som användes vid income smoothing. Vilket vi 
kan anta har skett hos Smoother II som under det tredje året införde ett nytt 
incitamentsprogram samt ökade sina personalkostnader, främst lön och ersättning till VD. Att 
vi ser det som ett starkt motiv är eftersom företagsledare till viss del kan påverka hur stora 
deras tilldelade bonusar blir och kan på så vis parera för hur företagets resultat kommer se ut. 
Företagsledarna har inte en egen bestämmande rätt men de tar fram förslagen om ersättning, 
förändringar i bonussystem och incitamentsprogram till årsstämman där sedan aktieägarna i 
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slutändan bestämmer. Vi kan även se att företagsledarna, precis som Beidleman (1973) 
menade, kan ha motiv att tillämpa income smoothing eftersom de olika bonussystemen och 
incitamentsprogrammen ofta är kopplade till företagets resultat. Vi ser det som så att genom 
att de då väntar med att ta ut en viss del av sina bonusar, som de sedan kan ta ut nästa år eller 
ett år då de har ett bättre resultat, faktiskt kan jämna ut företagets resultat över olika år. 
  
Alla smoothers som haft förändringar placerade i kategorin Goodwill har gjort 
nedskrivningar. Samtliga nedskrivningar skedde i P2 och med ett större belopp under det 
tredje året av respektive smoothers smoothing-perioder. Nedskrivning av goodwill är något 
som påverkar resultatet. Att goodwill tas upp till ett visst belopp vid förvärvstillfället, kan 
under senare perioder bli resultatpåverkade om företagsledningen väljer att skriva ned posten i 
framtiden. Vi ser alltså att nedskrivningar av goodwill förekommer hos tre av våra smoothers 
och hos två av dem har större nedskrivningar gjorts vilket påverkat deras resultat negativt. 
Anledningen till att de gör nedskrivningarna skulle kunna vara att de vill minska sitt resultat. 
Hos samma smoothers som gjort nedskrivningar på goodwill har avsättningarna ökat. Hos två 
av de tre är det avsättningar för avgångsvederlag som ökat, vilket hos de båda beror på att de 
förvärvat nya företag. Det skulle därför kunna ses som natural smoothing. Alltså skulle de 
ökade avsättningarna i grunden kunna vara ett resultat av att företagsledningen förvärvat en 
annan verksamhet för att jämna ut sitt resultat. Vilket vi även anser stämmer väl överens med 
det Zmijewski & Hagerman (1981) säger, att ett enskilt beslut är en del av företagets 
övergripande strategi. Till det kan även nedskrivningarna av goodwill kopplas. Goodwill är 
vidare en post som ledningen har kontroll över. Det eftersom ledningen har en stor påverkan 
på värdet av goodwill som därför blir en post som vi tycker kan ses som användbar för 
framtida utjämning av resultatet. 
 
Vad det gäller de förändringar som skett i kategorin Förvärv, avyttringar och 
omstruktureringar kan vi se tendenser till att alla tre typer av income smoothing finns hos våra 
smoothers. Artificial då företagsledningen vid vissa tillfällen tillkännagivit förvärv ett år men 
valt att konsolidera det nyförvärvade företaget nästkommande år. Real smoothing kan vi 
koppla till att företagen köper och avyttrar andelar i intresseföretag. Martinez & Castro (2011) 
menar att real smoothing kan vara just investeringsval som leder till ett jämnare resultat. Vi 
kan även anta att naturlig smoothing förekommer vid förvärv eller avyttring, men som då görs 
i exempelvis ett operationellt- eller produktionsstrategiskt syfte och leder till att företagets 
resultat jämnas ut. På grund av det här ser vi det som att poster rörande förvärv och 
avyttringar av företag blir användbara för tillämpning av income smoothing. Posterna kan 
som smoothing-verktyg skapa olika möjligheter. Dels då det kan antas bli svårare för externa 
intressenter att identifiera income smoothing rörande transaktioner kring förvärv och 
avyttringar då många aspekter hålls hemliga. Men även för att det är svårt att avgöra i vilket 
syfte som förvärven och avyttringarna verkligen görs och därför blir det svårt att avgöra om 
det handlar om income smoothing. Vi antar vidare att den eventuella fördelningen mellan de 
tre olika typerna av income smoothing kan se olika ut för respektive smoother. Smoother V 
vars verksamhet bygger på handel med företag, kan antas ha mer natural smoothing än övriga 
smoothers som vi studerat, då de är verksamma i andra branscher. Det eftersom det för 
Smoother V är naturligt att förvärva och avyttra företag. Posterna kring förvärv och 
avyttringar kan också ses som effektiva smoothing-verktyg genom att förvaltningsverksamhet 
är ett naturligt inslag i samtliga av våra smoothers verksamheter. Något som är naturligt då 
alla våra smoothers är koncernföretag. Det anser vi öppnar upp möjligheter för att bygga upp 
en struktur kring tillämpning av income smoothing. En möjlighet som vi kan anta kommer till 
viss del av att företagen är stora företag. Tidigare forskning visar att stora företag kan antas ha 
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större motiv till att vilja jämna ut sina resultat men som vi ser det har stora koncernföretag 
även större möjligheter till det enligt resonemanget ovan.  
 
Ur vår diskussion och analys ovan kan vi se fem faktorer som vi kan knyta till olika motiv 
som våra smoothers kan tänkas haft för att vilja tillämpa income smoothing. För det första kan 
vi se att det främst är interna faktorer som påverkar motivet, framför externa faktorer. Det 
eftersom våra smoothers smoothing-perioder är spridda under den tidsperiod vi studerat samt 
att våra smoothers har olika många förändringar och olika kombinationer av förändringar 
knutna till våra olika kategorier. En anledning till det skulle kunna vara att våra smoothers är 
verksamma i olika branscher. Vi ser det som att olika branschspecifika egenskaper hos våra 
smoothers ger olika motiv till att jämna ut resultatet. Det andra motivet är bonussystem 
eftersom vi ser att samtliga av våra smoothers, utom Smoother IV, hade förändringar i 
incitamentsprogram som styr ersättningen till företagsledarna. Bonusplaner och 
incitamentprogram har i tidigare forskning identifierats som en faktor som ger starka motiv 
till att jämna ut företagets resultat. Speciellt då planen eller programmet är knutet till 
företagets prestationer (Hall & Beverly 2008). Som det är hos våra smoothers. Som det tredje 
motivet ser vi företagens upplåning. Det eftersom tre av fem smoothers har ökat sina skulder 
under smoothing-perioderna. Att vi ser företagets nivå på skulder som ett motiv beror på att 
de vid en ökad skuldsättningsgrad kan antas bli mer motiverade till att presentera jämna och 
förväntade resultat. Det eftersom villkoren för lånen ofta beror på företagets prestationer. Men 
även för att tidigare forskning visat på att en högre skuldsättningsgrad ökar motivationen för 
tillämpning av income smoothing (Watts & Zimmerman 1986). En ökad skuldsättningsgrad 
ökar även risken i företaget vilket är det fjärde motivet vi sett hos våra smoothers. En ökad 
risk i ett företag ser vi som ett motiv eftersom intressenter inte har lika stort förtroende för 
riskfyllda företag. Det kan därmed bli svårare att få in nytt kapital till företaget. Vi pekar även 
på risken som ett motiv eftersom income smoothing i sig kan antas öka informationsvärdet i 
företaget vilket minskar risken. Något som styrks av det Wang & Williams (1994) kom fram 
till. Det femte och sista motivet för våra smoothers att tillämpa income smoothing är att de är 
stora företag. Det eftersom tidigare forskning visat på att det är ett motiv genom att de får 
ökade politiska kostnader, se Moses (1987). Vi ser skatt som en politisk kostnad och det är en 
post som tre av våra smoothers haft förändringar i, vilket gör att vi ser det som ett motiv till 
att de vill minska sina politiska kostnader. 
 
Vi kan av det vi diskuterat och analyserat här ovan även anta att de poster som våra smoothers 
koordinerat för att tillämpa income smoothing är sex olika poster. Den första är att de kan 
antas ha erkänt avyttringar/förvärv av företag vid den tidpunkt som passar bäst för att de ska 
få önskat resultat. Vilket är något vi kan anta att samtliga fem smoothers gjort under sina 
respektive smoothing-perioder. Vi ser det därför som en effektiv post att använda eftersom 
förvärvade företag konsolideras in i koncernens finansiella rapporter medan avyttrade företag 
tas bort från koncernens finansiella rapporter. Den här typen av handel är en del av handel 
med tillgångar som är något som samtliga företag har tagit upp i sina 
verksamhetsbeskrivningar. Vi skulle därför vilja säga att genom att ta upp det i sin 
verksamhetsbeskrivning öppnar de upp möjligheten för att tillämpa income smoothing.  Den 
andra posten är finansiella tillgångar och placeringar där vi kan konstatera att fyra av fem 
smoothers hade förändringar. Genom att öka eller minska olika finansiella placeringar och 
tillgångar kommer företagets finansiella intäkter och kostnader att påverkas, vilket är 
resultatpåverkande. Vi kan tydligt se att företagen har gjort förändringar vad det gäller deras 
placeringar, främst mellan kort- och långfristiga. Men vi kan också konstatera att en av dem 
minskade de finansiella tillgångarna som kan säljas. Att göra de här olika förändringarna 
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anser vi är försök till att tillämpa income smoothing och därför är den en av de sex poster som 
vi anser att företagen använder vid tillämpandet av income smoothing.   
 
Den tredje posten gäller kundfordringar, där tre av våra fem smoothers hade förändringar. 
Förändringarna bestod främst i de osäkra kundfordringarna vilket vi ser som ett tecken på 
försök till income smoothing eftersom osäkra kundfordringar kostnadsförs. På så vis kan de 
genom att öka de osäkra kundfordringarna ett år minska sitt resultat och på motsvarande sätt 
om de minskar de osäkra kundfordringarna. Fjärde posten rör skatt, genom att företagen 
parerar för hur stor skattekostnaden kommer bli, kan de också påverka resultatet. Den här 
posten har vi med för vi kan se att tre av fem smoothers har haft förändringar i uppskjuten 
skatt, vilket har påverkat deras resultat på olika sätt. Vi ser också att bokslutsdispositioner och 
periodiseringsfonder är poster som används för att parera den uppskjutna skatten. Det är även 
poster som vi ser som användbara för income smoothing eftersom de på ett naturligt och 
transparent sätt kan förflytta belopp från bra till mindre bra år. Olika typer av 
incitamentsprogram är den femte posten, det eftersom fyra av fem smoothers haft 
förändringar rörande sina incitamentsprogram. De har på olika sätt vidgat ramen för 
ersättningarna, vilket ökat möjligheten till att ge större ersättningar och möjligheten till att 
skapa ett jämnt resultat.  
 
Den sjätte och sista posten rör goodwill och har en stark anknytning till den första posten, 
förvärv och avyttringar, eftersom goodwill endast kan uppstå genom förvärv. Förändringar i 
goodwill eller egentligen nedskrivningar av goodwill har skett hos tre av våra smoothers. Att 
vi anser att goodwill är en bra post för income smoothing beror på att det är en post som 
ledningen har kontroll över, de avgör hur stor posten blir samt ifall den i framtiden bör skrivas 
ned eller inte. De kan således välja att skriva ned goodwill ett år då deras resultat är högt 
eftersom en nedskrivning påverkar företagets resultat negativt. Vidare kan vi motivera vårt val 
av de här sex postern med att de alla är poster som företagsledare har stort inflytande över. 
Det är företagsledarna som beslutar om förvärv och avyttringar, det är de som beslutar om hur 
de finansiella placeringarna och tillgångarna ska se ut, hur mycket av kundfordringarna som 
ska ses som osäkra, hur mycket de vill placera i periodiseringsfonder. Det är även de ledande 
befattningshavarna som lämnar förslag på hur ersättning och bonus kommer se ut även om det 
sedan bestäms av årsstämman.  
 
Vi skulle även vilja säga att tillämpningen av income smoothing hos våra smoothers kan antas 
planerad och i viss mån långsiktig. Moses (1987) menade att income smoothing handlar om 
långsiktighet och om att företaget lyckas skapa en samlad strategi för hur de ska lyckas med 
att jämna ut sina resultat. Alla våra smoothers har förändringar i flera kategorier som påverkar 
resultatet, vilket vi ser som att de försöker bygga upp en strategi för hur de ska nå förväntat 
resultat. Något som dock skulle säga emot det här resonemanget är att samtliga av våra 
smoothers endast har två smoothing-perioder, alltså att resultatet bara är jämnt tre år efter 
vartannat. Skulle det funnits ett verkligt långsiktigt tänkande bakom skulle följden av 
smoothing-perioder kanske varit längre. Samtidigt så kan alla få bakslag och vi har inte tittat 
på varför företagens tillämpning av income smoothing upphör eller hur resultatet sett ut efter 
smoothing-perioderna.  
 
Sveriges investerarskydd är starkt och välutvecklat, vilket framgår av att Sverige i Cahan & 
Lius (2008) studie hamnar bland de studerade länderna som har högst investerarskydd. Deras 
studie visar även att de länder som har högt investerarskydd har en positivare relation till 
income smoothing. Utifrån deras studie kan vi anta att det finns en positiv syn på income 
smoothing hos svenska investerare. Med ovanstående som utgångpunkt kan vi vidare anta att 
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företagens aktiekurs, därigenom dess börsvärde, kommer ha en positiv utveckling då ett 
företag tillämpat income smoothing. Det styrks även av Salehi & Maneshs (2011) studie. Men 
som vi kommer fram till i vår analys, är det inte alltid fallet hos våra studerade företag. Det 
stämmer väl in på Smoother I och II men reaktionen för Smoother Vs aktiekurs är den 
motsatta. Vi skulle i stället vilja lyfta fram det faktum att hur stora fluktuationerna i 
aktiekursen är under åren i smoothing-perioderna kan relateras till hur stora skillnader och 
fluktuationer det är i företagets olika poster i resultaträkningen. Exempelvis så hade Smoother 
V stora variationer i de flesta posterna i resultaträkningen samtidigt som deras aktiekurs 
fluktuerade upp och ned mycket under åren i smoothing-perioderna. Vi skulle därför vilja 
säga att det finns tendenser till att det finns en relation mellan rörelserna i resultaträkningens 
poster och aktiekursens utveckling. Samtidigt kan vi säga att överlag så hade alla smoothers 
utom Smoother IV en positiv utveckling på sin aktiekurs under smoothing-perioderna. Därför 
kan vi säga att income smoothing överlag får en positiv effekt på aktiekursen. En förklaring 
till att aktiemarknaden reagerat som den gjort skulle kunna var att de upplever företag, som 
har stora variationer i posterna i resultaträkningen, som mer riskfyllda än de som är 
genomgående jämna. Så vi kan anta att det inte alltid räcker med att ha ett jämnt resultat utan 
hela resultaträkningen måste vara jämn för att företaget ska få den positiva reaktionen från 
aktiemarknaden.  
 
Vi vill utifrån de diskussioner och den analys vi för kring resultatet, den funktionella effekten, 
av income smoothing här ovan lyfta fram tre effekter. För det första att utvecklingen hos fyra 
av våra fem smoothers visar på att income smoothing har en positiv inverkan på företagens 
aktiekurs. Vilket styrks av att tidigare forskning visat att ett jämnt resultat minskar den 
upplevda risken med en investering i företaget och därmed ger en positiv utveckling på 
företaget aktiekurs, se Salehi & Manesh (2011). Att företagen visar på jämna resultat anser vi 
för det andra gör att risken som upplevs med en investering i företaget minskar. Det främst 
eftersom de poster i företagens resultaträkningar som inte varierat stort mellan åren, i 
smoothing-perioderna, är poster som relateras till risken. Den funktionella effekten av att 
presentera ett jämnt resultat, som utvecklas positivt från år till år, blir som vi ser det även ett 
effektivt signalverktyg. Vilket är den tredje effekten. Det då ett jämt resultat ger positiva 
förväntningar på företagets framtida prestationer vilket vi anser ökar intresset hos 
intressenterna.  
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7 Slutsats  
 

 
Under den här rubriken kommer de slutsatser som vi kan dra av vår studie att presenteras. 
Samtliga tre frågor som framställs i inledningen presenteras och besvaras i den här delen av 
vårt arbete.   

 
 
Syftet med vår studie var att identifiera och analyser hur income smoothing ger sig till uttryck 
i studerade företag. Vilket vi försökt uppfylla genom att studera fem stora svenska företag, 
som vi i studien klassificerat som smoothers. Vi uppfyller vårt syfte med hjälp av de tre frågor 
vi presenterat i vårt inledande kapitel. Vi kommer nu presentera de slutsatser vi kan dra av vår 
studie och besvarar våra tre frågor var och en för sig. Första frågan handlar om hur utbrett 
income smoothing är bland stora svenska företag. Vi besvarar den genom att konstatera att 
income smoothing har tillämpats av nästan ett av tio stora svenska företag och att det 
tillämpas inom olika typer av branscher.  
 
Den andra frågan lyder: Vilka motiv och vilken struktur har svenska börsnoterade företag för 
att jämna ut sina resultat? Vad det gäller motiven för att tillämpa income smoothing för stora 
börsnoterade företag i Sverige, har vi kommit fram till att det främsta motivet för att jämna ut 
sina resultat är interna faktorer som exempelvis incitamentsprogram och en ökad 
skuldsättningsgrad. Men även motiven att de är stora företag som utsätts för politiska 
kostnader samt att de vill minska riskbilden kring företaget. Vidare kan vi konstatera att våra 
smoothers kan antas ha strukturerat tillämpningen av income smoothing på olika sätt. Men att 
de poster som främst används och som vi därför anser är användbara för tillämpning av 
income smoothing, är poster som rör förvärv och avyttringar av företag, goodwill, 
kundfordringar, skatt, finansiella tillgångar och placeringar samt poster knutna till 
bonusplaner. Det vill säga poster som företagsledningen har ett stort inflytande över.  
 
Den tredje och sista frågan handlar om effekten som income smoothing får på företagets 
börsvärde. För att dra slutsatser kring den sista frågan kan vi konstatera att de resultat vi 
kunnat se av företagens tillämpning av income smoothing är att den upplevda risken med en 
investering i företaget minskas och att de överlag får en positiv reaktion på sin aktiekurs. Vi 
kan även se att de genom att presentera jämna resultat som ligger i linje med det förväntade 
resultatet sänder ut positiva signaler. Utifrån svaren på våra frågor kan vi dra slutsatsen att 
income smoothing inte är så utbrett samt sker med utgångspunkt i olika motiv, med en 
varierande struktur med ett antal utmärkande poster och får en positiv effekt på företagets 
börsvärde i Sverige.  
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8 Kritisk reflektion av studien 
 

 
I det här avslutande kapitlet av vår uppsats reflekterar vi över de för- och nackdelar som vi 
ser med vår uppsats. Vi framför även våra egna tankar kring hur studien förhåller sig till 
samhället i stort samt presenterar förslag på vidare studier.  

 
 
Vi vill avsluta vår uppsats med att själva kritiskt reflektera över dess för- och nackdelar. De 
nackdelar som vi ser med vår studie är att vi inte kan bevisa våra slutsatser på ett helt 
tillförlitligt sätt, utan att vi kan endast anta och diskutera kring hur att saker hör ihop. 
Anledningen till det är som vi ser det att vi inte gjort jämförelser med exempelvis de företag 
som vi klassificerade som icke-smoothers. En annan anledning kan vara att vi inte gjort 
jämförelser mellan åren då företagen klassificerats som smoothers och åren företagen inte 
klassificerats som smoothers. Det här gäller genomgående i hela vår studie kring motiv-
struktur-resultat. Men framförallt för vår analys av aktieutvecklingen där det skulle gett en 
starkare tillförlitlighet om vi jämfört med hur aktieutvecklingen sett ut hos de företag som 
klassificerats som icke-smoothers. Dock så jämförde vi aktiekursens utveckling under 
smoothing-perioderna med aktiekursen året innan smoothing-perioderna. Vilket ger en viss 
jämförelse som har bidragit positivt till vår studie.  
 
Vidare hade statistiska beräkningar eller användandet av redan utvecklade modeller för hur 
income smoothing tillämpas, möjligtvis gjort att vi kunnat dra mer direkta och tillförlitliga 
slutsatser av studien. Hade vi använt en redan utvecklad modell skulle vi kunnat jämföra vårt 
resultat med tidigare forskningsresultat på ett annorlunda sätt. Att vi studerat förändringar i 
företagens finansiella rapporter gör att vår studie blir inriktad på interna faktorer kring 
företagens tillämpning av income smoothing. En vidare studie där även externa faktorer, 
exempelvis finanskriser eller lagförändringar, tagits med hade kanske gett en bredare bild av 
income smoothing i Sverige. Samtidigt ger det empiriska materialet som vi samlat in och den 
inriktning på interna faktorer som vår studie haft en ökad medvetenhet om hur finansiella 
rapporter kan läsas på ett kritiskt sätt. Det då vår studie av förändringar i de finansiella 
rapporterna ger en inblick i vilka strukturer och poster som företagen använder för att 
presentera önskvärda resultat. En annan aspekt som är bra med vår studie är att den till viss 
del kan visa på att income smoothing inte behöver vara negativt. Något som många antar då 
income smoothing kan ses som en typ av manipulering. Det kan istället leda till positiva 
effekter, inte bara för företaget, utan även för företagets intressenter och där med samhället i 
stort. Speciellt då income smoothing kan antas minska risken med företaget.  
 
Vidare ser vi det som en fördel att vi grundat vår studie i finansiella rapporter, det vill säga 
operationell information, framför enbart finansiell information. Ett företags rapporter ger en 
mer tillförlitlig bild av företagets interna förhållanden, än extern finansiell information. Det då 
finansiell information, tillexempel företagets börsvärde, lättare påverkas av andra externa 
faktorer. Vår studie kan vidare bidra till samhället i stort och ekonomiska förhållanden. Det 
genom att vi kan visa på att income smoothing till stor del kan motiveras av interna 
förhållanden och inte företagens externa omgivning. Income smoothing påverkar samhället 
genom att öka företagens börsvärde vilket gör att företag som tillämpar income smoothing 
kan antas dra till sig större del av samhällets kapital. Det genom att intressenter får ett högre 
intresse för företag med ett jämnt resultat. Samtidigt kan vi se att vi genomgående haft en 
positivistisk syn och därmed en positiv inställning till income smoothing. Vilket gjort att vi 
saknar en normativ syn som relaterar till hur det bör vara genom att se mer på varje post och 
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dess bakomliggande standarderna. Slutligen bidrar vår uppsats med ett koncept för hur 
income smoothing kan studeras genom att vi utvecklat ett sätt att se på helheten genom motiv-
struktur-resultat. 

8.1 Förslag på vidare studier 
 
Vår studie identifierar smoothers med grund i företagens omsättning och resultat. För vidare 
studier skulle det vara intressant att istället utveckla en modell som identifierade smoothers 
utifrån relationen mellan förändringarna i företagens intäkter och kostnader. Vilken, liksom 
vår studie, grundar sig på operationell information. Slutligen skulle det vara intressant att i en 
vidare studie lägga vikt på att jämföra identifierade smoothers med icke-smoothers. Det för att 
se på skillnader och likheter mellan de olika kategorierna.  
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Bilagor: 
 
Bilaga 1 - Klassificering av företagen som smoother respektive icke-smoother 
 

 
 
 
 
 
 

Klassificering 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Icke-Smoother 1,44 0,75 0,97 2,8 2 10,96 0,67
Icke-Smoother 0,47 3,68 4,2 54,38 114,74 1,02 139,53
Icke-Smoother 6,79 2,02 2,13 2,74 6,1 1,89 0,62
Icke-Smoother 10,53 0,91 0,75 0,14 4,54 6,22 2,59
Icke-Smoother 3,22 0,77 5,21 8,78 8,3 3,57 17,48
Icke-Smoother 210,58 7,03 5,1 32,3 8,68 3,5 144,6
Icke-Smoother 2,33 2,27 0,74 2,89 27,24 0,29 3,2
Icke-Smoother 2,73 11,85 6,77 70,34 10,05 0,38 2,81
Icke-Smoother 1,91 0,94 2,5 5,95 24,66 1,13 8,11
Icke-Smoother 6,01 4,21 1,59 2,99 1,17 2,39 13,6
Icke-Smoother 2,95 0,74 0,07 5,69 24,66 2,06 8,73
Icke-Smoother 2,6 5 3,58 1,77 1,56 4,45 2,07
Smoother 4,04 3,31 1,63 4,32 2,73 0,27 0,33
Icke-Smoother 2,22 0,62 1,29 6,09 3 80,93 1,06
Icke-Smoother 8,05 1,22 6,63 10,64 0,38 30,96 6,98
Icke-Smoother 1 0,02 1,26 1,4 6,77 7,86 0,02
Icke-Smoother 37,83 28,15 1 527,12 147,84 20,74 10,88 3,14
Icke-Smoother 4,74 2,73 3,97 15,25 62,27 2,62 46,6
Icke-Smoother 53,46 3,01 2,63 5,26 3,62 2,54 1,93
Icke-Smoother 0,29 1,98 4,07 173,32 4,86 1,17 5,56
Icke-Smoother 17,56 4,13 399,64 996,77 25,53 15,13 4,69
Icke-Smoother 1,82 4,31 2,9 2 326,87 3,65 0,27 5,49
Icke-Smoother 1,38 0,32 2,83 21,75 191,7 5,37 12,45
Icke-Smoother 8,66 8,11 0,68 3,3 1,48 2,17 0,1
Icke-Smoother 2,1 1,64 1,24 0,48 1,37 2,3 0,38
Smoother 33,54 1,47 115 44,51 22,75 0,03 0
Icke-Smoother 24,77 227,03 11,43 15,48 1,78 1,46 3,79
Icke-Smoother 5,23 0,92 13,5 16,09 467,31 11 20,31
Icke-Smoother 0,7 4,39 1,44 1,12 4,74 3,12 1,18
Icke-Smoother 0,58 7,38 4,17 539,67 22,18 3,1 26,1
Icke-Smoother 1,24 0,86 23,72 16,53 24,58 399,85 46,33
Icke-Smoother 3,17 0,04 1,24 11,41 5,14 2 1,81
Icke-Smoother 0,33 0,53 12,47 5,74 17,33 7,33 0,08
Icke-Smoother 2,93 1,11 10,75 1,92 17,02 2,4 2,07
Smoother 7,16 0,12 0,47 2,61 0,79 1,77 25,35
Icke-Smoother 0,79 0,28 4 48,44 28,96 41,8 123,09
Icke-Smoother 3,48 6,15 8,39 3,11 4,52 2,23 5,01
Smoother 3,09 1,1 0,22 0,01 2,83 1,01 0,86
Icke-Smoother 1,2 2,05 23,94 6,56 1,19 1,46 3
Icke-Smoother 1,13 3,87 96,17 140,45 72,58 567,84 15,96
Icke-Smoother 9,76 0,61 25,75 1,12 0,83 3,63 8,29
Icke-Smoother 0,55 0,15 2,5 2,54 6,05 8,01 7,31
Icke-Smoother 52,49 304,19 119,13 0,74 9,03 31,45 26,18
Icke-Smoother 705,18 2,69 65,97 7,79 7,06 86,61 89,07
Icke-Smoother 561,78 5,01 21,32 98,18 33,09 16,25 4,85
Icke-Smoother 2,99 0,8 89,3 19,21 563,8 3,19 0,5
Icke-Smoother 4,08 1,72 1,73 0,82 2,85 2,35 5,9
Icke-Smoother 0,2 6,49 42,64 5,03 0,04 2,46 94,62
Icke-Smoother 0,38 8,52 433,43 10,27 0,02 2,73 3,12
Icke-Smoother 3,84 1,06 13,59 2,71 2,52 9,35 5,86
Icke-Smoother 2,7 1,93 6,59 50,21 1,15 15,56 7,45
Icke-Smoother 0,59 0,87 66,93 6,91 0,32 5,13 0,17
Smoother 0,29 0,24 2,41 5,62 0,16 0,86 0,09
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Bilaga 2 - Förändringar i posterna i resultaträkningen hos respektive smoother 
 
(Siffror i MKR) 
 

 

 

 

Smoother I

Resultaträkning 2010 2011 2012 P1 P2
Omsättning 24720 28652 29813 1,16 1,04
Kostnad sålda varur -15029 -17829 -19169 1,19 1,08
Försäljningskostnader -3156 -3410 -3345 1,08 0,98
Administrationskostnader -1224 -1601 -1656 1,31 1,03
Forskning- och utvecklingskostnader -625 -648 -707 1,04 1,09
Öv rörelseintäkter 494 403 384 0,82 0,95
Öv rörelsekostnader -779 -876 -948 1,12 1,08
Rörelseresultat 4401 4691 4372 1,07 0,93

Utdelningar och förändringar i verkligt värde 2 0 8 0
Ränteintäkter och valutakursvinster 327 436 501 1,33 1,15
Räntekostnader och valutakursförluster -366 -451 -376 1,23 0,83
Resultat före skatt 4364 4676 4505 1,07 0,96

Skatt -1240 -1403 -1271 1,13 0,91
Öv skatter -8 -22 -27 2,75 1,23
Årets resultat 3116 3251 3207 1,04 0,99

Smoother II

Resultaträkning 2010 2011 2012 P1 P2
Omsättning 8828 9343 10427 1,06 1,12
Övriga rörelseintäkter 85 18 27 0,21 1,5
Förändringar av varulager 105 1 77 0,01 77
Råvaror och förnödenheter -4241 -4480 -5413 1,06 1,21
Öv externa kostnader -1753 -1863 -2268 1,06 1,22
Personalkostnader -1377 -1427 -1654 1,04 1,16
Avskrivningar och nedskrivningar av tillgångar -610 -614 -709 1,01 1,15
Resultatandel i intresseföretag och joint ventures 0 0 2 0 0
Rörelseresultat 1037 978 489 0,94 0,5

Finansiella intäkter 5 22 13 4,4 0,59
Finansiella kostnader -82 -67 -100 0,82 1,49
Resultat före skatt 960 933 402 0,97 0,43

Skatt -255 -250 275 0,98 -1,1
Årets resultat 705 683 677 0,97 0,99

Smoother III

Resultaträkning 2006 2007 2008 P1 P2
Nettoomsättning 5256 8145 10675 1,55 1,31
Kostnad sålda varor -2178,8 -2948 -3572 1,35 1,21
Försäljningskostnader -1083,1 -1915 -2434 1,77 1,27
Medicin- och affärsutvecklingskostnader -523,9 -1114 -1688 2,13 1,52
Administrationskostnader -358,2 -498 -679 1,39 1,36
Övriga intäkter 321,9 0
Rörelseresultat 1433,9 1670 2302 1,16 1,38

Finansiella intäkter 20,1 95 15 4,73 0,16
Finansiella kostnader -263,5 -603 -899 2,29 1,49
Resultat före skatt 1190,5 1162 1418 0,98 1,22

Skatt -402,1 -329 -464 0,82 1,41
Årets resultat 788,4 833 954 1,06 1,15
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Smoother IV

Resultaträkning 2007 2008 2009 P1 P2
Nettoomsättning 5402,5 5810,5 5751,2 1,08 0,99
Kostnad för sålda varor -3828,2 -4108,7 -3928,6 1,07 0,96
Bruttoresultat 1574,3 1701,8 1822,6 1,08 1,07

Försäljningskostnader -838,2 -917,7 -992,2 1,09 1,08
Administrationskostnader -292,3 -347,1 -371,5 1,19 1,07
Övriga rörelseintäkter 84,2 188,3 172,4 2,24 0,92
Rörelseresultat 528 625,3 631,3 1,18 1,01

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0
Resultat från andelar i intresseföretag -0,2 0 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 25,7 18,4 2,14 0,72
Räntekostnader och liknande resultatposter -94,8 -134,3 -88,8 1,42 0,66
Resultat efter finansiella postar 445 516,7 560,9 1,16 1,09

Skatt på årets resultat 130,3 -140,6 -148,8 -1,08 1,06
Årets vinst 314,7 376,1 412,1 1,2 1,1

Smoother V

Resultaträkning 2005 2006 2007 P1 P2
Omsättning 8800 16156 21179 1,84 1,31
Öv rörelseintäkter 40 144 223 3,6 1,55
Förändring varulager -28 -35 18 1,25 -0,51
Råvaror och förnödenheter -4238 -6735 -8171 1,59 1,21
Ersättning anställda -2412 -4749 -6694 1,97 1,41
Avskrivningar och nedskrivning tillgångar -215 -666 -622 3,1 0,93
Öv kostnader -1251 -3063 -4257 2,45 1,39
Resultat fsg koncernföretag -26 89 995 -3,42 11,18
Resultat fsg intresseföretag 91 1617 741 17,77 0,46
Andelar i intresseföreags resultat 1744 733 559 0,42 0,76
Rörelseresultat 2505 3491 3971 1,39 1,14

Fin intäkter 252 204 370 0,81 1,81
Fin kostnader -156 -461 -879 2,96 1,91
Resultat före skatt 2601 3234 3462 1,24 1,07

Skatt -464 -572 -516 1,23 0,9
Årets resultat 2137 2662 2946 1,25 1,11
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Bilaga 3 - Aktiekursens utveckling för våra smoothers 
Smoother Is aktiekursutveckling. Smoothing-period 2010-2012. 

 
(NASDAQ OMX Nordic u.å.) 

 
 
Smoother IIs aktiekursutveckling. Smoothing-period 2010-2012. 

 
(NASDAQ OMX Nordic u.å.) 

 
 
Smoother IIIs aktiekursutveckling. Smoothing-period 2006-2008.  

 
(NASDAQ OMX Nordic u.å.) 
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Smoother IVs aktiekursutveckling. Smoothing-period 2007-2009. 

 
(NASDAQ OMX Nordic u.å.) 

 
 
Smoother Vs aktiekursutveckling. Smoothing-period 2005-2007.  

 
(NASDAQ OMX Nordic u.å.) 

 
 



 

 

 
	  
	  
	  

	  
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.	  
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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