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Sammanfattning 

 

Titel: Upptäcka vinstmanipulering med Den Modifierade Jonesmodellen – En studie på 

Stockholmsbörsens Mid cap lista. 

 

Författare: Adam Strand och Kristoffer Edhborg 

 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall vinstmanipulering förekommer bland företagen på 

Nasdaq OMX Nordic samt att analysera ifall att VD-byte är kopplat till detta fenomen. 

 

Metod: Studien har använt sig av Den Modifierade Jonesmodellen som är en periodiseringsbaserad 

modell för vinstmanipulering. Undersökningen är en kvantitativ studie och har utgått från 

årsredovisningar mellan åren 2007-2011 från börsnoterade bolag på Stockholms Mid Cap lista, totalt 

295 observationer. Fyra hypoteser blir statistiskt testade.   

 

Teori: Denna del tar upp flera teorier som är kopplade till uppsatsens undersökning, bland annat genom 

Agentteorin och Designad redovisning. Agentteorin grundar sig på att alla individer nyttomaximerar, 

vilket kan vara en förklaring till varför redovisningsmanipulering existerar. Designad redovisning 

används för att nå förutbestämda mål genom att välja rätt redovisningsteknik. Inom denna teori finns 

flera begrepp och de som tas upp i uppsatsen är: vinstutjämning, vinstmanipulering samt kreativ 

redovisning i form av Big Bath. Dessutom tas tre tidigare vetenskapliga studier upp som undersöker 

kopplingar mellan VD-byten och vinstmanipulering:  

 

Resultat: Studien finner 35 VD-byten och majoriteten av de diskretionära periodiseringarna är negativa.  

De fyra testerna finner inga statistiska skillnader.  

 

Slutsatser: Undersökningen ger en indikation på att vinstmanipulering förekommer. Det framkommer 

ingen signifikant skillnad mellan år då VD-byte genomförts och år då det inte skett något byte.   
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1 Inledning 

 

I detta avsnitt kommer en bakgrund att presenteras, därefter följer en problemformulering, 

frågeställningar, syfte och avgränsningar.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Extern redovisning används av ett företag för att förmedla ekonomisk information till dess olika 

intressenter (Sundgren et al, 2009). Denna information skall beskriva vad som händer i företaget och hur 

väl företaget presterar. Informationen är av intresse för företagets nuvarande samt potentiella aktieägare, 

kreditgivare, kunder, leverantörer, anställda, statliga myndigheter och samhället i övrigt. Den externa 

redovisningens uppgift är att minska informationsklyftorna mellan företaget och dess intressenter.  

 

Styrelsen som ska leda verksamheten i företaget utses av aktieägarna (”Styrelse och VD-aktiebolaget”, 

2012). Styrelsens uppgift är bland annat att se till att informationen når ut till intressenterna i form av att 

de upprättar och skickar in en årsredovisning. Aktieägarna använder sig av denna information för att 

avläsa hur välmående företaget är och för framtida beslut (Sundgren et al, 2009). Om en verksamhet 

förutspås sämre resultat i framtiden är det vanligt att aktieägare med små innehav eller med kortsiktigt 

engagemang säljer sina aktier. Däremot aktieägare med större innehav eller med längre engagemang kan 

istället förespråka ledningsbyte eller annan verksamhetsförändring. Därför är det extra viktigt för dessa 

aktieägare att kunna se och avgöra om ledningen gör ett bra jobb.  

 

När aktieägarna utser en styrelse uppstår en agentrelation, eftersom styrelsen beslutfattande ska vara för 

aktieägarnas intressen (Schroeder et al, 2010). För att öka ledningens incitament till att driva företaget 

på ett effektivt sätt kan aktieägarna utlova en resultatbaserad bonus. Då ledningen kan få denna bonus, 

utöver fast lön, finns det en risk att ledningen sätter sina egna intressen före aktieägarnas och 

manipulerar verksamhetens resultat. 

 

Arthur Lewitt skriver i sin artikel ”The numbers game” från 1998 om hur viktigt det är för företagen att 

möta resultatspekulationerna från Wall Street. Detta gör att ledningen manipulerar resultatet, vilket leder 

till att kvaliteten på den finansiella informationen blir lidande. Han menar på att det finns en gråzon 

företagen arbetar i som ligger mellan det lagliga och vad som klassas som bedrägeri. 

Om informationen från företaget är bristfällig skadas relationen mellan aktieägarna och företaget, 

investerarna blir ängsliga och aktien kan bli instabil. I artikeln tas ett exempel upp på ett företag som 
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missar det förväntade resultatet med en penny och på grund av detta sjönk aktien på en dag med sex 

procent. Detta är ett bevis på hur viktigt det är för ett företag att nå resultatet, vilket sätter stor press på 

ledningen. 

 

När ett företags ledning manipulerar resultatet utövas vinstmanipulering, även kallat Earnings 

management (Dechow & Skinner 2000). Detta kan göras genom att till exempel senarelägga kostnader 

och tidigarelägga intäkter för att nå högsta möjliga resultat eller tvärtom för att minska resultatet, det vill 

säga att periodisera. Vinstmanipulering behöver inte betyda att företaget bryter mot några 

redovisningsstandarder, det finns ofta flera olika sätt för en transaktion att redovisas (Sundgren et al, 

2009). Följaktligen utnyttjar enbart företagen den flexibilitet som finns inom redovisningen, detta för att 

nå sina mål gällande exempelvis resultat. 

 

En form av vinstmanipulering är att använda sig av Big Bath redovisning (Lewitt, 1998). Denna form av 

manipulering används då ett företagets resultat inte lever upp till förväntat eller helt enkelt är negativt. 

De kan då välja att kostnadsföra stora engångskostnader för att ”städa upp” i balansräkningen. 

Aktiemarknaden kan acceptera en engångsförlust för att fokusera vidare på framtida vinster. 

 

När ett företag byter VD kan den nytillträdde skylla stora engångskostnader på den föregående med att 

exempelvis göra stora av- eller nedskrivningar (Schilit, 2010). Den nya VD:n ses då som en stark och 

handlingskraftig ledare, vilket kan göra investerare imponerade och att vinsterna i framtiden 

förhoppningsvis kommer att växa. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Då det är viktigt att nå resultatet arbetar ledningen under stor press och eftersom det förekommer 

fenomen som vinstmanipulering där VD-byte kan vara ett incitament till detta är undersökningsområdet 

intressant. 

 

Ifall detta fenomen förekommer drabbar det den finansiella rapportorten och informationen från 

företaget blir på så sätt missvisande. 

Företagen som är listade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, även kallad Stockholmsbörsen i Sverige 

är väldigt stora och påverkar således många individer om kvaliteten på den finansiella informationen blir 

missvisande.  
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1.3 Frågeställningar 

 

- Förekommer vinstmanipulering på Stockholmsbörsen? 

- Finns det någon skillnad gällande vinstmanipulering år då VD-byte genomförts kontra år då 

inget byte skett? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall vinstmanipulering förekommer bland företagen på 

Nasdaq OMX Nordic samt att analysera ifall att VD-byte är kopplat till detta fenomen. 

 

1.5 Avgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa Nasdaq OMX Nordic till enbart dess Mid Cap lista, således exkluderas Small- 

och Large Cap. 
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2 Teoretisk referensram: 

 

I denna del presenteras först de olika teorier som studien baseras på för att sedan avslutas med tidigare 

vetenskapliga studier som behandlat liknande undersökningsområden. 

 

2.1 Designad redovisning  

 

Designad redovisning kan användas för att nå förutbestämda mål genom att välja rätt redovisningsteknik 

(Riahi-Belkaoui, 2004). Inom designad redovisning förekommer begreppen hypotesen om selektiv 

finansiell förvrängning, vinstutjämning, vinstmanipulering, kreativ redovisning och redovisningens 

bedrägeri. Big Bath är en form av kreativ redovisning. 

Det som anses relevant inom designad redovisning för denna studie är vinstmanipulering, 

vinstutjämning och Big Bath redovisning. Vi har även valt att inkludera The horizon problem och The 

cover-up. 

 

2.1.1 Vinstmanipulering 

 

Healy och Wahlen (1999) beskriver vinstmanipulering på detta sätt: 

 

”Earnings Management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring 

transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying 

economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported 

accounting numbers.” 

 

Det vill säga när ledningen använder godtyckliga antaganden i den finansiella rapporteringen genom att 

strukturera om transaktioner, på detta vis manipuleras resultatet. Detta görs bland annat för att ge en bild 

till aktieägare att företaget är stabilt och även för att ledningen ska få sin resultatbaserade bonus.   

 

Vinstmanipulering kan genomföras på olika sätt, till exempel genom att periodisera intäkter och 

kostnader, förändringar i redovisningsmetoder och förändringar i kapitalstruktur (Jones, 1991).  

 

Företag kan med hjälp av vinstmanipulering manipulera sina resultat för att det ska se bättre eller sämre 

ut än vad det egentligen är genom olika sorters periodiseringar (Dechow & Skinner 2000). Att använda 
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sig av olika periodiseringar är i sig inte olagligt, men när denna metod överdrivs så att de bryter mot 

gällande lagstiftning övergår periodiseringarna till ekonomsikt bedrägeri. När företagsledare använder 

sig av dessa periodiseringar skapas en felaktig bild av företaget och därmed blir de olika intressenterna 

lurade. Eftersom det finna många olika intressegrupper finns det flera olika sätt att se på 

vinstmanipulering.   

 

Myndigheter kan kontrollera företagen på olika sätt. Ett tecken som kan indikera på att företag använder 

sig av vinstmanipulering kan vara genom att det finns stora periodiseringar och därmed stora skillnader 

mellan kassaflöde och resultat. Dessutom kan ledningens incitament att använda sig av 

vinstmanipulering vara större när företaget saknar ett revisionsutskott, när chefen är företagsgrundare 

eller när styrelsen domineras av personer med insiderinformation. 

 

Dechow & Skinner beskriver i en tabell när vinstmanipulering övergår till bedrägeri utifrån GAAP, som 

är god redovisningssed i USA.  

 

- Konservativ redovisning 

Företaget är försiktiga i sin redovisning, vilket gör att de övervärderar FoU (Forskning och utveckling) 

kostnader. Dessutom överskattas omstruktureringskostnader/ nedskrivningar av tillgångar och intäkter 

från försäljning senareläggs. 

 

- Neutral redovisning 

Baseras på neutral redovisning av intäkter och kostnader. 

 

- Aggressiv redovisning 

Företaget underskattar sina förluster från osäkra fordringar i sin redovisning. De skjuter på kostnader för 

FoU och reklam samt är aggressiva i sin redovisning från försäljning.  

 

- Bedrägeri i redovisningen 

Exempel på när aggressiv redovisning övergår till bedrägeri är när företag redovisar intäkter innan de är 

realiserade, redovisar fiktiva försäljningar, ändrar datum på fakturor och överdriver eller hittar på lager .  

 

Då studien inriktar sig på vinstmanipulering vid VD-skifte är denna teori relevant. Teorin tar upp 

periodiseringar som ett vanligt fenomen vid vinstmanipulering. Modellen studien utgår ifrån är 

periodiseringsbaserad. 
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2.1.2 Vinstutjämning 

 

Vinstutjämning används när resultatet skiftar från år till år genom att flytta intäkter från år med bra 

resultat till år som inte är så framgångsrika (Riahi-Belkaoui, 2004). Detta görs för att resultatet inte ska 

fluktuera eftersom ledningen anser att investerare betalar mer för en aktie i ett företag med jämn 

resultatutveckling (Trueman & Titman, 1988).  

 

Vinstutjämning kan delas in i två olika typer, den ena är avsiktlig och den andra är naturlig 

vinstutjämning (Eckel, 1981). Avsiktlig vinstutjämning delar Eckel in i två undergrupper, verklig och 

artificiell vinstutjämning. Med naturlig vinstutjämning är det inte ledningen som påverkar utjämningen 

utan den kommer från företagets verksamhet direkt och naturligt. Verklig utjämning genomförs av 

ledningen genom att påverka företagets kassagenerande enheter medan artificiell görs via själva 

redovisningen.  

 

I denna studie är det den artificiella vinstutjämningen som är mest relevant. Detta eftersom ledningen 

direkt kan påverka företagets redovisning och exempelvis sätta sina egna intressen framför aktieägarnas. 

 

 

2.1.3 Big Bath redovisning 

 

Jordan och Clark undersöker och beskriver i sin artikel ” Big Bath Earnings Management: The Case Of 

Goodwill Impairment” från 2004 att fenomenet Big Bath inte bara är en teori utan att den även 

praktiseras i verkligheten för att hantera resultatet.  

 

Jordan och Clark skriver att Big Bath används av företag som har ovanligt låga resultat under ett år, och 

att företaget tar extra stora nedskrivningar för att ytterligare försämra det aktuella årets resultat. Dessa 

nedskrivningar underlättar för företaget och görs för att i framtiden få bättre resultatutveckling då 

företaget slipper kostnadsföra dessa nedskrivningar vid senare tillfällen.  

 

Eftersom att företaget redan har ett lågt resultat kan dess ledning komma undan med att dra på sig högre 

kostnader. Detta gör att företaget också får bättre möjligheter att på sikt skapa högre vinster. 
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Teorin är relevant för studien då det är en metod som sägs användas i verkligheten för att manipulera 

resultatet till det sämre. 

 

2.1.4 The horizon problem 

 

 Den avgående VD:n som vet att han kommer avgå vid ett bestämt datum tar beslut gällande 

redovisningen eller investeringar för att förbättra resultatet (Murphy & Zimmerman, 1993). Detta för att 

öka sin egen resultatbaserad bonus. Denna typ av handling är ofta kopplad till rutinmässiga avgångar så 

som att VD:n går i pension. 

 

2.1.5 The cover-up 

 

Den avgående VD:n i ett företag som inte presterar så väl tar beslut gällande redovisningen eller 

investeringar för att ”täcka upp” den försämrade ekonomiska hälsan (Murphy & Zimmerman, 1993). 

Detta kan VD:n göra redan år innan avgången är beslutad.  

 

2.2 Periodiseringar 

 

Periodiseringar är en typ av redovisning som behandlar händelser som inte påverkar kassaflödet (Riahi-

Belkaoui, 2004). I synnerhet innebär periodiseringar att intäkter, kostnader, tillgångar och skulder tas 

upp under året som de inträffat fast än inga likvida medel har tillkommit eller försvunnit. 

 

Ett exempel på en periodisering är huruvida en intäkt ska redovisas under perioden eller inte. 

Enligt IAS 18 p.14 ska en intäkt av sålda varor redovisas när dessa villkor är uppfyllda: 

 

1. Företaget har till köparen överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med 

varornas ägande. 

2. Företaget behåller inte något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis 

förknippas med ägande och företaget utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda 

varorna. 

3. Intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

4. Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att 

tillfalla företaget. 
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5. De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Periodiseringsprincipen tillåter företag att inte periodisera inkomster och utgifter som var för sig 

understiger 5000 kr (Bokföringsnämndens allmänna råd, 2008). 

 

2.3 Nedskrivningar 

 

Nedskrivning av en tillgång ska enligt IAS 36 ske om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade 

värdet. Återvinningsvärdet räknas som det högre värdet av antingen det verkliga värdet 

(marknadsvärdet) eller nyttjandevärdet. Nedskrivning ska till exempel göras hos materiella tillgångar 

och immateriella tillgångar som exempelvis goodwill (Sundgren et al, 2009).  

 

Det kan föreligga flera orsaker till varför prövning av nedskrivning finns hos en anläggningstillgång. 

Finns det däremot inga klara tecken på nedskrivningsbehov, behöver ingen prövning göras. För 

goodwill och andra immateriella tillgångar med en obegränsad nyttjandeperiod ska det årligen ske en 

nedskrivningsprövning. Vid ett bedömande om ett nedskrivningsbehov föreligger så beaktas två 

huvudgrupper, externa och interna indikatorer (IAS 36 p.12, 2007).  

 

Externa indikationskällor: 

- Marknadsvärdet har under perioden minskat på grund av annat än tillgångens ålder eller normal 

användning 

- Förändring av marknaden som påverkar företaget negativt gällande utveckling av teknik, 

marknadsförutsättningar, ekonomisk eller juridisk förändring som tillgången är avsedd för.  

- Stigande marknadsräntor, som i sin tur påverkar kalkylräntan och på så sätt också kassaflödet negativt 

i framtiden. 

- Företagets börsvärde är lägre än det redovisade egna kapitalet.  

 

Interna indikationskällor: 

- Det finns belägg för att tillgången är föråldrad eller blivit skadad 

- Interna förändringar på företaget som gör att tillgången inte nyttjas på samma sätt som tidigare. 

Exempel är att företaget omstrukturerat och att tillgången inte längre nyttjas. 
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- Interna rapporter tyder på att avkastningen på tillgången är lägre eller kommer bli lägre än väntat. 

Exempel är om underhållskostnaden för tillgången blivit högre eller om kassaflödesbudgeten inte håller. 

 

Enligt IAS 36 p.60 ska en nedskrivning omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen, såvida inte 

tillgången redovisas till ett omvärderat värde i enlighet med en annan standard, exempelvis 

omvärderingsmetoden enligt IAS 16. Detta beror på om tillgången självständigt genererar kassaflöde 

eller inte. Genererar tillgången självständigt kassaflöde ska det omedelbart kostnadsföras i 

resultaträkningen, exempelvis fastighetsförvaltning som genererar avgifter. Vid omvärderingsmetoden 

ska en värdeuppgång redovisas i balansräkningen och nettominskningar i resultaträkningen, alltså i 

första hand ska nedgångar kvittas mot eventuella tidigare värdeuppgångar. Omvärderingsmetoden ska 

användas då tillgången inte genererar självständigt kassaflöde, exempelvis rörelsefastigheter. 

 

Då nedskrivningar tillåter utrymme för subjektiva bedömningar blir denna teori relevant för studien. 

Subjektiva bedömningar ger VD:n utrymme att styra redovisningen till sin fördel. 

 

2.4 Agentteorin 

 

Agentteorin är en positiv redovisningsteori som försöker förklara redovisningspraxis och standarder 

(Schroeder et al, 2010). Denna teori utgår ifrån att alla individer nyttomaximerar och sätter sina egna 

intressen först. 

Jensen och Meckling (1976) definierar en agentrelation som ett avtal mellan en eller flera parter. Där 

den ena parten är agenten och den andre är principalen, där agenten ska agera utifrån principalens 

intressen. Om båda parter i denna relation själva nyttomaximerar finns det goda skäl till att tro att 

agenten inte alltid agerar utifrån principalens intressen. Principalen kan styra agenten genom att bland 

annat skapa lämpliga incitament för agenten samtidigt som principalen kan använda sig av olika former 

av övervakning, vilket kostar pengar. 

 

Anledningen till att aktieägarna låter en agent representera dem kan vara flera (Schroeder et al, 2010). 

Exempel på en agentrelation är mellan aktieägare och företagets VD. Aktieägarna har kanske inte 

tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda företaget, aktieägarna kan ha andra yrken och dessutom 

kan ägarna vara spridda över hela världen. Detta gör att aktieägarna behöver någon, en agent, som kan 

representera dem och deras intressen. 
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Agentteorins stora problem är att aktieägarna inte alltid kan följa ledningens beslut, vilket gör att det 

föreligger en intressekonflikt mellan aktieägarna och dess ledning. Detta kan leda till misstro bland 

aktieägarna om ledningen verkligen representerar aktieägarna och sätter deras intressen i första hand, 

eller om dem nyttomaximerar sina egna intressen. Eftersom ledningens lön är prestationsbaserad kan 

ledningen välja det redovisningssätt som gynnar sina egna intressen i första hand, vilket inte ger samma 

ekonomiska fördelar för aktieägarna. 

 

I studien är denna teori relevant eftersom agentteorin är tydligt kopplad till vinstmanipulering då 

agentteorin utgår ifrån att alla individer nyttomaximerar. Det vill säga att VD kan sätta sina egna 

intressen framför aktieägarnas och på så vis manipulera resultatet.  

 

2.5 Bonusprogram 

 

Det finns flera olika teorier om hur olika bonusprogram utformas på bästa sätt och bland annat har 

agentteorin flera olika synpunkter på hur det optimala programmet ska se ut (Sundgren et al 2009). 

Enligt denna teori nyttomaximerar varje individ och därför bestäms det optimala kontraktet mellan 

agenten och principalen genom att blanda incitament och kompensation. Agentens bonus ska således 

bestå till vid del av både fast samt rörlig lön, där den rörliga delen är beroende av resultatet. Detta stärks 

ytterligare genom en artikel av Healy (1985), där han skriver att agenter manipulerar resultatet nedåt när 

deras bonusar är som högst och samtidigt som agenterna manipulerar resultat nedåt när resultat är lägre 

än det lägsta som krävs för att få ut sin bonus.  

 

En av teorierna som finns är Holmströms som redovisas i en artikel från 1979. Holmström menar på att 

utformningen av ett bonusprogram ska baseras på fler mått än bara på resultat, men måtten får inte vara 

substitut för varandra. Hur stor bonusen skall vara bestäms bland annat genom att ha branschrelaterade 

mått, och det skulle kunna vara att jämföra aktieavkastningen mellan olika branschföretag. 

 

Denna teori är relevant för studien då bonus är ett incitament till att manipulera resultatet eftersom den 

kan vara resultatbaserad. 
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 2.6 Den Modifierade Jonesmodellen 

 

Originalet av Den modifierade Jonesmodellen, Jones Modell kom till när Jennifer Jones genomförde en 

studie 1991. ITC (International trade commision) är en tillsynsmyndighet i USA som kontrollerar 

importen med hjälp av exempelvis tullkostnader och importkvot så att de inhemska producenterna inte 

ska missgynnas allt för mycket (Jones, 1991). 

 

I studien undersöker hon ifall de inhemska producenterna vinstmanipulerar resultatet före skatt negativt 

i samband med ITC:s granskningsperiod. Detta för att de gynnas om ITC bestämmer att strama åt 

importen i landet genom till exempel höjda tullar och minskad importkvot. 

 

För att upptäcka vinstmanipulering analyserade hon företagens totala periodiseringar. Jones skapade 

modellen för att upptäcka de icke diskretionära periodiseringarna. 

 

Den Modifierade versionen av Jones Modell är som namnet antyder en uppgraderad version av Jones 

modell. Modellens huvudsakliga syfte är att upptäcka företagens icke diskretionära periodiseringar 

(Riahi-Belkaoui, 2004). De icke diskretionära är de förväntade periodiseringarna och de diskretionära är 

de periodiseringar som är skillnaden mellan de totala och de icke diskretionära. På så sätt blir de 

diskretionära periodiseringarna en indikation på vinstmanipulering.  

Skillnaden på Den Modifierade och Jonesmodellen är att den modifierade modellen även tar med 

kundfordringar under perioden (Dechow et al. 1995).  

 

Första steget är att räkna fram de totala periodiseringarna med fokus på balansräkningen genom att 

använda ekvation 1 (Riahi-Belkaoui, 2004): 

 

 
Ekvation 1 
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Symbolförklaringar: 

 

 = Totala periodiseringar 

 = Förändring i omsättningstillgångar 

= Förändring i likvida medel 

= Förändring i totala skulder  

 =Förändring i långfristiga skulder 

= Nedskrivnings- och avskrivningskostnader 

 = Totala tillgångar 

 

Ekvation 1, beräkningsexempel Aarhus Karlshamn. 

= ((4640000-6843000) - (322000-105000) - (5564000-869500) + (3837000-5327000) - 403000) / 

(6843000+4235000)  

 

= -2203000 – 217000 - (-3131000 )- 1490000 - 403000 / 11078000 = -0,1067 

 

Nästa steg är att räkna fram de icke diskretionära periodiseringarna med hjälp av Den Modifierade 

Jonesmodellen enligt ekvation 2 (Bartov et al 2000): 

 

 
Ekvation 2 

 

 

Symbolförklaringar: 

 

=Icke diskretionära periodiseringar 

= Förändring i intäkter 

 = Förändring i kundfordringar 

= Anläggningstillgångar 

a = Företagens specifika parametrar  
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Ekvation 2, beräkningsexempel Aarhus Karlshamn. 

= 0,604 x (1 / 11078000) + 0,966 x ( (322000-105000) – (1458000-2219000) / 11078000 ) + 

0,779 x (3873000 / 11078000) = 0,35763 
 
 

Vidare ska parametrarna ” a ” skattas fram med hjälp av minsta kvadratmetoden enligt ekvation 3 

(Bartov et al 2000):  

 

 
Ekvation 3 

 

Ekvation 3, exempel Aarhus Karlshamn. 

Då dessa skattningar gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS så redovisas enbart siffrorna här, 

dessa är:  

- A1=0,604 

- A2=0,966 

- A3=0,779 

 

Sista steget är att räkna ut de diskretionära periodiseringarna genom att ta de totala periodiseringarna 

och subtrahera med de icke diskretionära periodiseringarna enligt ekvation 4: 

 

 
Ekvation 4 

 
Ekvation 4, exempel Aarhus Karlshamn. 

 

DAt= -0,1067 – 0,35763 = -0,4643 

 

De diskretionära periodiseringarna kommer att likställas med vinstmanipulering i denna studie. 
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2.7 Tidigare studier 

 

2.7.1 Financial performance surrounding CEO turnover 

 

I denna artikel skriven 1993 av Murphy och Zimmerman undersöker de en mängd olika finansiella 

variabler som de anser vara kopplade till VD-skiften. Exempel på dessa variabler är forsknings- och 

utvecklingskostnader, marknadsföring, investeringar och periodiseringar. Nämnda variabler anser de 

vara diskretionära medan variabler som försäljning, tillgångar och pris på aktien antas vara mindre 

diskretionära.  

De delar upp studien i tre grupper för vilka handlingar de verkställande direktörerna kan göra utifrån 

olika scenarior, Big Bath, The cover-up och The horizon problem: 

 

The horizon problem är mest troligt att ske i företag som uppvisar starka resultat och avgående VD är 

medveten om att den ska avgå, rutinmässigt. 

De andra två grupperna är typer av handlingar då företag inte uppvisar tillfredställande resultat.  

 

Studien behandlar 1063 VD:s som har arbetat i 599 olika företag under perioden 1971 till 1989. De delar 

upp populationen i två olika grupper, då skiftet har skett tidigt eller sent under året. Detta för att få en 

uppfattning vilken VD som utför de specifika handlingarna. Men de menar även på att om skiftet sker i 

slutet av året och den nytillträdde VD:n har varit medveten om detta och påverkat planeringen kan 

denne påverka besluten under året.  

 

I undersökningen delar de upp VD-skiftena i två grupper, första där det är troligt att VD:n har fått avgå 

på grund av att resultatet inte varit tillräckligt bra och den andra då de inte är troligt att VD:n har fått 

avgå på grund av resultatet. De delar även in dessa i rutinmässiga och icke rutinmässiga avgångar 

baserat på VD:s ålder. 

 

Det framkommer i studien att VD:s som avgått då resultatet inte varit tillfredställande och avgången inte 

har varit rutinmässig försökt ”rädda upp” detta genom att skära ned på FoU kostnader, marknadsföring 

och investeringar. De har inte använt sig av periodiseringar för att höja resultatet.  

När avgången har varit rutinmässig har VD:n istället försökt förstärka resultatet genom periodiseringar. 

 



 

15 

 

Bland företag som uppvisat starkt resultat och skiftet har varit rutinmässigt har VD även här försökt 

befästa resultat med hjälp av periodiseringar.  

 

Det som motsäger ”The horizon problem” är att VD som inte har avgått till följd av resultatet inte skärt 

ned på de diskretionära kostnaderna. Det som stärker problemet är att den rutinmässigt avgående VD:n 

förstärker resultatet genom att göra resultathöjande periodiseringar.  

 

Det som motsäger ”The cover-up” är att periodiseringarna varit lägre under året då VD-bytet skett än 

året efter. Eftersom det är svårt att förutspå när VD:n ska avgå till följd av dåliga prestationer har de 

även undersökt periodiseringarna fem år tidigare än övergångsåret. Periodiseringarna är högre tidigare 

år för sämre företag kontra välmående företag men det är ingen signifikant skillnad.  

 

Något som delvis ger stöd åt att Big Bath använts under året VD-bytet skett är att stora kostnader har 

tagigts bland företag som har haft dåliga resultat och VD-bytet inte har varit rutinmässigt. Det som 

motsäger denna teori är att den avgående VD:n kan ha styrt företaget under övergångsåret och det finns 

ingen skillnad på kostnader för år 0 då skiftet skett och år 1 och 2 efter. 

 

Författarnas slutsatser är att de finner visst bevis för att ”The horizon problem” och Big Bath 

redovisning samtidigt som de inte uppenbaras några bevis för ”The cover-up”. 

 

2.7.2 Earnings management and nonroutine executive changes 

 

Denna studies syfte är att undersöka om det finns några samband mellan VD-byten och 

vinstmanipulering (Pourciau, 1993). Studien tar fram bevis som hjälper läsaren att förstå incitamenten 

till varför en verkställande direktör väljer att resultera resultatet.  

 

Varje VD-byte är i sig unik och råder under särskilda omständigheter. Orsaken till att ett byte sker kan 

vara flera, det kan till exempel bero på frivillig, eller ofrivillig pensionering eller avgång, av personliga 

skäl som skilsmässa och så vidare. Ett byte kan klassificerares som antingen rutinmässigt eller icke-

rutinmässigt, vilket skapar olika incitament och möjligheter till att manipulera resultatet.  

 

Vid rutinmässiga VD-byten kan den efterföljande VD:n blivit vald flera år i förväg, och övergången 

med makt och kunskap sker därmed gradvis tills efterträdaren slutligen även formellt tar över titeln. En 
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annan modell är där flera utmanare tidigt blir identifierade och öppet får konkurrera om vem som ska bli 

den nya VD:n.  

Vid dessa rutinmässiga VD-byten är incitamenten till vinstmanipulering låga och möjligheterna mindre. 

Både den nya och den avgående VD:n har som mål att den nytillträdde VD:n ska bli framgångsrik. Om 

den nya VD:n misslyckas slår detta tillbaka på den avgående VD:s bedömning samt ledningskompetens. 

Ofta vid rutinmässiga byten sitter också den avgående VD:n kvar i styrelsen och kan därför övervaka 

den nya VD:n.  

 

Vid icke-rutinmässiga byten har företaget inte möjlighet att välja ut efterträdaren på samma sätt. I dessa 

fall är förändringen ofta oplanerade och eftersom att den tidigare VD:n lämnat företaget får den 

efterträdande VD:n inte samma övergångsperiod att successivt ta över rollen som VD. Forskning visar 

på att omsättningen bland företagsledare är relativt lågt, eftersom att styrelsen bland annat ogärna 

sparkar företagsledaren. Vid dåliga resultat kan företagsledaren förutspå osäkerheten på sin post och när 

processen att byta ut företagsledaren tar tid hinner denne undvika eller fördröja sin avgång. Ett sätt att 

hantera detta och vända resultatet är att manipulera det.  

Även den efterföljande VD:n har incitament till att hantera företagets resultat. Den nya VD:n möts 

vanligtvis av tre viktiga uppgifter. Denne måste hantera förväntningarna från styrelsen, ta strategiska 

beslut samt bygga upp ett förtroende bland alla intresseparter och sätta upp realistiska mål. Företagets 

tidigare dåliga resultat kan den nya ledaren skylla på tidigare chefer, och för att komma åt problemet 

måste stora diskretionära avskrivningar göras för att få bukt på resultatet. Detta gör att förväntningarna 

på den nya ledaren sänks, samtidigt som chansen på ökade resultat i framtiden blir avsevärt bättre. 

 

Undersökningen i artikeln utförs hos amerikanska företag mellan perioden 1985-1988 bland 73 företag 

med VD-byten. Författaren har hos varje företag tittat på resultatet, periodiseringar, kontantflöden och 

avskrivningar under en treårsperiod. Hon har tittat på förändringar året innan bytet, år då förändringen 

skedde och följande år. Undersökningen kommer fram till att den nya ledaren troligtvis använder 

upplupna kostnader och nedskrivningar på ett sådant sätt som gör att resultatet minskar det år som VD:n 

tillsätts för att öka resultatet följande år. Däremot visar undersökningen att avgående chefer under sina 

sista år minskade vinsten. Detta kan bero på flera orsaker som till exempel: att motverka effekterna av 

flera års resultathöjande periodiseringar, de misslyckades med sina åtgärder för att tillfredsställa 

företagets resultat eller att chefen inte kunde förutse sin uppsägning. 
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2.7.3 Earnings management surrounding CEO changes 

 

Peter Wells undersöker i sin artikel från 2002 om det förekommer någon slags vinstmanipulering kring 

VD-byten bland australienska företag. Eftersom att de flesta tidigare studier kring ämnet är hämtade från 

USA och att få studier gjorts hos australienska företag förklarar Wells varför undersökningen gjorts i 

Australien. Vidare nämner författaren att australiska företagsledare får lägre bonusprogram än sina 

amerikanska kollegor, vilket torde innebära lägre incitamenten till vinstmanipulering. Studien gör sina 

beräkningar från åren 1985-1994 och för att hitta några eventuella samband används Den Modifierade 

Jonesmodellen. Studien analyser 646 företag där 65 VD-byten gjorts.  

 

Studien visar att det inte finns något direkt samband för att manipulera resultatet uppåt antingen före 

eller efter att ett VD-byte skett. Däremot finns det stöd för att den nya VD:n vrider resultatet nedåt 

genom att göra ett s.k. Big Bath, vilket stärks med onormala och extraordinära poster. Testet ger också 

bevis på att år som VD-byten sker manipulerar den nytillträdda VD:n lägre inkomster och är vanligast 

hos företag med icke-rutinmässiga VD-förändringar.  

 

Ovan tre nämnda artiklar kommer att användas för att försöka förklara det empiriska resultatet. De 

tidigare studierna är inom samma område som denna studie.
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3 Metod 

I detta avsnitt redogörs för det metodologiska tillvägagångssätt som använts i studien. De delar som 

ingår är en beskrivning av vald ansats, urval, val av modell och test, genomgång av vald modell samt 

hur bearbetningen av insamlad data gått till. Därefter följer en bortfallsanalys samt en diskussion kring, 

reliabilitet och validitet samt generaliserbarhet. 

 

3.1 Ansats 

Två olika metoder för forskning är kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, 

2005). Skillnaderna mellan dessa kan beskrivas som att kvantitativ forskning är deduktiv, att pröva 

teorier, medan kvalitativ forskning är induktiv, teorigenererande. Kvalitativ forskning har till skillnad 

från den kvantitativa ett mer tolkande synsätt av resultatet. I denna studie valde vi att använda en 

kvantitativ ansats, alltså deduktivt genom att vi utgick från teorier. Sekundärdata samlades in från 

bolagens årsredovisningar.  

 

3.2 Urval 

Urvalet från en population kan göras på olika sätt. För att få ett representativt urval är ett 

sannolikhetsurval att föredra (Bryman & Bell, 2005). Ett sannolikhetsurval väljs ut på slumpmässig 

grund och alla i populationen har exakt samma chans att bli utvalda. Motsatsen är ett icke-

sannolikhetsurval, som väljs ut på en icke-slumpmässig grund. Detta gör att vissa i populationen har 

större chans att bli utvalda än andra. I denna studie valde vi att se ifall det undersökta fenomenet 

förekom på Mid Cap listan. Vi valde att ta med alla företag på listan för åren 2008 till 2011, en 

totalundersökning för Mid Cap listan. Vi valde Mid Cap listan eftersom vi tycker att det var intressant 

att undersöka Stockholmsbörsens mitt, varken de största eller de minsta bolagen. Perioden 2008 till 

2011 valde vi eftersom vi ville ta del av så aktuell data som möjligt. Mid Cap listan delades sedan in i 

åtta olika sektorer. 
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3.3 Val av modell 

 

När vi valde modell för undersökningen så utgick vi från en studie gjord 1995 av Dechow, Sloan och 

Sweeney som har testat de olika periodiseringsbaserade modellerna för vinstmanipulering, Healys 

Modell, DeAngelos Modell, Jones Modell, Den Modifierade Jonesmodellen och Industrymodellen.  

 

De testade modellerna på fyra olika urvalsgrupper genom att räkna ut de manipulerade 

periodiseringarna, de diskretionära och dividerade dessa med de totala tillgångarna. De manipulerade 

periodiseringarna som modellerna fick fram testades sedan med hjälp av statistiska t-test.  De fyra 

urvalsgrupperna var: 

 

- 1. 1000 slumpmässigt utvalda företag  

- 2. 1000 slumpmässigt utvalda företag från enbart företag som hade en extrem finansiell situation. 

- 3. 1000 slumpmässigt utvalda företag som redan hade kända fasta diskretionära periodiseringar; 

och 

- 4. 32 företag som var under granskning av SEC, finansinspektionen i USA.  

 

Periodiseringarna delade de upp i tre olika slag: 

 

- Kostnadsmanipulering, företagen skjuter upp eller tar en kostnad för tidigt.  

- Intäktsmanipulering, företagen redovisar en intäkt för sent eller för tidigt. 

- Marginalmanipulering, skillnaden mellan marginal- och intäktsmanipulering är att 

intäktsmanipulering är ren intäktsjustering medan vid marginalmanipulering så matchas 

kostnaderna med intäkterna. Således är marginalmanipulering en svårare metod för att öka 

resultatet.  

 

Efter att ha räknat fram de diskretionära periodiseringarna utifrån de olika modellerna som studien 

behandlar utför de olika statistiska tester på dessa. I det första testet använde de sig av urval 1 och med 

hjälp av en deskriptiv statistik kom de fram till att ingen av modellerna får fram några bevis på 

vinstmanipulering. När de analyserade modellernas standardavvikelser så visade det sig de var lägst för 

Jonesmodellen och Den Modifierade Jonesmodellen. 

 

I nästa test använde de sig av urval 2 där de visste att företagen befann sig under extrema finansiella 

situationer. I detta test satte de upp två olika nollhypoteser: 
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1. Vinstmanipulering ≤ 0 

2. Vinstmanipulering ≥ 0 

 

Dessa två nollhypoteser testades sedan på Typ I fel. Denna typ av fel är när nollhypotesen förkastas fast 

än den egentligen borde accepteras. 

Detta test kom fram till att typ 1 felen var lägst för Jonesmodellen och Den Modifierade Jonesmodellen. 

 

När det gjorde samma test fast på urval 3 där de redan kände till de diskretionära periodiseringarna kom 

de även här fram till att de båda Jonesmodellerna var effektivast. 

 

Det sista testet de gjorde var på urval 4, i detta test använde de sig av olika signifikanstester på de olika 

modellerna. De satte upp en nollhypotes att resultatet var manipulerat uppåt. När de använde sig av ett 

Z-test kom alla fem modeller fram till att det är signifikant sannolikt att bolagen har manipulerat sitt 

resultat uppåt. Även här framkom det att Jonesmodellen och Den Modifierade Jonesmodellen hade lägst 

standardavvikelser, med detta belyste författarna att dessa modeller var mer effektiva. De som skiljde 

modellerna i detta test var att Den Modifierade Jonesmodellen var mer effektiv än Jonesmodellen på att 

upptäcka intäktsbaserade manipulationer. 

I detta test så undersökte de även Typ II fel som uppkommer när nollhypotesen accepteras fast den 

egentligen borde förkastas. De utgick från nollhypotesen att de diskretionära periodiseringarna var 

mindre än eller lika med noll. De kom fram till att Den Modifierade Jonesmodellen förkastade 

nollhypotesen mest frekvent. 

 

När de utfört de olika testerna kom de fram till följande med viss kritik för att alla modeller var till olika 

grad missvisande och att de även skulle behövt göra en detaljerad granskning av undersökningen på 

nytt: 

 

”Finally, we find that a modified version of the model developed by Jones (1991) provides the most 

powerful tests of earnings management” (Dechow et al. 1995). 

 

Eftersom de kom fram till att Den Modifierade Jonesmodellen var den mest effektiva för att upptäcka 

vinstmanipulering var det den vi valde att använde oss av i denna studie. 
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3.5 Val av testmetod 
 

Vi valde att göra fyra olika tester på den observerade populationen för att se om det fanns något 

samband mellan VD-byte och vinstmanipulering och nollhypoteserna var: 

 

 

Test 1. Det finns ingen skillnad mellan år då företag gjort ett VD-byte och år då företag inte gjort något 

VD-byte. 

 

Test 2. Det finns ingen skillnad mellan år då företag gjort ett VD-byte och företag som inte gjort något 

VD-byte året efter bytet skedde. 

 

Dessa uppdelningar gjorde vi eftersom vi inte gått in och undersökt den exakta tidpunkten för när VD-

bytet ägt rum under övergångsåret. Vi valde att exkludera året efter VD-bytet i undersökning ett och året 

då VD-bytet skedde i undersökning två eftersom vi inte ville att dessa data skulle påverka varandra. 

Om ett VD-byte skett år 2011 kunde vi enbart inkludera detta i Test 1 eftersom vi inte hade tillgänglig 

data för 2012. 

 

Test 3. Det finns ingen skillnad mellan år med VD-byte och år utan VD-byte i enbart de företag som har 

gjort ett VD-byte. 

 

Test 4. Det finns ingen skillnad mellan året efter ett VD-byte och år utan VD-byte i enbart de företag 

som har gjort ett VD-byte. 

 

 

För att testa om det fanns något samband mellan grupperna i de fyra olika testerna behövde vi 

signifikanstesta medelvärdesskillnaderna i ett så kallat oberoende t-test. Detta gjorde vi för att se om 

skillnaderna mellan de oberoende variablerna var statistiskt säkerställda eller inte och att skillnaderna 

inte berodde av slumpen. 

 

När statistiska tester används i studier finns det risk för att två olika typer av fel kan uppstå, det ena är 

ett Typ I fel och det andra ett Typ II fel (Bryman & Bell, 2011). Typ I fel är när nollhypotesen förkastas 

fast den egentligen borde vara accepterad. Typ II är när nollhypotesen accepteras men borde egentligen 

förkastas.  Detta är kopplat till vilken signifikansnivå som används i undersökningen, det vill säga 

vilken felmarginal som kan accepteras.  
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Denna studie utgick ifrån en signifikansnivå på 95 procent, vilket betyder att resultatet i t-testet stämmer 

med 95 procents säkerhet. 

 

3.6 Datainsamling 

När data samlades in utgick vi från ett antal olika steg som redogörs följande: 

 

1. Identifiera företagen på Mid Cap listan. Detta genom att gå in på Stockholmsbörsens hemsida och 

välja enbart Mid Cap listan. Där identifierades 76 olika företag.  

 

2. Gå in och undersöka årsredovisningar via databasen Retriever Business. Vi valde att granska åren 

2008-2011 men behövde även gå in på årsredovisningen för 2007 för att se om ett VD-byte genomförts 

mellan 2007 och 2008. Hade ett VD-byte skett mellan 2007 och 2008 hämtade vi även data från 2007. 

Detta medförde 380 observationer. All data förde vi in i ett skapat Excel dokument. Data som vi tog 

fram ur årsredovisningarna var följande och presenterades i tusentals kronor: 

 

1. Om företaget bytt VD eller inte. 

2. Totala intäkter 

3. Avskrivningar och Nedskrivningar 

4. Kundfordringar 

5. Omsättningstillgångar 

6. Anläggningstillgångar 

7. Totala tillgångar 

8. Likvida medel 

9. Långfristiga skulder 

10. Totala skulder 
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3.7 Bortfallsanalys 

 

De kriterier vi hade för att företaget skulle komma med i undersökningen var följande: 

 

1. Årsredovisningen skulle vara baserad på ett kalenderår.  

2. Årsredovisningarna skulle vara tillgängliga i Retriever Business.  

3. Alla poster vi letar efter ska finnas redovisade i årsredovisningen. 

 

Det var sju stycken företag som blev bortfall på grund av att de inte använde sig av kalenderår som 

basis. Därefter var det tio stycken företag som föll bort eftersom de antingen saknade eller hade 

ofullständiga årsredovisningar i databasen Retriever Business.  

 

Detta medför att det blev ett totalt bortfall på sjutton företag i denna studie. 

 

3.8 Populationen   

 

 

Olja & Gas Råvaror Industri Konsumentvaror Konsumentservice 

2 4 12 8 9 

     Läkemedel Telekommunikation Förnödenheter Finansiella Teknologi 

6 
  

13 5 

Tabell 1 Företagssektorer 

 

Företagen i undersökningen på Mid cap listan är verksamma inom åtta olika sektorer. Vanligaste är 

industriföretag som utgör cirka 20 procent och finansiella företag med cirka 22 procent.   

 

Dessa två sektorer kännetecknas av företag som är kapitalintensiva. När företag binder upp stora delar 

av det totala kapitalet i anläggningstillgångar klassas de som anläggningskapitalintensiva företag 

(Olsson & Skärvad, 1995). 

 

Finansiella företag är bland annat fastighetsföretag där en stor del är anläggningstillgångar. 

Industriföretag har även stora anläggningstillgångar i form av till exempel maskiner.  
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Vi delade upp Mid Cap i dessa sektorer för att se om det fanns några skillnader mellan sektorerna och 

några eventuella samband. 

 

3.9 Bearbetning av data 

När vi samlat in all data så bearbetade vi denna i både Excel och statistikprogrammet SPSS.  

 

Det första vi gjorde var att identifiera alla VD-skiften som skett under den undersökta perioden. Dessa 

kodades om till två grupper, år med VD-skifte blev 1 och år utan VD-skifte blev 2.  

När vi gjort detta så började vi använda den Modifierade Jonesmodellen för att göra våra beräkningar 

som skedde i Excel. Det första vi gjorde var att räkna fram de totala periodiseringarna och därefter de 

icke diskretionära periodiseringarna. När vi gjorde beräkningen för de icke diskretionära behövde vi 

använda SPSS för att skatta fram de olika parametrarna i formeln, genom minsta kvadratmetoden. Dessa 

skattades fram genom att ta det specifika företagets totala periodiseringar och dividera med de totala 

tillgångar för föregående år. Utifrån denna summa kunde vi skatta fram de tre oberoende variablernas 

parametrar, dessa var ett dividerat med de totala tillgångarna året innan, förändring i intäkter minus 

förändring i kundfordringar dividerat med de totala tillgångarna året innan och till sist 

anläggningstillgångar dividerat med de totala tillgångarna året innan. Detta gjordes för alla olika 

företagen separat. Vi använde alltså minsta kvadratmetoden för att få fram ett specifikt värde på 

parametrarna utifrån de skiftande värdena för den observerade perioden.  

Det sista steget var att räkna ut de diskretionära periodiseringarna genom att ta de totala och subtrahera 

med de icke diskretionära. Alla beräkningar i studien skedde i tusentalskronor (tkr). 

 

Allt detta sammanställdes och testades därefter med hjälp av t-test i SPSS. 

 

 

3.10 Reliabilitet och validitet 

 

Med reliabilitet avses huruvida undersökningen är pålitlig. Reliabilitet kan delas in i tre olika grupper 

(Bryman & Bell, 2005): 

 



 

25 

 

- Stabilitet, för att pröva stabiliteten i en undersökning kan man göra ett så kallat ”test-retest”, 

vilket innebär att man gör testet vid mer än ett tillfälle och svaren då ska överstämma på ett bra 

sätt. 

- Intern reliabilitet, detta är ett begrepp som rör undersökningar med flera indikatorer där 

respondentens svar på varje fråga läggs ihop och utgör en totalpoäng. Det kan då finnas en risk 

att indikatorerna inte är relaterade till undersökningen. 

- Interbedömarrereliabilitet, om svar ska tolkas eller kodas och det är flera observatörer 

inblandade finns det en risk att deras bedömningar inte överstämmer.  

Validitet kan delas upp i inre och yttre validitet (Bryman & Bell, 2005). Inre validitet är huruvida 

undersökningen mäter det som var syftet att mätas. Yttre validitet handlar om svaret som fås inte 

stämmer överens med verkligheten.  

 

Eftersom vår undersökning baserades på företagens egna bokslut utgår vi ifrån att 

undersökningsmaterialet är korrekt och pålitligt. Däremot kan vi i sammanställningen eller uträkningen 

gjort någon miss, trots att vi försökt vara väldigt noggranna. Eftersom vi bara gjort en undersökning kan 

stabiliteten kritiseras en aning. För att säkerställa stabiliteten kunde vi ha gjort ett så kallat "test-retest”. 

Dels för perioden som uppsatsen studerar, men även för annan period.  

Den Modifierade Jonesmodellen som vår undersökning utgick ifrån har testats grundligt och har enligt 

Dechow et al. (1985) kommit fram till att den är den mest effektiva modellen för att upptäcka 

vinstmanipulering. Därför borde uppsatsens resultat också stämma bra överens med undersökningens 

syfte.  

 

 

3.11 Generaliserbarhet 

 

Med kritik mot att vi enbart valde att se på åren 2007 till 2011 så är detta resultat svårt att generalisera 

över tid då vi hade behövt använda oss av ett större tidsintervall för att uppnå ett bättre resultat. 

Självklart ger detta en indikation på hur det kan se ut på Mid Cap listan i Stockholm. 

Trots att vi enbart valt att undersöka Mid Cap listan så anser vi att detta kan ge en indikation för hela 

Stockholmsbörsen. 
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4 Resultat 

 

Här presenteras undersökningens resultat som först visar fördelningen mellan antal företag med positiv 

eller negativ vinstmanipulering och sedan avslutas med resultatet av testets olika hypoteser. 

 

 

Efter bortfallet som bestod av sjutton företag så återstod det 59 stycken, detta medförde 295 

observationer och antal VD-byten var 35 (Figur 1). Detta medförde att VD-bytena utgjorde cirka tolv 

procent av populationen. Vidare information visas i bilaga 1. 

 

 

 

 

Figur 1. Antal VD-byten mellan åren 2007-2011 

 

Av dessa 35 VD-byten skedde 21 av dem i olika företag och 7 företag hade två VD-byten under 

tidsperioden (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Antal VD-byten i företagen. 
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Sammanställningen av de diskretionära periodiseringarna som framkom genom appliceringen av Den 

Modifierade Jonesmodellen så var en stor del av dessa negativa vilket likställs med negativ 

vinstmanipulering. Cirka 87 procent av alla observationer så var manipuleringen av vinsten negativ och 

cirka endast tretton procent positiv (Figur 3). 

 

 

Figur 3. Antal företag med positiv eller negativ vinstmanipulering mellan åren 2007-2011 

 

Medeltalet som framkom från de negativa manipuleringarna var -0,434 och för de positiva 0,112. För de 

totala 189 stycken observationerna var medeltalet -0,367. Dessa tal är viktade av företagens totala 

tillgångar. 

 

När vi analyserade de företag som ligger lägre än medeltalet för de negativa manipulationerna under alla 

observerade år kan vi se att de består till stor del av företag med stora anläggningstillgångar. Det var 

tretton företag som låg under medeltalet, fem av dem var finansiella företag, två var industriföretag, tre 

var företag som arbetar med forskning eller utvinning och resterande var konsumentfokuserade företag. 

Den gemensamma nämnaren bland dessa företag är att de har stora anläggningstillgångar med stora 

nedskrivningar. De företag som arbetar med att till exempel utveckla nya mediciner hade låga 

kundfodringar och intäkter.  

Ett extremvärde som upptäcktes var Eniros stora nedskrivning av goodwill/avskrivningar under 2010 

som uppgick till cirka 4.3 miljarder, det var den nytillträdde VD:n som gjorde detta. 

 

I Figur 4 presenteras de olika sektorernas medelvärden. Det går att avläsa att alla sektorer hade negativa 

medelvärden, lägst var för Olja & Gas, men i denna sektor var det bara ett företag. Bland de andra var 

det de finansiella företagen, Läkemedelsföretagen och Konsument servicebaserade företagen som hade 

lägst medeltal. 
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Finansiella Konsument varor Konsument service Industri Olja & Gas Läkemedel Råvaror Teknologi

-0,4612 -0,2949 -0,4257 -0,2993 -0,6646 -0,4416 -0,3531 -0,1663  

Figur 4. Sektorernas medelvärden 2007-2011 

 

Nedan presenteras resultaten för de olika testerna som framkom i metoden: 

4.1 Test 1 

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan år då företag gjort ett VD-byte och år då företag inte gjort något 

VD-byte. 

 

I detta test var det 130 företag som inte gjort ett VD-byte medan resterande 32 gjort det (se Figur 5). 

Medelvärdet för företag som gjort ett VD-byte under året var -0,385 och för återstående -0,376. 

 

TEST 1 Antal Medelvärde Standardavvikelse Standardavvikelse medelvärde 

VD-byte 130 -0,3761 0,376 0,0329 

Ej Vd-

byte 32 -0,3853 0,2778 0,049 

 

Figur 5. År med VD-byten respektive utan byte, där vi jämför resultatet samma år. 

 

 

Med hjälp av ett t-test med signifikansnivån 95 % så kom studien fram till att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan företag som gjort ett VD-byte under året jämfört med de som inte gjort ett. 

Eftersom signifikansvärdet 0,140 var högre än 0.05 så var det den översta raden ”Equal variances 

assumed” som undersöktes. Om det hade funnits ett samband hade rutan ”Sig (dubbelsidigt)” varit lägre 

än 0.05 (se Figur 6). 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig t df Sig (dubbelsidigt) Medelvärdesskillnad

TEST 1

Equal 

variances 

assumed 2,199 0,14 0,129 160 0,898 0,00911

Equal 

variances 

not 

assumed 0,154 62,227 0,878 0,00911  
Figur 6. År med VD-byten respektive utan byte, där vi jämför resultatet samma år med t-test. 
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4.2 Test 2 

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan år då företag gjort ett VD-byte och företag som inte gjort något VD-

byte året efter bytet skedde. 

 

I test 2 var det 131 företag som inte gjort ett VD-byte, medan resterande 25 gjort det (se Figur 7). 

Medelvärdet för företag som inte gjort något VD-byte blev -0,356 och för de med VD-byte -0,332. 

 

TEST 2 Antal Medelvärde Standardavvikelse Standardavvikelse medelvärde 

VD-byte 131 -0,3563 0,3649 0,0318 

Ej Vd-

byte 25 -0,3317 0,4012 0,080 

 

Figur 7. År med VD-byten respektive utan byte, där vi jämför hur resultatet ser ut året efter. 

 

Med en signifikansnivå på 95 % kom studien fram till att det inte fanns någon signifikant skillnad året 

efter mellan de företag som gjort ett VD-byte och de som inte gjort det. Signifikansvärdet blev 0,611 

och blev även här alltså högre än 0.05. Därför är det översta raden ”Equal variances assumed” som 

undersöks i rutan ”Sig (dubbelsidigt)”, där värdet blev 0,761. Eftersom värdet är högre än 0,05 finns det 

inget samband (se Figur 8). 

 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig t df Sig (dubbelsidigt) Medelvärdesskillnad

TEST 2

Equal 

variances 

assumed 0,26 0,611 -0,305 154 0,761 -0,0247

Equal 

variances 

not 

assumed -0,286 32,027 0,777 -0,0247  
Figur 8. År med VD-byten respektive utan byte, där vi jämför hur resultatet ser ut året efter med t-test. 
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4.3 Test 3  

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan år med VD-byte och år utan VD-byte i enbart de företag som har 

gjort ett VD-byte. 

 

I test 3 har det 41 gånger inte skett något VD-byte, medan det resterande 32 har det (se Figur 9). 

Medelvärdet för år då VD-byte inte skett blev -0,278 och för de med VD-byte -0,405.  

 

TEST 3 Antal Medelvärde Standardavvikelse Standardavvikelse medelvärde 

VD-byte 41 -0,2782 0,3071 0,0479 

Ej Vd-

byte 32 -0,4047 0,2836 0,0501 

 

Figur 9. VD-byten som gjorts respektive utan byte samma år hos företag som någon gång under 

perioden gjort ett byte. 

 

Med en signifikansnivå på 95 % kom studien fram till att det inte fanns någon signifikant skillnad 

samma år hos företag som gjort ett VD-byte och under de år som de inte gjort något VD-byte. 

Signifikansvärdet blev 0,896 och blev även här alltså högre än 0.05. Därför är det översta raden ”Equal 

variances assumed” som undersöks i rutan ”Sig (dubbelsidigt)”, där värdet blev 0,075. Eftersom värdet 

är högre än 0,05 finns det inget samband (Figur 10). 

 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig t df Sig (dubbelsidigt) Medelvärdesskillnad

TEST 3

Equal 

variances 

assumed 0,017 0,896 1,806 71 0,075 0,1265

Equal 

variances 

not 

assumed 1,824 68,953 0,073 0,1265  

Figur 10. VD-byten som gjorts respektive utan byte samma år hos företag som någon gång under 

perioden gjort ett byte med t-test. 
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4.4 Test 4 

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan året efter ett VD-byte och år utan VD-byte i enbart de företag som 

har gjort ett VD-byte. 

 

I test 4 har det 32 gånger inte skett något VD-byte, medan det resterande 20 har det (se Figur 11). 

Medelvärdet för år då VD-byte inte skett blev -0,228 och för de med VD-byte -0,292. 

 

TEST 4 Antal Medelvärde Standardavvikelse Standardavvikelse medelvärde 

VD-byte 32 -0,2281 0,2843 0,0502 

Ej Vd-

byte 20 -0,2925 0,4137 0,0925 

 

Figur 11. VD-byten som gjorts respektive utan byte året efter hos företag som någon gång under 

perioden gjort ett byte. 

 

Med en signifikansnivå på 95 % kom studien fram till att det inte fanns någon signifikant skillnad året 

efter hos företag som gjort ett VD-byte och under de år som de inte gjort något VD-byte. 

Signifikansvärdet blev 0,197 och blev även här alltså högre än 0.05. Därför är det översta raden ”Equal 

variances assumed” som undersöks i rutan ”Sig (dubbelsidigt)”, där värdet blev 0,509. Eftersom värdet 

är högre än 0,05 finns det inget samband (se Figur 12). 

 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig t df Sig (dubbelsidigt) Medelvärdesskillnad

TEST 4

Equal 

variances 

assumed 1,707 0,197 0,665 50 0,509 0,0643

Equal 

variances 

not 

assumed 0,611 30,254 0,546 0,0643  

Figur 12. VD-byten som gjorts respektive utan byte året efter hos företag som någon gång under 

perioden gjort ett byte med t-test. 
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5 Analys 

I detta avsnitt analyseras resultat med hjälp av de relevanta teorierna för studien.  

Vi kunde på studiens första frågeställning om det förekommer vinstmanipulering på Stockholmsbörsen 

Mid Cap lista se ett tydligt samband. Med hjälp av Den Modifierade Jonesmodellen visar 

undersökningen på att negativa diskretionära periodiseringar är ett vanligt förekommande fenomen på 

Stockholmsbörsens Mid Cap lista. En förklaring till detta kan vara att cirka 22 procent av företagen i 

undersökningen är finansiella företag med stora anläggningstillgångar och således stora 

nedskrivningar/avskrivningar. Med detta sagt har urvalet påverkat resultatet. 

Dessutom förekommer det positiva periodiseringar för cirka 12 % av populationen. Detta är en 

indikation att företag använder sig av vinstmanipulering för att styra sina resultat både positivt men till 

störst del negativt.  

Att flertalet företag använder sig av negativ vinstmanipulering kan vara ett tecken på att fenomenet Big 

Bath (Jordan & Clark, 2004) förekommer. Big Bath används av företag som har ovanligt låga resultat 

under ett år och därför kan företag dra på sig höga kostnader, genom till exempel nedskrivningar, för att 

försämra det aktuella årets resultat. Detta görs för att i framtiden få bättre resultatutveckling då företaget 

slipper kostnadsföra dessa nedskrivningar vid senare tillfällen. Artificiell vinstutjämning kan också vara 

en förklaring till de negativa periodiseringarna (Eckel, 1991). Detta gör ledningen genom att påverka 

redovisningen för att resultatet inte ska fluktuera genom att till exempel senarelägga intäkter (Trueman 

& Titman, 1988).   

Healy och Wahlen (1999) beskriver positiv vinstmanipulering med att ledningen använder godtyckliga 

antaganden i den finansiella rapporteringen genom att strukturera om transaktioner. Detta görs bland 

annat för att ge en bild till aktieägare att företaget är stabilt och även för att ledningen ska få sin 

resultatbaserade bonus. Detta kan kopplas till agentteorin som menar på att alla individer 

nyttomaximerar och sätter sina egna intressen först (Schroeder et al, 2010). Eftersom ledningens lön är 

prestationsbaserad väljer chefen det redovisningssätt som gynnar sina egna intressen i första hand. 

 

Negativa och positiva diskretionära periodiseringarna används av att ledningen för att gynna det egna 

företaget, alternativt dem själva (Dechow & Skinner, 2000).  
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Undersökningens andra frågeställning behandlar om det finns några skillnader mellan år då företag 

genomfört ett VD-byte kontra år då företag inte skiftat VD. Nedan följer en genomgång av de fyra tester 

som undersöktes i studien. 

 

I de två första testerna där de diskretionära periodiseringarna har jämförts för Test 1 samma år som VD-

bytet skedde och Test 2 året efter skiftet skedde med resterande del av populationen fanns det inga 

skillnader. Medeltalen var väldigt lika och det var långt ifrån något statistiskt säkerställd skillnad.  

 

Pourciau (1993) undersöker i sin studie samband mellan VD-byten och vinstmanipulering och visar i sin 

studie på några möjliga förklaringar till varför hon inte kunde se några skillnader. Hon skriver att 

orsaken till att ett byte sker kan vara flera och varje byte är i sig unikt. Ett VD-byte kan klassificerares 

som antingen rutinmässigt eller icke-rutinmässigt, vilket skapar olika incitament och möjligheter till att 

manipulera resultatet. Den direkta kopplingen som vi kan se är att vid rutinmässiga VD-byten kan den 

efterföljande VD:n blivit vald flera år i förväg, och övergången med makt och kunskap sker därmed 

gradvis tills efterträdaren slutligen även formellt tar över titeln som VD. Vid dessa rutinmässiga VD-

byten är incitamenten till vinstmanipulering låga och möjligheterna mindre, vilket förklarar att det inte 

sågs några samband. Både den nya och den avgående VD:n har som mål att den nytillträdde VD:n ska 

bli framgångsrik. Om den nya VD:n misslyckas slår detta tillbaka på den avgående VD:s bedömning 

samt ledningskompetens. Ofta vid rutinmässiga byten sitter också den avgående VD:n kvar i styrelsen 

och kan därför övervaka den nya VD:n. 

 

En vidare förklaring till att undersökningen inte kunde finna några samband kan möjligtvis förklaras av 

Peter Wells undersökning i sin artikel från 2002. Studien undersöker om det förekommer någon slags 

vinstmanipulering kring VD-byten hos australienska företag. Den direkta kopplingen som kan göras är 

att Wells skriver att australiska företagsledare får lägre bonusprogram än till exempel sina amerikanska 

kollegor, vilket torde innebära lägre incitamenten till vinstmanipulering. Detta skulle exempelvis kunna 

vara en förklaring till varför svenska företagsledare inte redovisat positiv vinstmanipulering i större 

utsträckning vid VD-byten. 

 

I Test 3 som undersökte om det fanns något samband mellan VD-byte och vinstmanipulering i enbart de 

företag som någon gång gjort ett skifte inom den observerade tidsramen kan en skillnad utläsas, dock 

inte signifikant. Medelvärdet för året då bytet skedde var cirka -0,405 jämfört med resterande år som var 

-0,278. Med en signifikansnivå på 90 procent istället för 95 procent som användes i undersökningen 
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hade resultatet varit statistisk signifikant. Detta kan jämföras med vad Zimmerman & Murphy 1993, 

Pourciao 1993 och Wells 2002 fick fram i sina undersökningar där de alla finner belägg för att det 

genomförs Big Bath samma år som den nya VD:n tillträder. Kritik till det som framkommit är att vi inte 

har undersökt när VD-bytet skett under övergångsåret och på så vis inte haft någon uppfattning vem som 

styrt företaget.  

 

I Test 4 där vi genomförde ett statistiskt test på enbart företag som genomfört ett VD-byte under 

perioden året efter skiftet skedde kunde vi inte se några skillnader. Zimmerman & Murphy (1993) såg 

ingen skillnad på året då skiftet genomfördes och året efter detta. När vi jämför Test 3 med Test 4 ser vi 

att de negativa diskretionära periodiseringarna blivit lägre med cirka 30 procent. Detta kan stärka teorin 

om Big Bath i Test 3 där vi såg ett samband mellan VD-bytet och de år utan VD-byte.  
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6 Slutsats 

 

Här presenteras slutsatserna som studien kom fram till utifrån frågeställningar och syfte. 

 

 

Frågeställningar som skapats för studien lyder: 

 

- Förekommer vinstmanipulering på Stockholmsbörsen? 

- Finns det någon skillnad gällande vinstmanipulering år då VD-byte genomförts kontra år då 

inget byte skett? 

 

Med hjälp av Den Modifierade Jonesmodellen gav undersökningen en indikation på att det förekommer 

vinstmanipulering på Stockholmsbörsens Mid Cap lista i form av både negativa och positiva 

diskretionära periodiseringar. Majoritet av dessa periodiseringar är negativa vilket även medeltalet för 

hela populationen är.  

I de två första testerna där vi undersökte hela populationen gällande VD-byte, både samma år skiftet 

genomfördes och året efter kan vi inte se några skillnader gällande vinstmanipulering.  

Studien finner en skillnad i Test 3 som enbart undersökte de företag som någon gång gjort ett VD-byte 

under den observerade tidsramen. Skillnaden kan styrka teorin om att den nya VD:n tar ett Big Bath 

samma år VD-skiftet genomförs.  De negativa periodiseringarna minskar sedan året efter vilket 

framkommer i Test 4, detta är ytterligare en indikation som kan styrka teorin. 
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7 Resultatdiskussion  

 

Då vi inte har lagt någon vikt på när VD-skiftet skedde under året har det varit svårt att veta när den nya 

VD:n haft kontroll över företaget. Det kan ha varit så att den nya VD:n haft viss kontroll exempelvis 

redan året innan skiftet skedde, detta kan ske vid rutinmässiga skiften. Vi kan inte heller veta vem som 

har haft kontroll under själva övergångsåret. Detta gör det svårt att applicera teorierna kring The cover-

up och The horizon problem på ett bra sätt. The horizon problem är ett fenomen som används av en VD 

som vet att denne kommer avgå vid ett bestämt datum medan The cover-up används för att ”täcka upp” 

en försämrad ekonomi oberoende ifall VD känner till sin avgång eller inte. På grund av detta har det 

varit svårt att dra exakta slutsatser från vårt resultat.  

 

Om man jämför vår studie med tidigare studier som gjorts inom samma område har två av de tre 

studierna vi uppmärksammat haft betydligt större tidsperiod och urval. Murphy och Zimmermans studie 

från USA 1993 hade en tidsperiod på 19 år och 599 företag medan Wells studie från Australien 2002 

hade en tidsperiod på 10 år med 646 olika företag. Detta att jämföras med vår studies 59 företag och en 

tidsperiod på 5 år.  

 

Den tredje studien som är gjord av Pourciau i USA 1993 skiljer sig från vår studie då hon enbart valt att 

undersöka företag som gjort VD-byten, sammanlagt 75 stycken. I vår studie inkluderade vi även företag 

som inte genomfört ett VD-byte för att kunna jämföra detta med de företag som skiftat, vi upptäckte 35 

byten och ett företag kunde gjort ett skifte flertalet gånger. 

 

Alla tre tidigare studier är gjorda utanför Sverige, två stycken i USA och en i Australien. Detta kan 

också medföra skillnader, då länder har olika lag- och regelverk gällande redovisning. Wells artikel från 

2002 tar upp att företagsledare i USA har högre bonusprogram än i Australien, med detta finns det 

skillnader på bonusprogrammen länder emellan som kan ha medfört skillnader mellan vår studie och 

dessa tre nämnda. 

 

Den studien som liknar vår studie mest är Wells från 2002 då han använt sig av samma modell och 

inkluderat både företag med VD-byte och inte. Den stora skillnaden är Wells storlek på urval och 

tidsperiod.  
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I studien har vi inte tagigt hänsyn till rådande konjunktursläge i Sverige under den observerade 

tidsperioden som kan ha varit en bidragande faktor till hur resultaten utformats. 

 

För att finna fler VD-skiften hade en längre tidsperiod varit att föredra då vi enbart upptäckte 35 byten. 

 

 

8 Förslag till framtida forskning 

 

Vårt förslag till framtida forskning skulle kunna vara en totalundersökning på hela Stockholmsbörsens 

lista, att även inkludera Small- och Large cap med en längre tidsperiod. Detta för att få en helhetsbild av 

hela börsen. På så sätt kan det även undersökas ifall det finns skillnader mellan de olika segmenten. 

När undersökningen genomförs anser vi att det även skulle vara till stor nytta att analysera när skiftet 

genomfördes för att få en bättre bild om vem som egentligen kontrollerar företaget.  

 

 

Eftersom vi valde enbart mid cap listan utan att egentligen veta vilka typer av företag som var placerade 

på denna kan ett tips till framtida studier vara att göra en undersökning på en specifik sektor. Med detta 

gjort minskar risken för få ett resultat som påverkas allt för mycket av urvalet.
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Bilagor 

Bilaga 1 VD-byten år 2007 till 2011 
2007 2008 2009 2010 2011

 AarhusKarlshamn

Jerker Hartwall Jerker Hartwall Arne Frank Arne Frank Arne Frank

Active Biotech

Sven Andreasson Tomas Leanderson Tomas Leanderson Tomas Leanderson Tomas Leanderson

Axis

Ray Mauritsson Ray Mauritsson Ray Mauritsson Ray Mauritsson Ray Mauritsson

BE Group

Annan VD Lars Bergström Lars Bergström Lars Bergström Roger Johansson

Beijer Alma B

Bertil Persson Bertil Persson Bertil Persson Bertil Persson Bertil Persson

Beijer B

Joen Magnusson Joen Magnusson Joen Magnusson Joen Magnusson Joen Magnusson

Betsson B

Pontus Lindwall Pontus Lindwall Pontus Lindwall Pontus Lindwall Magnus Silfverberg

Bilia A

Jan Pettersson Jan Pettersson Jan Pettersson Jan Pettersson Per Avanader

Billerud

Per Lindberg Per Lindberg Per Lindberg Per Lindberg Per Lindberg

BioGaia B 

Peter Rothschild Peter Rothschild Peter Rothschild Peter Rothschild Peter Rothschild

BioInvent International

Svein Arild Mathisen Svein Arild Mathisen Svein Arild Mathisen Svein Arild Mathisen Svein Arild Mathisen

Björn Borg

Nils Vinberg Arthur Engel Arthur Engel Arthur Engel Arthur Engel

Bure Equity

Mikael Nachemson Martin Henricson Patrik Tigerschiöld Patrik Tigerschiöld Patrik Tigerschiöld 

Byggmax Group

Magnus Agervald Magnus Agervald Magnus Agervald Magnus Agervald Magnus Agervald

Cloetta B

Michael Forsmark Lars Pålsson Lars Pålsson Lars Pålsson Lars Pålsson

Corem Property Group

Rutger Arnholt Rutger Arnholt Rutger Arnholt Rutger Arnholt Eva Landen

Diös Fastigigheter

Christer Sundin Christer Sundin Christer Sundin Christer Sundin Christer Sundin

Duni

Fredrik von Oelreich Fredrik von Oelreich Fredrik von Oelreich Fredrik von Oelreich Fredrik von Oelreich

East Capital

Justas Pipinis Justas Pipinis Kestutis Sasnauskas Kestutis Sasnauskas Kestutis Sasnauskas

Eniro

Tomas Franzen Jesper Kärrbrink Jesper Kärrbrink Jesper Kärrbrink Johan Lindgren

Fagerhult

Per Borgvall Per Borgvall Johan Hjertonsson Johan Hjertonsson Johan Hjertonsson

Fast Partner

Sven-Olof Johansson Sven-Olof Johansson Sven-Olof Johansson Sven-Olof Johansson Sven-Olof Johansson

Fast. Balder pref

Erik Selin Erik Selin Erik Selin Erik Selin Erik Selin

Fenix Outdoor

Martin Nordin Martin Nordin Martin Nordin Martin Nordin Martin Nordin

Gunnebo

Göran Gezelius Göran Gezelius Per Borgvall Per Borgvall Per Borgvall

Haldex

Joakim Olsson Joakim Olsson Joakim Olsson Joakim Olsson Ulf Ahlen

HEBA B

Nils Hedberg Lennart Karlsson Lennart Karlsson Lennart Karlsson Lennart Karlsson

HEXPOL B

Georg Brunstam Georg Brunstam Georg Brunstam Georg Brunstam Georg Brunstam

HiQ International

Lars Stugemo Lars Stugemo Lars Stugemo Lars Stugemo Lars Stugemo

Höganäs B

Alrik Danielson Alrik Danielson Alrik Danielson Alrik Danielson Alrik Danielson

Industrial & Financial Syst.

Alastair George Sorbie Alastair George Sorbie Alastair George Sorbie Alastair George Sorbie Alastair George Sorbie 

Indutrade

Johnny Alvarsson Johnny Alvarsson Johnny Alvarsson Johnny Alvarsson Johnny Alvarsson
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Intrum Justitia

Michael Wolf Lars Wollung Lars Wollung Lars Wollung Lars Wollung

JM

Johan Skoglund Johan Skoglund Johan Skoglund Johan Skoglund Johan Skoglund

Karolinska development

Conny Bogentoft Conny Bogentoft Conny Bogentoft Torbjörn Bjerke Torbjörn Bjerke

Klövern

Gustaf Hermelin Gustaf Hermelin Gustaf Hermelin Gustaf Hermelin Rutger Arnhult

Kungsleden

Thomas Erséus Thomas Erséus Thomas Erséus Thomas Erséus Thomas Erséus

Lindab International

Kjell Åkesson David Brodetsky David Brodetsky David Brodetsky David Brodetsky

Loomis B

Håkan Ericson Lars Blecko Lars Blecko Lars Blecko Lars Blecko

Medivir B

Lars Adlersson Lars Adlersson Ron Long Ron Long Maris Hartmanis

Mekonomen

Håkan Lundstedt Håkan Lundstedt Håkan Lundstedt Håkan Lundstedt Håkan Lundstedt

Net Entertainment

Johan Öhman Johan Öhman Johan Öhman Johan Öhman Per Eriksson

Net Insight B

Fredrik Trädgårdh Fredrik Trädgårdh Fredrik Trädgårdh Fredrik Trädgårdh Fredrik Trädgårdh

New Wave B

Torsten Jansson Torsten Jansson Torsten Jansson Torsten Jansson Torsten Jansson

NIBE Industrier

Gert-Eric Lindquist Gert-Eric Lindquist Gert-Eric Lindquist Gert-Eric Lindquist Gert-Eric Lindquist

Nobia

Fredrik Cappelen Preben Bager Preben Bager Preben Bager Morten Falkenberg

Nolato B

Hans Porat Hans Porat Hans Porat Hans Porat Hans Porat

PA Resources

Ulrik Jansson Ulrik Jansson Ulrik Jansson Bo Askvik Bo Askvik

Proffice B

Lars Wahlström Lars Kry Lars Kry Lars Kry Lars Kry

Rezidor Hotel group

Kurt Ritter Kurt Ritter Kurt Ritter Kurt Ritter Kurt Ritter

Sagax A

David Mindus David Mindus David Mindus David Mindus David Mindus

SAS

Mats Jansson Mats Jansson Mats Jansson Richard Gustafsson Richard Gustafsson

SWECO A

Mats Väppling Mats Väppling Mats Väppling Mats Väppling Mats Väppling

Swedish Orphan Biovitrum

Martin Nicklasson Martin Nicklasson Martin Nicklasson Kenneth Rooth Geoffrey McDonough

Swedol B

Markku Piippo Markku Piippo Markku Piippo Markku Piippo Markku Piippo

TradeDoubler

William Cooper Örjan Frid Urban Gillström Urban Gillström Urban Gillström

Transmode Holding

Karl Thedeen Karl Thedeen Karl Thedeen Karl Thedeen Karl Thedeen

Wihlborgs Fastigheter

Anders Jarl Anders Jarl Anders Jarl Anders Jarl Anders Jarl

ÅF B

Jonas Wiström Jonas Wiström Jonas Wiström Jonas Wiström Jonas Wiström  
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Bilaga 2. Vinstmanipulering år 2007-2011 

 

2008 2009 2010 2011

 AarhusKarlshamn

-0,464 -0,358 -0,232

Active Biotech

-0,588 -0,564 -0,617 -1,151

Axis

0,015 -0,225 -0,090

BE Group

0,003 -0,529 -0,239 -0,420

Beijer Alma B

-0,874 -0,337 -0,453

Beijer B

-0,267 -0,385 -0,241

Betsson B

-0,430 -0,102 -0,517

Bilia A

-0,146 -0,034 -0,193

Billerud

-0,480 -0,406 -0,465

BioGaia B 

-0,090 -0,248 -0,017

BioInvent International

-0,698 -0,130 -0,990

Björn Borg

-0,483 -0,385 -0,218

Bure Equity

-0,063 -0,287 -0,251 0,053

Byggmax Group

-0,488 -1,590 0,056

Cloetta B

-0,144 -0,154 0,081 0,173

Corem Property Group

-0,853 -1,020 -1,099

Diös Fastigigheter

-0,700 -0,845 -1,617

Duni

-0,407 -0,375 -0,595

East Capital

-0,162 -0,101 -0,067

Eniro

-1,026 -1,382 -0,104 -0,800

Fagerhult

-0,049 -0,022 0,032

Fast Partner

-0,266 -0,799 -0,355

Fast. Balder pref

-1,574 -0,377 -0,820

Fenix Outdoor

-0,243 -0,215 0,274

Gunnebo

-0,381 -0,051 -0,168

Haldex

-0,264 -0,421 -0,192

HEBA B

-0,218 -0,159 -0,301 -0,192

HEXPOL B

-0,375 -0,765 -0,209

HiQ International

-0,417 -0,416 -0,362

Höganäs B

-0,603 0,374 -0,477

Industrial & Financial Syst.

-0,071 -0,175 -0,058
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Indutrade

-0,322 -0,499 -0,431

Intrum Justitia

-0,306 -0,655 0,049 -0,424

JM

-0,171 0,029 0,032

Karolinska development

-1,045 -0,418 -0,864

Klövern

-0,218 -0,260 -0,225

Kungsleden

-0,553 -0,689 -0,845

Lindab International

-0,591 -0,556 -0,573 -0,583

Loomis B

-0,154 0,049 -0,085 -0,030

Medivir B

-0,325 0,462 -0,528

Mekonomen

0,028 -0,155 0,018

Net Entertainment

-0,766 -0,071 -0,671

Net Insight B

0,002 -0,204 0,040

New Wave B

-0,486 -0,863 -0,369

NIBE Industrier

-0,567 -0,551 -1,511

Nobia

-0,548 -0,567 -0,485 -0,504

Nolato B

-0,196 -0,272 -0,177

PA Resources

-0,639 -0,721 -0,633

Proffice B

0,041 -0,194 0,107 0,094

Rezidor Hotel group

-0,694 -0,878 -0,723

Sagax A

-0,047 -0,093 -0,037

SAS

-0,330 -0,270 -0,295

SWECO A

-0,472 -0,274 -0,343

Swedish Orphan Biovitrum

-0,231 -0,193 -0,155

Swedol B

-0,047 0,003 0,110

TradeDoubler

-0,385 -0,815 0,499 -0,257

Transmode Holding

-0,340 -0,087 -0,107

Wihlborgs Fastigheter

-0,885 -1,118 -0,884

ÅF B

-0,121 -0,107 -0,160  
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Bilaga 3. Insamlingsdata 2008-2011 (tkr) 

FÖRETAG: Intäkter Avskr/Nedsk. Kundford. Oms. Tillg. Anl. Tillg. Likv. Medel. Långf. Skuld. Tot. Skuld
 AarhusKarls...

2008 17207000 375000 2219000 6843000 4235000 105000 5327000 8695000

2009 15884000 403000 1458000 4640000 3873000 322000 3837000 5564000

2010 14808000 376000 1751000 5719000 3533000 540000 3486000 6064000

2011 16695000 350000 2037000 6202000 3772000 331000 3799000 6409000

Active Biotech

2008 53456 11902 1671 148395 324553 138741 251726 309338

2009 10772 9876 547 179505 318993 156035 247956 309856

2010 11356 9774 42 144579 358516 131141 241670 321337

2011 241593 11965 766 475852 382664 465173 234796 356526

Axis

2008 1974800 40600 274600 753400 105800 213400 30800 418100

2009 2300700 38800 459200 987400 130900 301800 61700 509900

2010 2933000 41100 477000 1137500 141400 366300 92900 651700

2011 3577600 36500 595100 1431000 186700 425000 101800 849200

BE Group

2008 7713000 51000 711000 2206000 1203000 125000 1138000 2306000

2009 4308000 57000 435000 1304000 1207000 197000 960000 1713000

2010 5129000 17000 575000 1427000 1205000 80000 932000 1845000

2011 5941000 20000 529000 1382000 1225000 146000 911000 1802000

Beijer Alma B

2008 1836306 682000 272671 803543 657237 161495 107685 497930

2009 1571219 714000 243681 773620 616578 195513 99966 401168

2010 2290089 76800 415524 1155481 820329 238122 140200 579101

2011 2830174 78600 447708 1273411 927363 269014 171044 715156

Beijer B

2008 3356591 36303 581883 1421295 797475 104381 437734 1228818

2009 5263150 45678 1087329 2640895 1365979 333775 464294 1831344

2010 4991898 35938 978870 2333528 1635058 174307 314101 1609894

2011 5846435 46846 1359466 3227285 1860763 237426 987539 2654610

Betsson B

2008 1037756 20628 116047 685767 462684 373223 4310 428244

2009 1299701 36638 157703 909279 482913 529119 4508 571751

2010 1603200 49709 264559 1006165 481962 497076 4165 662489

2011 1736600 73819 206868 1239265 1033834 509672 8020 938762

Bilia A

2008 14280000 1000 664000 2773000 2641000 98000 1299000 4185000

2009 13700000 1000 623000 2305000 2412000 119000 1089000 3292000

2010 16257000 7000 698000 2851000 2227000 68000 1109000 3339000

2011 18160000 9000 623000 3126000 2380000 97000 1260000 3693000

Billerud

2008 7792000 507000 1294000 3197000 5824000 542000 3858000 6383000

2009 7760000 561000 1152000 3526000 5555000 818000 2657000 5086000

2010 8828000 610000 1412000 3669000 5531000 740000 2466000 4563000

2011 9343000 614000 1391000 3827000 5508000 929000 2541000 4463000

BioGaia B 

2008 145190 3792 28844 111922 42384 58127 0 21886

2009 203461 4134 28721 154134 25681 100327 0 18696

2010 233989 2836 31601 197270 30739 140840 0 51377

2011 306182 5425 42872 235508 40005 161865 0 62757

BioInvent I...

2008 252138 11543 37616 212460 16427 34886 0 64129

2009 80659 11117 3441 84020 11969 45974 0 70613

2010 82866 9372 4377 17030 11195 14964 0 63839

2011 124649 6305 8889 18653 11005 80242 0 67805  
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Björn Borg

2008 526556 6976 458 286870 218538 220348 79700 186182

2009 519915 7024 810 382263 216063 287657 80900 143764

2010 536040 7136 543 269707 325287 181742 82913 136729

2011 536509 17165 550 330922 329064 122271 76293 153338

Bure Equity

2008 1096600 38000 195800 2382700 612300 788700 214700 514300

2009 939000 75300 145000 1001100 1152500 164900 84700 656700

2010 786600 35900 113600 1010400 1963200 684100 67300 352600

2011 805900 51900 124100 843400 1776300 430800 37900 295200

Byggmax Group

2008 2110372 77056 289 414088 1041141 102068 919482 1310633

2009 2443516 77596 76 417691 990917 20981 693661 1066809

2010 2773000 39200 1500 454600 1207400 34100 292900 1954200

2011 2987100 45600 3800 547500 1218200 22800 230800 921400

Cloetta B

2008 1076860 56435 81711 232072 960619 728 286306 531947

2009 1093435 62894 91973 367103 869019 251 304123 709506

2010 1022614 56842 110927 446827 895319 18365 692764 893116

2011 987948 53069 86780 853826 740501 0 827609 1070315

Corem Prope… 

2008 391000 61000 2000 354000 4338000 11000 3161000 3525000

2009 444000 313000 9000 622000 4520000 111000 3408000 3624000

2010 463000 61000 3000 1260000 5296000 229000 3245000 4460000

2011 497000 84000 9000 117000 6766000 100000 3323000 4875000

Diös Fastig...

2008 459961 4121 9043 74216 4037456 36747 2467725 3031092

2009 477444 3911 9512 94794 4045705 46677 2472115 2985785

2010 499194 4047 9259 112667 5256031 60776 3654245 3850432

2011 601386 1587 17766 283866 11595055 103806 8569103 9152451

Duni

2008 4099000 97000 731000 1704000 2107000 249000 1380000 2267000

2009 4220000 102000 640000 1415000 2074000 230000 898000 1700000

2010 3971000 102000 634000 1367000 2120000 122000 741000 1526000

2011 3807000 107000 663000 1352000 2329000 85000 238000 1599000

East Capita… 

2008 983381 51261 15669 479107 543118 78870 31513 450163

2009 845769 69162 16971 414891 415295 140660 28026 353775

2010 1244212 63694 18591 609219 404044 230631 17152 402298

2011 1135809 69977 24604 585531 353325 205488 31471 374125

Eniro

2008 6645000 1654000 1127000 2010000 14620000 2214000 11379000 14406000

2009 6581000 1115000 1028000 1957000 15235000 6122000 8341000 11080000

2010 5359000 4264000 842000 1743000 8844000 450000 4516000 7118000

2011 4345000 378000 690000 1607000 8102000 557000 3896000 6457000

Fagerhult

2008 2770100 63800 390700 976700 743600 200300 529400 1014300

2009 2436300 74800 363500 902800 813200 187400 564500 998600

2010 2505600 83600 448400 1170600 1299000 207500 1111000 1747200

2011 3022800 89100 539600 1404200 1372400 305700 1280400 1884200

Fast Partner

2008 488200 283200 86800 194200 4672300 1100 2982500 3873400

2009 410900 84000 14500 175500 5205300 51400 4308600 4452500

2010 414100 449500 16300 379700 5470400 261800 2011700 3959600

2011 464700 224600 5400 223800 6352400 170100 2985000 4577800

Fast. Balde… 

2008 632600 214300 13700 125200 7820700 800 3832100 6091900

2009 854000 15800 14100 196400 13604000 24100 4512800 10477600

2010 1333000 1027000 16000 418000 14646000 48000 9582000 10407000

2011 1466000 978000 21000 620000 18358000 8000 11709000 12299000  
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Fenix Outdo...

2008 961063 20544 91028 439349 200296 65781 89489 221951

2009 1114195 19653 62848 527843 215677 137702 83998 243451

2010 1331743 24287 92517 682629 200693 270622 80170 273417

2011 1531948 30023 114815 763982 280564 85622 87296 331604

Gunnebo

2008 6903200 128000 1581300 2931200 2330900 168300 2141600 4189100

2009 6788400 240000 1260300 2284300 2052000 172100 584300 2924100

2010 5262500 97000 1066000 1984600 1750400 188700 639400 2129200

2011 5137100 91600 1005600 2042200 1922600 238800 800200 2189400

Haldex

2008 8403000 361000 770000 2464000 3250000 431000 1607000 4172000

2009 5622000 312000 620000 2031000 3008000 362000 1372000 2666000

2010 6906000 307000 665000 2006000 2486000 465000 1248000 2369000

2011 5057000 182000 561000 1582000 1276000 395000 924000 1522000

HEBA B

2008 197037 1134 262 13386 3045105 4487 796461 1202046

2009 205359 1138 162 206675 3286669 1062 1102267 1525801

2010 235949 1413 326 27286 3931672 20912 1331740 1792988

2011 230985 1141 127 4123 4154668 114 1437055 1827266

HEXPOL B

2008 3190000 90000 310000 1034000 2167000 342000 1410000 2044000

2009 2608000 80000 246000 811000 1977000 317000 1042000 1571000

2010 3798000 4000 616000 1473000 3438000 318000 1999000 3584000

2011 7197000 10000 718000 1843000 3365000 557000 1760000 2735000

HiQ Interna...

2008 1181532 12050 243007 460373 411796 129016 19236 296223

2009 1057662 12871 182064 411425 388890 131862 17170 204280

2010 1108434 11227 228031 504638 386616 163512 24784 257412

2011 1293543 12749 260329 579843 383681 190478 27248 277315

Höganäs B

2008 6103000 260000 728000 2639000 3003000 220000 2306000 3236000

2009 4571000 290000 707000 2188000 2930000 130000 1520000 2465000

2010 6671000 294000 6671000 2842000 2825000 106000 1275000 2428000

2011 7081000 293000 7061000 2956000 2980000 82000 1252000 2422000

Industrial ...

2008 2518000 171000 832000 1353000 308000 317000 76000 1242000

2009 2605000 145000 765000 1358000 264000 355000 80000 1169000

2010 2585000 175000 664000 1336000 228000 445000 75000 1221000

2011 2576000 170000 701000 1320000 189000 374000 89000 1257000

Indutrade

2008 6778000 138000 1102000 2632000 1779000 223000 1078000 2814000

2009 6271000 158000 901000 2319000 1680000 229000 1018000 2355000

2010 6745000 187000 1047000 2613000 2180000 219000 1170000 3049000

2011 7994000 206000 1263000 3004000 2461000 264000 1092000 3401000

Intrum Just...

2008 3677700 182200 315200 1762700 4978300 294300 2563900 4345700

2009 4127800 164900 281000 1762000 4862100 491400 93000 4075200

2010 3766000 171400 268300 1871700 5243300 507100 2794000 4538400

2011 3949800 173200 265700 1884500 6022800 624800 2787300 5094000

JM

2008 12229000 330000 507000 9871000 184000 1111000 2164000 6814000

2009 8778000 100000 385000 9672000 258000 2030000 2132000 6262000

2010 9136000 7000 444000 9674000 219000 2087000 2309000 5970000

2011 12001000 6000 781000 10981000 315000 2437000 2588000 6698000

Karolinska ...

2008 23277 767 6808 378660 1285386 310668 0 13216

2009 30320 1007 3919 550924 1487654 515463 0 40230

2010 13895 27418 680 345804 1427823 107325 36195 56452

2011 10479 3431 1462 636376 1709483 163347 145585 171931  
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Klövern

2008 1178255 917775 26811 183482 12313646 67137 7979865 8461927

2009 1230496 200649 21663 107263 12459792 24436 7998514 8455427

2010 1232409 318818 13821 165059 13907248 36452 8939341 9556894

2011 1342552 207885 15000 104727 15284828 10855 10199098 10649928

Kungsleden

2008 2691600 1812400 154800 1952500 28575800 641600 20742700 23656700

2009 2394200 854500 82000 2154700 21860500 689100 14437300 17129200

2010 2119800 613000 110600 2791700 21500600 747200 13949300 17136900

2011 2593800 74700 117500 1961900 26122300 816100 17314800 20566600

Lindab Inte...

2008 9840000 235000 1269000 3476000 5149000 258000 3159000 5279000

2009 7019000 236000 976000 2644000 4798000 248000 2976000 4439000

2010 6527000 286000 897000 2361000 4209000 239000 2420000 3815000

2011 6878000 163000 1023000 2382000 4097000 235000 2258000 3780000

Loomis B

2008 10899000 590000 75000 2474000 6439000 268000 880000 5937000

2009 11934000 765000 67000 2020000 6132000 387000 2299000 5024000

2010 10990000 704000 1243000 1863000 5719000 259000 1507000 4458000

2011 10441000 679000 1308000 2142000 6927000 413000 3640000 5672000

Medivir B

2008 97175 10323 11877 316476 55038 56644 0 83908

2009 25684 10390 0 154834 50366 13178 191 51345

2010 54912 7875 2561 677539 47952 228672 116 118237

2011 698566 23434 67216 704113 652659 110945 70651 261196

Mekonomen

2008 2646000 34000 217000 1020000 402000 85000 42000 572000

2009 3129000 44000 265000 1071000 458000 60000 29000 534000

2010 3374000 49000 308000 1203000 555000 74000 24000 784000

2011 4237000 83000 437000 1637000 1418000 67000 511000 1499000

Net Enterta...

2008 204602 15513 11254 119811 42202 65132 1676 45520

2009 299722 22298 3841 169008 79674 105009 0 74664

2010 368170 30959 5473 175377 131492 47034 0 107024

2011 426838 45823 3680 258864 183554 74234 0 204435

Net Insight B

2008 274305 54036 62608 254308 103485 151744 6718 83319

2009 232801 24855 87007 273736 134556 151999 8168 73059

2010 287698 25165 98430 371549 159239 235857 13769 90217

2011 294524 29456 123896 367972 200920 196210 7771 77176

New Wave B

2008 4604200 731000 835800 3489100 1881600 191200 2919500 3536900

2009 4087000 751500 735300 2642900 1759400 80400 1991800 2595200

2010 4243400 679200 787900 2675100 1643500 121700 1664700 4318600

2011 4236900 691100 782300 3033100 1773300 117700 2046600 4806400

NIBE Indust...

2008 5810500 188300 867600 2638200 2508500 349300 2218100 3258000

2009 5751200 210200 802300 2319300 2474200 349100 1599100 2603500

2010 6511500 215900 947100 2625400 2523200 409500 1349200 2665900

2011 8139800 274500 1162200 4064400 7675500 1007100 5257600 7252700

Nobia

2008 15991000 479000 1527000 3941000 7356000 332000 4265000 7143000

2009 15418000 602000 1441000 3557000 6899000 384000 3527000 6522000

2010 14085000 544000 1180000 2900000 5586000 356000 2456000 5040000

2011 13114000 448000 1210000 2960000 5556000 152000 2282000 4891000

Nolato B

2008 2824000 167000 513000 960000 1166000 168000 200000 1068000

2009 2602000 185000 573000 1010000 1103000 172000 202000 1027000

2010 3375000 154000 616000 1158000 1192000 239000 203000 1171000

2011 2977000 170000 521000 961000 1183000 124000 212000 993000  
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PA Resources

2008 2419863 376074 1363165 1408381 9043231 12832 2968770 5694885

2009 2112841 896276 821376 980606 9142159 123874 3623533 5484941

2010 2226732 785252 677117 1945712 8952340 1260393 3606225 5648062

2011 2153808 2821859 840722 951569 7910273 44465 4030668 5619483

Proffice B

2008 4266000 41000 780000 1036000 464000 168000 56000 981000

2009 3908000 20000 668000 1056000 515000 267000 43000 951000

2010 4095000 25000 761000 1139000 539000 182000 42000 1063000

2011 4770000 26000 910000 1283000 676000 120000 54000 1259000

Rezidor Hot...

2008 784819 28545 48286 139884 244090 26379 30506 199637

2009 677236 29879 37887 105189 251897 5238 39931 190353

2010 785717 31508 39324 129670 248109 26708 32478 202619

2011 864213 43161 39006 125053 248773 9779 30370 209128

Sagax A

2008 491400 127900 1000 329800 6203800 210900 4989900 5272200

2009 566300 244600 200 372300 6553800 203700 5240900 5544400

2010 644400 174900 600 596300 7828400 393700 5600800 6219100

2011 783200 129500 2600 426000 9163300 343300 6789100 7366100

SAS

2008 52870000 1550000 1851000 16524000 26840000 1911000 19160000 36052000

2009 44918000 1845000 1581000 12859000 29636000 498000 13069000 31106000

2010 41070000 1885000 1277000 11234000 30591000 1762000 13932000 27387000

2011 41412000 2413000 1275000 9302000 29883000 966000 13889000 26752000

SWECO A

2008 5522800 111700 1001800 1921000 1091500 321300 134100 1597700

2009 5338700 120100 810500 2081200 1070100 557300 127000 1556600

2010 5272400 94400 775400 1955600 1032800 376700 151300 1558800

2011 5987600 109600 909500 1995700 1261100 219600 192300 1753100

Swedish Orphan Biovitrum

2008 1140583 267507 75035 1291064 1287751 254228 823218 1293828

2009 1296973 109664 105203 1279916 1525614 258280 704193 1452735

2010 1906741 453079 322618 1571977 5497573 38469 1970041 2727179

2011 1910834 355178 309631 1647105 5022428 219043 1059403 1736106

Swedol B

2008 849200 9000 69900 384300 78300 6300 55000 194000

2009 912600 10200 83200 395100 83800 43500 55700 163300

2010 1148500 11800 111200 491700 98000 66500 43300 202200

2011 1284400 13900 119700 559300 167800 10000 53600 259100

TradeDoubler

2008 3456696 33327 673948 849650 701363 133389 17732 1259372

2009 3014349 188023 657049 1195526 530052 436596 73862 1845071

2010 2477768 17048 685862 946948 468777 209744 18926 898941

2011 2612701 16794 642432 996957 439683 290745 8669 855797

Transmode H...

2008 607137 10109 147447 425820 207331 184713 8403 138358

2009 570086 12644 148302 496409 190902 298980 7130 146459

2010 699300 13800 93100 396500 174600 206000 6200 148900

2011 916900 25400 166400 590300 164600 293800 8200 223100

Wihlborgs F...

2008 1168000 436000 15000 239000 13801000 140000 7978000 9906000

2009 1236000 38000 22000 350000 14582000 281000 9427000 10515000

2010 1294000 472000 24000 250000 16838000 175000 9584000 11882000

2011 1445000 456000 25000 303000 18280000 206000 12433000 12983000

ÅF B

2008 4568835 54060 978706 1882218 1727309 290338 373000 1910885

2009 4677909 61641 881762 1849629 1732883 344660 161006 1755958

2010 4334100 508000 1078300 1934000 2016400 327900 184500 1589700

2011 5124100 546000 1006200 2083300 2040100 345300 296900 1673100  
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Bilaga 4 Data från 2007 för företag med VD-byte mellan 2007-2008  

FÖRETAG: Intäkter Avskr/Nedsk. Kundford. Oms. Tillg. Anl. Tillg. Tot. Tillg Likv. Medel. Långf. Skuld. Tot. Skuld
Active Biotech 12077 19671 1586 157391 332153 489544 138613 250632 299974

BE Group 2046542 2849980 258525 912862 2001093

Bure Equity 2647800 98600 334400 2378500 1368300 3746800 448700 327800 992900

Cloetta B 1089095 60156 80124 309293 1430471 1739764 14433 230895 450608

Eniro 6443000 411000 1066000 2200000 16287000 18487000 605000 11628000 14403000

HEBA B 183847 916 257 10763 3120135 3130898 1258 863291 1207279

Intrum Just... 3225200 90800 239100 1513300 3880100 5393400 259800 1761200 3550900

Lindab Inte... 9280000 203000 1280000 3137000 4563000 7700000 371000 2862000 4731000

Loomis B 11396900 691000 1424500 2779500 5580300 8359800 203000 839000 6855000

Nobia 16622000 437000 1573000 3763000 6527000 10290000 270000 2951000 6134000

Proffice B 3791000 8000 697000 935000 497000 1432000 150000 72000 973000

TradeDoubler 2663642 780237 899468 746902 1646370 52719 28286 1346204  
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Bilaga 5 Skattning av parametrar ”a” enligt MKM. 

Företag: a1 a2 a3 Fortsättning: forts: 1 forts:2 forts:3

 AarhusKarls... 0,604 0,966 0,779 Industrial ... 0,913 0,237 0,187

Active Biotech 0,98 0,652 0,797 Indutrade 0,254 0,406 0,749

Axis 0,605 1 0,984 Intrum Just... 0,192 0,742 0,346

BE Group 0,762 0,865 0,734 JM 0,365 0,843 0,544

Beijer Alma B 0,131 0,884 0,862 Karolinska ... 0,828 0,934 0,998

Beijer B 0,753 0,996 0,905 Klövern 0,381 0,221 0,203

Betsson B 0,424 0,993 0,555 Kungsleden 0,839 0,957 0,75

Bilia A 0,756 0,998 0,382 Lindab Inte... 0,037 0,504 0,887

Billerud 0,998 0,356 0,678 Loomis B 0,431 0,548 0,079

BioGaia B 0,108 0,282 0,038 Medivir B 0,708 0,468 0,792

BioInvent I... 0,604 0,917 0,633 Mekonomen 0,958 0,52 0,119

Björn Borg 0,273 0,89 0,799 Net Enterta... 0,904 0,826 0,517

Bure Equity 0,175 0,459 0,015 Net Insight B 0,028 0,535 0,136

Byggmax Group 0,901 0,369 0,772 New Wave B 0,93 0,908 0,652

Cloetta B 0,322 0,99 0,124 NIBE Indust... 0,469 0,76 0,961

Corem Prope… 0,981 0,831 0,869 Nobia 0,614 0,468 0,752

Diös Fastig... 0,851 0,694 0,724 Nolato B 0,734 0,125 0,298

Duni 0,15 0,06 0,608 PA Resources 0,92 0,274 0,649

East Capita… 0,559 0,142 0,131 Proffice B 0,102 0,895 0,039

Eniro 0,248 0,953 0,943 Rezidor Hot... 0,989 0,88 0,998

Fagerhult 0,147 0,704 0,346 Sagax A 0,418 0,402 0,014

Fast. Balde… 0,947 0,906 0,648 SAS 0,827 0,694 0,333

Fenix Outdo... 0,29 0,652 0,279 SWECO A 0,816 0,662 0,913

Gunnebo 0,901 0,666 0,296 Swedish Orphan Biovitrum 0,322 0,292 0,131

Haldex 0,44 0,945 0,725 Swedol B 0,996 0,314 0,108

HEBA B 0,228 0,764 0,203 TradeDoubler 0,492 0,983 0,517

HEXPOL B 0,658 0,116 0,517 Transmode H... 0,5 0,714 0,359

HiQ Interna... 0,994 0,633 0,897 Wihlborgs F... 0,29 0,832 0,897

Höganäs B 0,974 0,739 0,952 ÅF B 0,988 0,26 0,11  
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