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Sammandrag 

Denna studie undersöker ifall det förekommer earnings management (EM) vid stock-for-

stock-förvärv på den svenska marknaden. Tidigare forskning har gett tydliga tecken på att 

EM sker inför företagsförvärv och det finns starka incitament att använda sig utav det. 

Detta undersöks genom att studera om det sker en ökning av diskretionära 

periodiseringar, som mäts genom Modified Jones Model, åren innan förvärvet till 

skillnad från tidigare år. Studien undersöker även om målföretagets relativa storlek har en 

påverkan på EM. Undersökningens resultat från första hypotesprövningen indikerar att 

EM förekommer i svenska bolag redan tre år innan stock-for-stock-förvärv. Resultatet 

från den andra hypotesprövningen visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

Små förvärv och Stora förvärv medan resultatet från den tredje visade att 

storleksförhållandet mellan företagen har en inverkan på användningen av EM. Detta 

visades genom att företagen med de tio största förvärven har en signifikant högre summa 

diskretionära periodiseringar än de med de tio minsta förvärven. 

 

 

 

 

Nyckelord: Earnings management, Förvärv, Stock-for-stock, Diskretionära 

periodiseringar, Modified Jones Model. 
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Inledning 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en problembakgrund som följs av en 

problemdiskussion om uppsatsens valda ämne samt uppsatsens syfte. Sist presenteras 

uppsatsens fortsatta disposition. 

Problembakgrund                                          
För samhället i stort är det viktigt med välfungerande och pålitliga redovisningar (Healy 

et al., 1999). Redovisningens syfte är att ge företagens intressenter en klar bild över ett 

bolags finansiella ställning. Marknaden förutsätter även att den offentliggjorda 

informationen är korrekt och sanningsenlig. Detta motverkas dock till viss del av att 

redovisningsstandarderna idag tillåter ett visst utrymme för subjektiva bedömningar, till 

exempel vid nedskrivning av goodwill, som kan utnyttjas för earnings management (EM) 

(Xiong, 2006; Sevenius, 2003). På dagens marknad är situationer där ett företag förvärvar 

ett annat företag komplicerade vilket skapar möjligheter och incitament för EM, både hos 

förvärvande bolaget samt målbolaget (Dechow et al., 2004; Easterwood, 1997). Parterna 

har dock olika incitament och situationer där de kan använda sig av EM. Gemensamt för 

båda parterna är att det vanligtvis handlar om att påverka resultatet positivt och att 

påverkan sker en tid innan förvärvet (Healy et al., 1999). 

 

På senare år har det rapporterats att ett stort antal transaktioner skett mellan svenska 

företag och en stor andel av dessa transaktioner är företagsförvärv och fusioner, dessa två 

omnämns framöver tillsammans som förvärv (Statistics mergers & acquisitions, 2013). 

Därför finns det skäl att undersöka den svenska marknaden just nu. Vid företagsförvärv 

är betalningsmetoden med aktier, kallat stock-for-stock-förvärv, den vanligaste metoden 

och tidigare forskning har funnit att EM sällan förekommer vid kontantförvärv (Stock-

for-stock merger deals, 2013; Ardekani et al., 2012; Erickson et al., 1999; Koumanakos et 

al., 2005). Det finns tydliga incitament att använda EM inför förvärv eftersom det är 

omfattande affärer och användning av EM kan få stora effekter när betalningen sker 

genom stock-for-stock. 
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Effekten nås genom att en ökning av det egna resultatet driver upp aktievärdet. Detta ska 

i sin tur förbättra aktiens kvotvärde gentemot målbolagets aktier, vilket ska leda till att 

betalningen sker med ett mindre antal aktier (Dechow et al., 2004; Ardekani et al., 2012; 

Erickson et al., 1999). Idag tyder forskningen på att det är norm att använda sig av EM 

inför stock-for-stock-förvärv och denna studie ska undersöka om detta innefattar sådana 

förvärv mellan svenska bolag inom Sverige (se exempelvis Botsari et al., 2008; 

Koumanakos et al., 2005; Ardekandi et al., 2012). 

Problemdiskussion 
Det är inte olagligt att påverka resultatet om det rapporteras korrekt (Dechow et al., 

2004), men beroende på vad skälet till EM är kan åtgärden anses vara oetisk. Om en 

ledning agerar utifrån egen vinning anses det generellt sett mer oetiskt än om skälet till 

EM är för företagets bästa. Men även om motivet är i enlighet med företagets intresse är 

meningarna delade om det är oetiskt eller inte att agera på detta vis (Johnson et al., 2012). 

Dagens globalisering har medfört att företagens ägare är utspridda över en större yta än 

förr. Detta gör att den externa rapporteringen av företagets resultat blir ännu viktigare 

eftersom ägarna styr på avstånd. Avståndet mellan parterna skapar ett glapp som ger 

företagsledningen möjlighet att utnyttja redovisningen för sin egen vinning på bekostnad 

av aktieägarna, de anställda och övriga berörda intressentgrupper (Leuz et al., 2003). Det 

uppstår även en problematik att blint lita på ledningens rapportering eftersom att det inte 

är ovanligt att de själva blir utvärderade och belönade utifrån företagets resultat (Dechow, 

1994). 

 

Inför ett förvärv har företaget möjlighet att påverka aktiepriset tills dagen förvärvet sker, 

eftersom det är den aktiekurs som råder den dagen som gäller vid transaktionen. Frågan 

är hur lång tid innan förvärvet som företaget kan börja påverka resultatet för att få bästa 

utfall dagen förvärvet sker. Påverkan börjar vanligtvis ett år innan företaget utannonserar 

att förvärvet är aktuellt, och det är ibland innan bolaget har bestämt ett mål. Det ska dock 

anmärkas att påverkan försvinner det närmsta kvartalet innan förvärvet utan en tydlig 

anledning, men forskningen menar på att detta ska bero på att ledningen slutar se positiva 

effekter av periodiseringarna (Erickson et al., 1999; Botsari et al., 2008). 
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Tidigare forskning har visat att det förekommer EM i de nordiska länderna, även om det 

är förhållandevis liten förekomst jämfört med resterande länder. Leuz et al. (2003) 

studerade 31 länder och delade in dem i olika grupper beroende på fyra olika kriterier 

som antingen var uppfyllda eller inte. De fyra kriterierna som ansågs kunna bidra till EM 

var (1) koncentrerad ägarstruktur, (2) mindre utvecklad aktiemarknad, (3) svaga 

rättigheter för investerare, samt (4) svagt rättsligt skydd. Sverige, likt Tyskland, uppfyllde 

tre utav de fyra kriterierna: koncentrerad ägarstruktur, en jämförelsevis liten 

aktiemarknad och svaga rättigheter för investerare. Dock var det rättsliga skyddet starkt 

och graden av EM låg. 

 

Användandet av EM sker främst på två olika sätt (McVay, 2006). Det första är 

periodiseringar, som är uppbyggt av två delar: diskretionära som är anpassade efter 

ledningens bedömningar och icke-diskretionära som inte går att påverka. Det andra är 

påverkan av faktisk ekonomisk verksamhet. Påverkan genom diskretionära 

periodiseringar anses vara den vanligaste metoden eftersom att den är billig, svårupptäckt 

och effektiv (Dechow et al., 2004; McVay, 2006). Detta på grund av att det handlar om 

poster som kräver bedömningar och att det inte skrivs ut i årsredovisningen. Eftersom att 

metoden är svårupptäckt har det skapats ett antal olika modeller för att få fram summan 

av företagens diskretionära periodiseringar, och den som anses vanligast och mest 

tillförlitlig är idag Modified Jones Model (Dechow et al., 1995). 

 

Problemet med att använda sig av periodiseringar i ett opportunistiskt syfte är att en 

intäktsökning sker på bekostnad av nästkommande års resultat och eventuella ökningar i 

aktievärde kommer att gå förlorade. Louis (2004) ser i sin undersökning att en hög 

summa periodiseringar innan ett förvärv skapar ett negativt resultat efter förvärvet. 

Vidare står stock-for-stock-förvärv för en långsiktig negativ effektivitet hos förvärvande 

bolag. Detta förklaras av att marknaden inte förstår utsträckningen av EM och skapar 

problem för effektiviteten på marknaden när investerare tappar förtroendet vid förvärv 

(Louis, 2004). 
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Syfte 
Uppsatsens syfte är därmed att undersöka om EM förekommer vid stock-for-stock-

förvärv mellan svenska bolag, genom att mäta om det sker en ökning av diskretionära 

periodiseringar åren innan förvärvet till skillnad från tidigare år. Syftet är även att studera 

om målbolagets relativa storlek har någon påverkan på EM. Som avgränsning har fokus 

varit på förvärv mellan svenska bolag inom Sverige eftersom det finns behov för 

ytterligare forskning kring ämnet. 

Uppsatsens fortsatta disposition  
I nästkommande kapitel 2 kommer den teoretiska bakgrunden presenteras, samt 

formuleringen av studiens tre hypoteser. Vidare kommer metodval och undersökningens 

utformning redogöras i kapitel 3. I kapitel 4 redovisas studiens resultat som sedan 

analyseras i kapitel 5. Uppsatsen avslutas i kapitel 6 med studiens slutsats samt förslag på 

vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrund som undersökningens tre hypoteser 

skapats utifrån. Sist redovisas hypotesformuleringen. 

Definition av earnings management 
Enligt Beneish (2001) finns det ingen enig definition på vad EM är utan det finns ett 

flertal varianter. En definition är att resultatet påverkas av en process att ta avsiktliga 

åtgärder inom ramen för god redovisningssed, för att åstadkomma ett önskat resultat. En 

annan förklaring av begreppet är att påverkan av resultatet är en målmedveten process i 

den externa rapporteringen, med avsikt att frambringa egen vinning. Den mest citerade 

definitionen är den från Healy et al. (1999) där de definierar EM som en samling olika 

insatser, taktiker och strategier som ledningen använder sig av medvetet för att uppnå ett 

önskvärt mål, oftast för egen vinning. 

 

EM sker via den externa redovisningen genom olika typer av antingen 

resultatförbättringar eller försämringar beroende på om de önskar ett högre eller lägre 

resultat. Dessa typer av åtgärder används för att påverka poster i de finansiella 

rapporterna, och i vissa fall för att försköna resultatet ifall det nuvarande möjligen skulle 

påverka framtida avtal negativt. Det handlar kort sagt om hur ledningen påverkar 

redovisningen efter eget omdöme istället för att strikt följa något regelverk för att uppnå 

önskad effekt (Healy et al., 1999). Resultatet som ledningen har avsikten att påverka är 

uppbyggt av två delar, kassaflöde och periodiseringar. Oavsett vilken del som ledningen 

väljer att påverka kommer utfallet bli ett annat än det ursprungliga (Dechow et al., 2004). 

Kassaflöde 
Kassaflödet kan beskrivas som företagets verkliga transaktioner, det vill säga företagets 

samtliga inbetalningar respektive utbetalningar. För att påverka bolagets kassaflöde kan 

ledningen göra vissa åtgärder i enlighet med lagstiftningen om det redovisas korrekt. Att 

skära ner på forsknings- och utvecklingsutgifter är ett exempel på en sådan åtgärd. En 

annan kan vara att öka försäljningen genom att sälja produkter till ett lägre pris. Dessa 
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åtgärder är inte olagliga att genomföra men de kan ha en betydande inverkan på 

resultatets trovärdighet samt påverka bolagets framtida resultat (Dechow et al., 2004). 

Periodiseringar 
Periodiseringar kan användas som ett verktyg av ledningen för att motverka problem i 

den löpande redovisningen när det blir stora svängningar. Det kan exempelvis bli 

problem på grund av att ett företags konsulttjänster faktureras först efter slutfört arbete. 

För att visa ett mer relevant resultat kan företaget genom periodiseringar löpande bokföra 

intäkterna under projekttiden. Här krävs det bedömningar och förutsägelser av ledningen 

och detta öppnar upp möjligheter för dem att använda sig av EM. Det finns därefter både 

diskretionära och icke-diskretionära periodiseringar. Diskretionära periodiseringarna är 

de ledningen har möjlighet att göra subjektiva bedömningar med, i motsats till icke-

diskretionära som är förbestämda och därmed inte ger svängrum för eget omdöme 

(Dechow et al., 2004).  

 

För investerare som vill kunna bedöma företagets resultat korrekt samt kunna analysera 

framtida resultat är det av stor vikt att periodiseringsredovisningen sköts som den ska 

(Dechow et al., 2000). Det finns både positiva och negativa periodiseringar beroende på 

om ledningen vill höja eller sänka resultatet (Jiraporn et al., 2009). Företagsspecifika 

karaktärsdrag såsom företagsstorlek påverkar användningen av periodiseringar (Dechow 

et al., 2002). Privata bolag tenderar att påverka resultatet i större utsträckning än 

börsnoterade för att de bland annat saknar det starka skyddet för investerare. Det starka 

skyddet innebär till exempel att investerare har rätten att disciplinera ledningen (Leuz et 

al., 2003). 

Incitament för earnings management 
Tidigare forskning har visat på specifika faktorer och incitament som motiverar 

ledningen för att avsiktligt påverka de externa rapporterna. Motivationen kan variera 

beroende på vad ledningen har för egna intressen och i vilka situationer de befinner sig i. 

Enligt Dechow et al. (2004) finns det tre huvudincitament som kan motivera ledningar till 

att använda sig av EM. Kapitalmarknaden, vilket innefattar aktiemarknaden och 

kreditmarknaden, är en av dem för det kan finnas incitament för ledningen att påverka 

bolagets resultat för att i sin tur påverka aktiekursen. Detta kan vara både för egen 
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vinning, och för bolagets bästa. Förändringen på aktiekursen tenderar dock att försvinna i 

slutändan och istället ge motsatt effekt efteråt (Dechow et al., 2004; Healy et al., 1999; 

Louis, 2004). Ledningen har vidare incitament att påverka aktiekursen för att minska 

kostnaden för förvärvet (Lee et al., 2008; Erickson et al., 1999). Det finns även 

incitament för ledningen att sänka aktiekursen och därmed minimera köpeskillingen när 

ledningen förvärvar bolaget (Deschow et al., 2004; Erickson et al., 1999). Ett incitament 

att påverka kapitalmarknaden kan även vara att eftersträva bättre lånevillkor. Ett annat 

incitament är att ledningen har viljan att uppnå, och kunna rapportera en redovisning som 

sammanfaller med de förutfattade förväntningarna från marknaden. I vissa fall vill de 

rapportera en bild som återspeglar företaget på ett bättre sätt än vad som stämmer överens 

med verkligheten (Beneish, 2001). Det sista motivet är avtalsenliga faktorer, exempelvis 

att ledningen efterstävar en större bonus som tillgodoses genom att ändra resultatet 

(Dechow et al., 2004). 

Stock-for-stock-förvärv 
Betalningsmetoderna som används idag vid företagsförvärv är främst stock-for-stock och 

kontantförvärv, där stock-for-stock är den mer tillämpade metoden. Tidigare under 1900-

talet var det däremot vanligare med kontantförvärv, som innebär att det förvärvande 

bolaget betalar en kontantsumma för målbolagets aktier (Stock-for-stock merger deals, 

2013; Botsari et al., 2008). Stock-for-stock-förvärv innebär att det förvärvande bolaget 

betalar aktieägarna hos målbolaget i form av ett antal aktier. Antalet bestämts genom ett 

kvotvärde, som är baserat på förhållandet mellan förvärvande bolagets aktievärde och 

målbolagets aktievärde. Detta innebär vidare att ju högre aktievärde det förvärvande 

bolaget har, desto färre aktier måste de betala för det andra bolaget (Erickson et al., 

1999). Jensen et al. (1983) påpekar dock att företag visar förluster och en nedgång av 

aktievärdet åren efter förvärv för att marknaden överskattar den framtida avkastningen. 

Enligt Louis (2004) är det främst på grund av att företag använt sig av EM inför förvärvet 

som ger negativa resultat, eftersom att EM efter användningen ger omvänd effekt. 

Earnings management vid företagsförvärv 
Tidigare forskning visar att EM nästan uteslutande sker genom periodiseringar vid 

företagsförvärv (Dechow et al., 2004). Detta kan bero på att det är förhållandevis 

begränsat att påverka kassaflödet eftersom att det är baserat på faktiska transaktioner, och 
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det finns inte utrymme för att göra subjektiva bedömningar på samma sätt som med 

periodiseringar. Dechow et al. (2004) menar att båda parterna har incitament för att 

använda sig av periodiseringar i syfte att öka aktievärdet innan ett förvärv. Dessa skiljer 

sig beroende på om det är ett stock-for-stock-förvärv eller kontantförvärv samt vilken 

sida av transaktionen företaget är (Dechow et al., 2004; Koumanakos et al., 2005). 

Gemensamt för dessa faktorer är att det vanligtvis handlar om att påverka resultatet till 

det bättre, och att det sker innan förvärvet (Healy et al., 1999). 

 

Forskning visar att EM kan förekomma vid ett företagsförvärv som sker genom stock-for-

stock på grund av att motparten förväntas göra detta. En motsvarande prestation måste 

därför ske hos det förvärvande för att de inte ska betala ett överpris och därmed endast 

gör att de nollställer motpartens handlande, även kallat för Prisoner’s dilemma (Arce, 

2010). Vidare kan marknadens förväntningar att bolagets aktievärde vid 

förvärvstidpunkten ska vara övervärderat innebära att de skulle förlora på att inte använda 

sig av EM i syfte att öka aktievärdet. Detta är ett svårarbetat problem av den anledningen 

att det bygger på förväntningen att motparten ska göra detsamma och sker på grund av 

normer och kultur (Botsari et al., 2008; Erickson et al., 1999). 

Förvärvsprocessen 

Sevenius (2003) beskriver företagsförvärv som en process med olika faser som sker i 

kronologisk ordning. Övergripande har förvärvsprocessen utifrån ett köparperspektiv tre 

faser: (1) Strategifasen, (2) Transaktionsfasen, och slutligen (3) Integrationsfasen. 

Förvärvet innefattar många parter som inte sällan har olika målsättningar och viljor vilket 

leder till att denna typ av transaktion är omfattande och tar tid att genomföra. Utöver de 

direkt inblandade parterna i transaktionen finns det ytterligare intressenter som påverkas 

av förvärvet. Anställda, kunder och leverantörer påverkas naturligt av omstruktureringen 

som sker efter förvärvet. Banker och kreditgivare blandas in för att hjälpa till med 

finansiering. Det finns även skäl för allmänheten, massmedia och myndigheter att ha 

intresse för företagsförvärv eftersom att det kan skapa stora förändringar på marknaden. 

 

Vid den inledande fasen sker köparens analyser kring målsättningarna som ska uppnås 

med förvärvet. Olika alternativ och motiv analyseras även i denna fas. Vid detta skede tar 
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köparen även kontakt med flera säljare. Visar analysen att förvärvet uppfyller 

målsättningarna börjar de söka och utvärdera specifika företag som kan vara potentiella 

målföretag. De mest intressanta företagen utvärderas vidare tills några enstaka företag 

väljs ut och förhandling inleds. Fasen avslutas med en preliminär överenskommelse att 

genomföra transaktionen, vanligen kallat intentionsbrev. Företagsvärderingen påbörjas i 

slutet av denna fas för att behålla köparens vidare intresse. Företagsvärderingen ska 

bestämma målföretagets finansiella status.  

 

Transaktionsfasen består till största delen av det formella som rör själva transaktionen. 

Bland annat informationsutbyte mellan köparen och säljaren samt målföretaget. 

Företagsbesiktningen är momentet av störst vikt i denna fas. Besiktningen sker med syfte 

att ge köparen en djupare kännedom om målföretaget och även kunna se ifall det 

överensstämmer med förväntningarna som givits. Om transaktionen ska genomföras 

måste strukturen planeras noggrant. Transaktionsfasen avslutas med avtalsbildning av 

köpavtalet efter slutförhandling. Den sista fasen, Integrationsfasen, behandlar 

samordnandet mellan bolagen (Sevenius, 2003).  
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Tidigare forskning 

Det har gjorts en hel del forskning kring ämnet tidigare. I tabell 1 presenteras kort några 

betydande studier i kronologisk ordning som även denna undersökning har baserats på. 

 

Tabell 1, Tidigare studier kring EM vid företagsförvärv samt fusioner 

Författare N Tidsperiod Nyckelord Modell Resultat 

Erickson et 

al., 1999 

119 1985-1990 Fusion, Stock-

for-stock vs. 

kontantförvärv 

Egen 

modell 

Kvartalet innan fusionen påverkas 

resultatet upp. Vid kontantförvärv 

finns det inga bevis för EM. 

Målföretagets relativa storlek 

påverkar EM positivt. 

Koumanakos 

et al., 2005 

42 2001-2003 Fusion, Förvärv The Jones 

Model 

Svaga bevis för EM året innan 

förvärvet. Inga bevis för EM vid 

kontantförvärv. 

Botsari et al., 

2008 

48 1997-2001 Fusion, Förvärv, 

Stock-for-stock 

The Jones 

Model 

Bevis på att EM börjar året innan 

förvärvet. 

Lee et al., 

2008 

72 1990-2006 Fusion, Stock-

for-stock 

The Jones 

Model 

Kvartalet innan kungörelsen av 

fusionen påverkar företag sitt resultat 

uppåt. 

Ardekandi et 

al., 2012  

118 2004-2010 Förärv, Stock-

for-stock vs. 

kontantförvärv 

Modified 

Jones 

Model 

Företag påverkar resultatet uppåt året 

innan förvärvet. Vid kontantförvärv 

finns inga bevis för EM. 

Hypotesformulering 
Tidigare forskning har visat att det finns incitament för både det förvärvande företaget 

och målföretaget att använda sig av EM inför ett stock-for-stock-förvärv (Dechow et al., 

2004; Easterwood, 1997). I denna studie kommer det förvärvande företaget undersökas 

eftersom det är den aktiva parten i förvärvet och därför har möjlighet att planera inför det 
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på ett annat sätt. Enligt Dechow et al. (2004) sker EM främst genom periodiseringar inför 

ett företagsförvärv och därför ska företagens diskretionära periodiseringar mätas. Utifrån 

detta blir den första hypotesen som sådan:  

 

H1: Bolag redovisar en högre grad diskretionära periodiseringar åren innan det 

förvärvar ett annat bolag jämfört med tidigare år. 

 

Ytterligare är intresset att studera ifall EM förekommer i större utsträckning vid förvärv 

mellan jämnstora företag jämfört med mindre förvärv, baserat på totala tillgångar i 

förhållande mellan bolagen. Incitamentet att vilja få upp aktiekursen inför ett förvärv 

torde vara olika beroende på om målföretaget är jämnstort eller relativt litet. Ifall 

målföretaget är litet blir även vinsten för att använda sig av EM liten vilket kan vara 

oförmånligt för företaget. Är målföretaget lika stort finns det en större vinst att hämta och 

därför borde incitamentet att använda EM vara större (Erickson et al., 1999). Den andra 

hypotesen blir därför som följande:  

 

H2: Det förvärvade bolagets relativa storlek ökar graden av EM i det förvärvande 

bolaget. 

 

Eftersom att den relativa storleken förväntas öka graden EM blir det även intressant att 

titta på skillnaden mellan de allra största och minsta förvärven för att se om det skiljer sig 

mer än vid den andra hypotesen. Som tidigare forskning visat bör incitamentet för att 

använda sig av EM stärkas samtidigt som målföretagets relativa storlek ökar (Erickson et 

al., 1999). Den tredje hypotesen blir därmed:  

 

H3: EM sker i högre grad inför de tio relativt största förvärven mot de tio relativt minsta 

förvärven. 
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Metod 

I detta kapitel redogörs studiens metodval och undersökningens utformning. 

Val av metod 

För att genomföra denna undersökning om EM förekommer inför stock-for-stock-förvärv 

hos det förvärvande bolaget har en kvantitativ metod tillämpats. För att kunna se ifall EM 

förekommer har summan diskretionära periodiseringar undersökts eftersom det är ett mått 

på EM. Vidare har det även studerats ifall summan skiljer sig beroende på målbolagets 

relativa storlek. För att få fram företagens diskretionära periodiseringar har Modified 

Jones Model (Dechow et al., 1995) kombinerat med Hribar & Collins Model (2002) 

använts för att mäta totala summan diskretionära periodiseringar. Nedan kommer 

undersökningens utformning att redovisas. 

Tidsperiod 

Tidigare studier kring EM vid stock-for-stock-förvärv har tillsammans undersökt 

tidsperioden 1985-2010 (se exempelvis Erickson et al., 1999; Koumanakos et al., 2005; 

Lee et al., 2008). För att kunna jämföra resultatet från denna undersökning med de 

tidigare studiers, kommer företagsförvärv som skett under tidsperioden mellan 1 januari 

2001 och 31 december 2012 att undersökas. Under den valda tidsperioden har det skett en 

förändring genom införandet av IFRS (Perry et al., 2006). Dock har detta inte påverkat 

förekomsten av EM avsevärt i länder som enligt Leuz et al. (2003) använder EM i samma 

utsträckning som Sverige, och därför påverkar inte införandet den valda tidsperioden 

(Jeanjean et al., 2008). 

Datainsamling 

Genom databasen Zephyr har en uppfattning skapats om hur många förvärv som skett, 

samt information om vilka svenska företag som förvärvat andra svenska företag under 

den önskade tidsperioden. Databasen Zephyr har dessutom gett information om datum för 

förvärven. De data som krävs för att kunna genomföra de valda modellerna för att mäta 

totala summan av företagens diskretionära periodiseringar är: (1) årets resultat, (2) totala 
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tillgångar året innan, (3) materiella anläggningstillgångar, (4) kundfordringar, och (5) 

omsättning. Den data som behövdes för studien samlades in från databasen Datastream 

för samtliga bolag från och med förvärvet och fem år tillbaka, från år -1 till år -5. Data 

från fem år tillbaka behövs för att kunna studera år -4 eftersom det krävs totala tillgångar 

från året innan de studerade åren för att genomföra modellerna. Data insamlas därmed 

från år 1996 till år 2011.   

 

Även data från övriga företag inom samma bransch hämtades från Datastream för att 

kunna säkerställa de branschspecifika parametrarna som behövs för Modified Jones 

Model (Dechow et al., 1995). Branschindelningen baseras på Datastreams indelning, 

vilket är nio olika branscher: Material, Konsumentvaror, Konsumenttjänster, Hälsovård, 

Industri, Olja & Gas, Teknologi, Telekom och Finans. Insamlad data klassas som 

sekundärdata, det vill säga data som är sammanställt av någon annan (Eliasson, 2006). 

 

För att kunna avgöra storleksförhållandet mellan företagen har även målföretagens totala 

tillgångar från året innan förvärvet samlats in. Den datan samlades in manuellt genom 

företagens årsredovisningar på grund av att vissa företag inte var börsnoterade, vilket 

innebar att information om dem inte fanns tillgänglig i Datastream. 

Urval 

Studiens urval består av svenska börsnoterade bolag som under den valda tidsperioden 

har förvärvat minst ett annat svenskt bolag genom betalningsmetoden stock-for-stock. 

Antal förvärv mellan svenska bolag var totalt 178 stycken gjorda av totalt 90 företag. 

Samtliga bolag i urvalet är börsnoterade för att de ska kunna jämföras lika med tanke på 

att de utgår från samma redovisningsregler, och genom Datastream finns all data som 

behövs tillgänglig för publika bolag. Utifrån totalt nio branscher har endast sju studerats, 

anledningen till varför två branscher faller bort förklaras under rubriken bortfall. 
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Bortfall 
Eftersom Modified Jones Model (1995) är begränsad har vissa förvärv fallit bort, bland 

annat för att bolaget som genomfört transaktionen saknar den önskade informationen. 

Förvärv gjorda av bolag inom branschen Finans (vilket innefattar banker, 

investmentbolag, försäkringsbolag och fastighetsbolag) studeras inte på grund av olika 

anledningar. Investmentbolag sållas bort för att de flitigt förvärvar bolag, vilket gör det 

problematiskt att studera EM inför specifika förvärv. Det är även svårt för 

investmentbolag att påverka sitt eget kapital med hjälp av diskretionära periodiseringar, 

vilket gör det obefogat att studera denna typ av företag. Banker och försäkringsbolag 

faller bort på grund av att de har en annan kapitalstruktur och saknar data för vissa 

nödvändiga variabler. Banker och investmentbolag försvinner även på grund av att de har 

särskilda redovisningsregler, vilket gör att de inte kan jämföras med övriga branscher. 

Fastighetsbolag faller bort på grund av att deras verksamhet inte innefattar 

kundfordringar på samma sätt som de övriga branscherna, vilket leder till att det saknas 

data för den variabeln. Branschen Olja & Gas faller bort helt på grund av brist på data.  

 

Det blir även ytterligare bortfall när företag gör multipla förvärv under perioden år -4 till 

år -1. Det första av dessa förvärv har vid de fallen studerats för att undvika missvisande 

resultat under den fyraårsperiod som undersöks. 61 förvärv faller antingen bort för att det 

inte finns tillgänglig data i Datastream eller för att det inte finns data för hela 

undersökningsperioden, samt att det saknas data för totala tillgångar för målbolaget ett år 

innan förvärvet. Kvar i urvalet blir totalt 64 förvärv, detta presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2, Orsak till bortfall och antal bortfall 

Bortfall Antal förvärv 

Totalt vid start 178 förvärv 

Bortfall 1: Finans 39 förvärv  

Bortfall 2: Saknas data 61 förvärv 

Bortfall 3: Multipla förvärv 14 förvärv 

Summa urval 64 förvärv 
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Variabler 
I denna undersökning finns det en oberoende och en beroende variabel. Företagsförvärvet 

är studiens oberoende variabel eftersom syftet är att undersöka om förvärvet bidrar till att 

företag redovisar en högre summa diskretionära periodiseringar åren innan förvärvet 

jämfört med tidigare år. 

 

Den beroende variabeln är summan diskretionära periodiseringar eftersom det är de 

periodiseringar som ledningen har möjlighet att påverka efter eget omdöme, vilket också 

är ett mått på EM enligt tidigare forskning (Dechow et al., 2004). Genom Modified Jones 

Model (1995) med komplement från Hribar & Collins Model (2002) har summan av 

företagens periodiseringar räknas fram. 

Statistisk metod 
Insamlad data sammanställs först och främst i Excel för att sedan kunna utföra ytterligare 

analyser i statistikprogrammet SPSS. 

Regressionsanalys 
Minsta-kvadratmetoden, även kallad minsta-kvadratregression, som används när de 

branschspecifika parametrarna räknas ut är en objektiv och invecklad matematisk metod. 

Den används för att anpassa den bästa räta linjen till det aktuella materialet (Körner et al., 

2002; Andersson et al., 2007). 

Hypotesprövning 
Det finns ett antal olika typer av denna sort och hypotesprövning med p-värde är i nuläget 

mest dominerande i praktiken (Körner et al., 2006). Resultatets validitet och statistiska 

signifikans avgörs med hjälp av olika hypotesprövningar såsom ett flertal t-test och 

Repeated Measures ANOVA-test.  

 

Eftersom urvalet består av 64 företagsförvärv som studerats under fyra år (fyra upprepade 

mätningar), för att se om det är någon skillnad i summan diskretionära periodiseringar 

mellan åren anses urvalet vara beroende och därför tillämpas ett beroende ANOVA-test, 

även kallat Repeated Measures. När den andra hypotesen prövas och det är aktuellt att 

jämföra förvärv av olika storlek är ett Independent Samples t-test ett bra val eftersom 
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syftet är att jämföra två oberoende gruppers medelvärde. Samma test genomförs även vid 

den tredje hypotesprövningen (Pallant, 2011).  

 

T-testets huvudsakliga uppgift är att testa hypoteserna. Det finns alltid en risk att 

slutsatserna blir felaktiga (Pallant, 2011). Till exempel att en sann nollhypotes förkastas 

som också kallas för typ-I-fel och när en falsk nollhypotes inte förkastas som kallas för 

typ-II-fel (Körner et al., 2006). T-testet undersöker det potentiella sambandet mellan att 

företags diskretionära periodiseringar ökar inför ett företagsförvärv. För att se om 

resultatet är statistiskt säkerställt och för att minska risken att förkasta en sann 

nollhypotes sätts en gräns, även kallad signifikansnivå. Att välja en signifikansnivå på 5 

% är vanligt vilket motsvarar ett p-värde på 0,05. Vid en signifikansnivå på 5 % förväntas 

det att i 5 % av fallen förkastas en sann nollhypotes (Körner et al., 2006). Detta värde är 

en gräns som i sin tur avgör ifall nollhypotesen kan förkastas eller ej. Är värdet högre än 

5 % kan nollhypotesen ej förkastas och måste därför accepteras (Andersson et al., 2007). 

Det är accepterat att sätta en signifikansnivå på 10 %, och i denna studie har även den 

nivån använts vid hypotesprövningarna. 

 

Konfidensintervall används för att se hur väl studien kan generalisera en population 

genom sitt urval. Även att granska resultatet som studien producerat och undersöka hur 

nära studiens urval ligger jämfört med det sanna värdet (Eliasson, 2006). Storleken på 

intervallet beror på hur pass stor risk som kan accepteras för att resultatet faller ur 

intervallet, ett så kallat urvalsfel (Körner et al., 2002). Om risken 1 på 20 accepteras (95 

%) innebär det att 19 gånger av 20 så faller resultatet innanför intervallet (Eliasson, 

2006). 

Nollhypoteser 
Vid en hypotesprövning formas nollhypoteser som är en motsats till de alternativa 

hypoteserna. Förkastas nollhypotesen kommer de alternativa H1, H2 och H3 att 

accepteras (Körner et al., 2006). 

 

 



 20 

För den första hypotesen blir nollhypotesen som sådan: 

H0: Bolag redovisar inte en högre grad diskretionära periodiseringar åren innan ett 

företagsförvärv. 

 

Vid den andra hypotesprövningen blir nollhypotesen följande: 

H0: Det förvärvade bolagets relativa storlek påverkar inte graden av EM i det 

förvärvande bolaget. 

 

Den tredje nollhypotesen formuleras på följande vis:  

H0: EM sker inte högre grad inför de tio relativt största förvärven mot de tio relativt 

minsta förvärven. 

Modeller 
Det finns ett flertal modeller som skapats för att mäta periodiseringar, bland annat The 

Healy Model (1985), The DeAngelo Model (1986), The Jones Model (1991), Modified 

Jones Model (1995) och The Industry Model (1991) (Dechow et al., 1995). Dechow et al. 

(1995) gjorde en jämförelse mellan modellerna och kom fram till att endast The Jones 

Model samt Modified Jones Model urskiljer företagens diskretionära periodiseringar, 

vilket gör dessa till de mest använda modellerna för att på bästa sätt studera EM. Dock tar 

The Jones Model inte hänsyn till kundfordringar, vilket Modified Jones Model gör 

(Dechow et al., 1995). 

Val av modell 
För att mäta EM måste diskretionära periodiseringar uttydas. Modified Jones Model 

(1995) är bristfällig gällande att räkna ut företagens totala periodiseringar, och har därför 

kompletterats med Hribar & Collins Model (2002) som har visats vara bättre på det, för 

att den baseras på kassaflödet istället för balansräkningen. För att lösa ut de nödvändiga 

branschspecifika parametrarna som behövs till Modified Jones Model (1995) används 

SPSS för att genomföra en minsta-kvadratregression. Nedan presenteras modellernas 

olika formler. För att minska risken för felaktig översättning presenteras formlerna på 

originalspråket. 
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Genom den första formeln genereras summan av företagens icke-diskretionära 

periodiseringar: 

       (
 

    
)    (           )     (    ) 

NDAt = Estimated nondiscretionary accruals 

ΔREVt = Revenues in year t less revenues in year t-1 scaled by total assets at t-1 

ΔRECt = Net receivables in year t less net receivables in year t-1 scaled by total assets at 

t-1. 

PPEt = Property plant and equipment in year t scaled by total assets at t-1 

At-1 = Total assets at t-1 

α1, α2 och α3 = Firm-specific parameters 

Källa: Dechow et al. (1995) 

 

Den andra formeln ger summan av företagens totala periodiseringar: 

      (
     

    
)  (

    

    
) 

TACCt = The total accrual adjustments provided on the cash flow statement under the 

indirect method 

EBXIt = Earnings before extraordinary items and discontinued operations 

CFOt = Operating cash flows 

Källa: Hribar et al. (2002) 

 

De branschspecifika parametrarna α1, α2, α3 uppskattas med hjälp av minsta-

kvadratmetoden: 

        (
 

    
)     (     )     (    )      

TACCt = Total accruals 

εt = Residual 

Källa: Dechow et al. (1995) 
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Till sist fås summan av företagens diskretionära periodiseringar med hjälp av följande 

formel: 

               

DAt = Discretionary accruals 

Källa: Dechow et al. (1995) 

Metoddiskussion 
Valet att använda en kvantitativ metod för att genomföra studien känns relevant eftersom 

syftet är att undersöka om EM förekommer och inte varför. Kvantitativ metod fungerar 

även bäst när det är aktuellt att mäta ett fenomen med siffror vilket det är i detta fall. En 

annan fördel med kvantitativ metod är att arbetet efter insamlingen går fort och är lätt att 

analysera (Eliasson, 2006). 

 

För att se ifall undersökningen är utformad på ett bra sätt som ger läsaren trovärdighet är 

det viktigt att studien har en hög reliabilitet samt hög validitet. Studiens reliabilitet 

handlar om att undersökningen ska vara tillförlitlig samt ge intrycket att ifall studien 

skulle genomföras igen på liknande sätt kommer även resultatet att bli samma. Ju större 

sannolikheten är att utfallet blir samma vid upprepning, desto större reliabilitet har 

studien. För att hålla en hög reliabilitet har det varit en prioritet att samla in samtlig data 

från en och samma databas för att informationen ska vara uniform. Med validitet menas 

att se till att undersökningen verkligen studerar det som är menat att den ska studera 

(Eliasson, 2006). Det kan vara svårt i vissa fall att upptäcka EM eftersom företagens 

periodiseringar inte står utskrivet i de externa rapporterna (Healy et al., 1999) och det kan 

vara problematiskt att garantera att resultatet är bevis på att EM förekommer i 

situationen. Att företagens diskretionära periodiseringar ökar kan ha andra 

bakomliggande faktorer än att ledningen medvetet valt att använda sig av EM inför ett 

förvärv.  

 

För att minska risken för felaktigt resultat har valet gjorts att göra branschspecifika 

parametrar, istället för företagsspecifika parametrar, likt tidigare studier (exempelvis 

DeFond et al., 1994; Jeter et al., 1999; Bartov et al., 2001). Detta bland annat på grund av 
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att färre förvärv sållas bort på grund av att det saknas tillräckligt med observationer för 

varje företag (McNichols, 2000). Samt för att det kan skilja sig betydligt mellan olika 

branschers förutsättningar och användning av periodiseringar. Även för att jämna ut ifall 

någon specifik händelse eller företeelse inom branschen just det året bidrog till en ökning 

som möjligen kunde anses vara normal för alla i branschen. De olika variablerna kan 

även skilja sig mellan branscherna, till exempel materiella tillgångar och kundfordringar 

kan ha en stor variation beroende på verksamhet och bransch. 

 

Det finns flera olika motiv och taktiker att tillämpa när ett resultat ska påverkas till ett 

mer önskvärt, och därav finns det fler sätt att mäta förekomsten av EM som till exempel 

när ledningen väljer att påverka både periodiseringar och kassaflöde inför 

företagsförvärv. Eftersom tiden för studien är begränsad har en avgränsning gjorts och 

fokus har lagts på hur EM används inför företagsförvärv mellan svenska företag på den 

svenska marknaden med hjälp av att studera ifall summan diskretionära periodiseringar 

ökar signifikant åren innan förvärvet. Hade möjligheten funnits hade ett större omfång av 

både urval och möjligheten att studera samtliga situationer som EM är aktuellt. Även de 

olika taktiker som kan tillämpas för att minska risken att hypoteserna förkastas på grund 

av att sambandet inte går att bevisa, fast det i verkligheten finns ett. Dock kan det vara en 

fördel att allt fokus ligger på en taktik och en situation för att en djupare undersökning 

kan genomföras. Eftersom endast diskretionära periodiseringar undersöks finns det en 

större chans att kunna se ett direkt samband mellan dessa och förvärvet, vilket annars 

hade varit svårt att urskilja ifall fler poster hade undersökts samtidigt. En nackdel med 

den specifika avgränsningen är att det finns begränsat med underlag samt att data saknas 

för många förvärv. 

 

De valda modellerna har både bra och mindre bra egenskaper. Som Healy et al. (1999) 

argumenterar är det svårt att upptäcka EM vilket leder till att modellen för att mäta detta 

är ytterst omfattande. Modellen är skapad i USA vilket kan skilja sig från Sverige med 

tanke på kultur och lagstiftning. Eftersom modellen är väl använd även fast det har 

kommit fler modeller efter denna och att den ger jämförelsevis bäst resultat borde tyda på 

att den fungerar, ifall det finns tillräckligt med data för att genomföra studien korrekt. En 
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stor nackdel med denna modell är att den är begränsad, vilket leder till att många 

potentiella företag måste sållas bort från studien (som bland annat banker, 

försäkringsbolag, investmentbolag och fastighetsbolag) eftersom de av flera olika skäl 

inte matchar kraven för urvalet. Ytterligare en nackdel med att en stor andel företag faller 

bort är att det blir ett väldigt begränsat urval vilket kan leda till att det blir svårt att kunna 

dra generaliserbara slutsatser för hela den svenska marknaden vilket är en önskan vid 

statistiska undersökningar. Även avgränsningen att endast studera svenska företag som 

förvärvar svenska företag försvårar förutsättningarna att finna ett signifikant samband 

mellan ökningen och EM. 
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Resultat 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Kapitlet börjar med beskrivande 

statistik över hela urvalet och fortsätter sedan med resultaten från de statistiska 

analyserna som gjorts för att pröva hypoteserna. Tidpunkten för förvärv är år noll och 

studien granskar de fyra åren innan som omnämns som -Y4, -Y3, -Y2 och -Y1. Ett flertal 

olika t-test har gjorts samt ett Repeated Measures ANOVA-test för att testa hypoteserna 

separat, för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan åren och storleken på 

förvärven. 

Beskrivande statistik 

I tabell 3 visas den beskrivande statistiken som innehåller alla års medelvärde, median 

och standardavvikelse för företagens diskretionära periodiseringar. 

 

Tabell 3, Beskrivande statistik över hela urvalet 

 -Y4 -Y3 -Y2 -Y1 

N 64 64 64 64 

Medelvärde 0,0302 -0,0955 -0,0613 -0,0729 

Median 0,0053 -0,0638 -0,0321 -0,0369 

Standardavvikelse 0,27558 0,18931 0,24083 0,25446 

 

Den beskrivande statistiken innefattar samtliga 64 företagsförvärv. Alla medelvärden 

ligger relativt nära noll (se tabell 3), vilket tyder på att omfattningen av EM och 

företagens påverkan på resultatet är relativt liten. Leuz et al. (2003) kom fram till 

liknande resultat i deras studie. Att alla medelvärden skiljer sig från noll betyder att EM 

ändå existerar i urvalet. Medelvärdena är både positiva och negativa vilket innebär att 

företagen i urvalet har både påverkat resultatet uppåt och neråt, vilket inte är ovanligt 

eftersom periodiseringar kan användas i syfte att både öka och minska resultatet. 
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Som tabell 3 visar är samtliga medelvärden för -Y3, -Y2 och -Y1 negativa och relativt 

jämna vid jämförelse med -Y4, som både är mycket högre samt positivt. Medianen är 

närmast medelvärdet på -Y4 men skiljer sig en del från medelvärdena -Y1, -Y2 och -Y3 

vilket indikerar att urvalet inte är fullt normalfördelat. I detta urval är fördelningen 

negativt sned eftersom medianen är större än medelvärdet för -Y1, -Y2 och -Y3. De flesta 

statistiska analyser förutsätter att urvalet är normalfördelat, även kallade parametiska test, 

men detta krav är sällan fullt uppfyllt i praktiken. Därför finns det analyser som anses 

vara robusta metoder även när urvalet inte är allt för snedvridet eller innehåller allt för 

många extrema värden (Körner et al., 2006). Urvalet till denna studie innehåller inga 

extrema värden och därför har parametiska test tillämpats trots att urvalet inte är helt 

normalfördelat, detta är accepterat men det är viktigt att förtydliga att resultatet ska tolkas 

med försiktighet. Dessutom är icke-parametiska test inte lika starka som parametiska test 

vilket stärker valet att använda det sistnämnda. Årens standardavvikelser skiljer sig från 

varandra vilket är ett krav för att kunna genomföra ett ANOVA-test. 

EM i urvalet 
Innan testen av hypoteserna genomförs är det av intresse att undersöka ifall det 

överhuvudtaget förekommer EM i urvalet. Genom ett One-Sample t-test har detta 

undersökts och resultatet presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4, Resultat One-Sample t-test 

Testvärde = 0 T-värde P-värde 

-Y4 0,877 0,384 

-Y3 -4,035 0,000 

-Y2 -2,036 0,046 

-Y1 -2,293 0,025 

 

Den beskrivande statistiken i tabell 3 säkerställs genom t-testet. Testet visar att 

medelvärdet för -Y4 inte är signifikant vilket innebär att det förekommer för lite EM för 

att det ska anses vara tillräckligt. Det visar dock ett signifikant värde på att EM sker -Y3, 

-Y2 och -Y1 (se tabell 4). 
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Hypotes 1 
Efter att förekomsten av EM i studiens urval konstaterats är det dags att pröva 

hypoteserna. Den första hypotesen undersöker om det är någon betydande skillnad i 

summan diskretionära periodiseringar mellan de studerade åren. 

 

H0: -Y4=-Y3=-Y2=-Y1. 

H1: Det skiljer sig mellan åren. 

 

För att kunna pröva den första hypotesen måste det först undersökas ifall det finns någon 

skillnad mellan åren. Genom ett Repeated Measures ANOVA-test prövas H1 genom att 

göra upprepande mätningar för samtliga 64 förvärv vid fyra olika tidpunkter. I tabell 5 

presenteras resultatet från det första testet. 

 

Tabell 5, Resultat Repeated Measures ANOVA-test 

 Typ III SS  DF MS F P-värde 

Alla år 0,586 3 0,195 3,052 0,030 

 

Resultat med ett signifikant p-värde på signifikansnivån 5 % tyder på att i alla fall något 

års medelvärde skiljer sig ifrån de andras. För att urskilja vilket eller vilka år som skiljer 

sig från de andra har ett Paired Samples t-test genomförts med alla möjliga 

kombinationer. Resultatet från det andra testet utläses i tabell 6. 
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Tabell 6, Resultat Paired Samples t-test 

År -Y4 -Y3 -Y2 -Y1 

-Y4 -    

-Y3 0,003** 

(3,036) 

-   

-Y2 0,096* 

(1,688) 

0,372 

(-0,900) 

-  

-Y1 0,028** 

(2,250) 

0,550 

(-0,602) 

0,813 

(0,238) 

- 

P-värdet är signifikant på **- 5 %, *- 10 %, 

T-värdet redovisas i parentesen. 

 

Detta test visade att -Y4 var signifikant skilt från de övriga åren. På signifikansnivån 5 % 

är -Y4 skilt från -Y3 och -Y1 och skilt från -Y2 på signifikansnivån 10 %, dessa är 

markerade med två respektive en stjärna i tabell 6. De andra åren är inte signifikant skilda 

från varandra. 

 

Vid en jämförelse mellan åren är det en signifikant skillnad i summan diskretionära 

periodiseringar mellan -Y4 och åren innan förvärvet vilket innebär att nollhypotesen inte 

kan accepteras utan ska förkastas. Att -Y3, -Y2 och -Y1 ligger relativt jämt tyder på att 

företag börjar påverka resultatet redan tre år innan ett företagsförvärv. 

Hypotes 2 
För att kunna undersöka den andra hypotesen ifall det förvärvade bolagets relativa storlek 

påverkar graden av EM i det förvärvande bolaget behövde urvalet delas in i mindre 

grupper. Gruppindelningen skedde genom att urvalet delades på mitten baserat på 

storleksförhållandet mellan förvärvande bolagets totala tillgångar och det förvärvade 

bolagets totala tillgångar, vilket resulterade i två grupper med 32 förvärv i varje. 

 

H0: Små förvärv = stora förvärv. 

H2: Små förvärv skiljer sig från stora förvärv. 
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Beskrivande statistik över de två gruppernas medelvärde, median och standardavvikelse 

för företagens diskretionära periodiseringar redovisas i tabell 7. 

 

Tabell 7, Beskrivande statistik över grupperna Små förvärv och Stora förvärv 

 Små förvärv Stora förvärv 

N 32 32 

Medelvärde -0,0584 -0,0875 

Median -0,0283 -0,0647 

Standardavvikelse 0,22110 0,28682 

 

Den beskrivande statistiken visar grupperna Små förvärv, respektive Stora förvärv som 

innehar 32 förvärv under året -Y1 när det är mest troligt enligt tidigare studier att EM 

förekommer. Medelvärdena för de olika grupperna relativt lika (se tabell 7). 

 

Tabell 8, Resultat Independent Samples t-test 

Levene's Test Sig. F P-värde 

Equal variances assumed 0,249 1,351 0,651 

Equal variances not assumed   0,651 

 

För att se om de två grupperna skiljer sig från varandra har ett Independent Samples t-test 

gjorts. Resultatet från detta t-test ger ingen signifikant skillnad på varken 5 % eller 10 % 

(se tabell 8). Att resultatet inte blev signifikant medför att nollhypotesen ej går att 

förkasta och därför förkastas den alternativa hypotesen. Det innebär vidare att det inte går 

att säkerställa en skillnad mellan förvärvade företagens relativa storlek och summan 

diskretionära periodiseringar. 

Hypotes 3 
Den andra hypotesprövningen visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna Små 

förvärv och Stora förvärv. I följande hypotes kommer de 10 minsta och de 10 största 

förvärven ur grupperna att studeras under samma år, -Y1, som vid den andra 

hypotesprövningen.  
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H0: 10 minsta = 10 största. 

H1: De 10 minsta förvärven skiljer sig från de 10 största. 

 

I tabell 9 presenteras den beskrivande statistiken över de 10 minsta respektive största 

förvärvens medelvärde, median och standardavvikelse för företagens diskretionära 

periodiseringar.  

 

Tabell 9, Beskrivande statistik över de 10 minsta och de 10 största förvärven 

 Minsta förvärven Största förvärven 

N 10 10 

Medelvärde 0,0032 -0,1967 

Median -0,0225 -0,0906 

Standardavvikelse  0,07019 0,29138 

 

Skilt från föregående hypotesprövning är skillnaden mellan gruppernas medelvärde, 

median och standardavvikelse större (se tabell 9). Speciellt standardavvikelsen för de 

största förvärven är betydligt större än den för de minsta förvärven. Medelvärdet är 

negativt för de största förvärven och positivt för de minsta. Medelvärdet för de minsta 

förvärven är betydligt närmare noll än vad medelvärdet för de största förvärven är. 

 

Tabell 10, Resultat Independent Samples t-test 

Levene's Test Sig. F P-värde 

Equal variances assumed 0,002 12,569 0,049 

Equal variances not assumed   0,061 

 

Hypotesprövningens resultat är signifikant på 10 % (se tabell 10). Detta betyder att 

nollhypotesen inte kan accepteras utan förkastas. Att nollhypotesen förkastas innebär 

även att den alternativa hypotesen accepteras vilket betyder att de 10 minsta förvärven 

skiljer sig från de 10 största, och att det sker en högre grad EM inför de relativt största 

förvärven jämfört med de minsta. 
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Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat. 

 

Studien gav både förväntade och oväntade resultat med en viss motsägelse mot tidigare 

studier. Syftet med uppsatsen var att se ifall EM förekommer inför stock-for-stock-

förvärv mellan svenska bolag, och detta undersöktes genom att mäta om summan 

diskretionära periodiseringar åren innan förvärvet skiljde sig från de tidigare årens 

summor. Därför var det viktigt att först och främst beräkna förekomsten av EM i urvalet, 

för att se om det fanns en anledning att sedan gå vidare med att testa hypoteserna. 

Medelvärdet var skilt från noll alla år vilket enligt tidigare forskning innebär att det 

existerar EM i urvalet, men medelvärdet för -Y4 var inte tillräckligt signifikant skilt från 

noll enligt t-testet.  

 

Att medelvärdena är kring noll alla år tyder på att det sker relativt lite EM i Sverige. 

Detta ligger i linje med undersökningen Leuz et al. (2003) gjorde som visade att Sverige 

var ett av de 31 länder där det sker minst EM jämförelsevis med de övriga länderna som 

studerades. Det är fascinerande att det förekommer lite EM i landet trots att Sverige 

uppfyller tre av de fyra presenterade kriterierna. Detta torde innebära att det rättsliga 

skyddet, vilket är det kriterium som inte är uppfyllt, har en större påverkan på graden av 

EM än vad de andra uppfyllda kriterierna har. Det rättsliga skyddet kan ha stor betydelse 

för att det slutar vara gynnsamt att använda sig av EM ifall risken för lagliga åtgärder 

ökar. Företagets egen storlek påverkar också användandet av EM och privata företag har 

en tendens att använda sig av detta i större utsträckning än börsnoterade bolag. En 

anledning till det är att det finns ett mer utvecklat skydd för investerare i publika företag 

och det är därför mer invecklat att använda sig av EM. Samtliga bolag i studiens urval är 

börsnoterade och det kan vara ytterligare en förklaring till varför graden av EM är låg. 

 

Årens medelvärden var blandat positiva och negativa vilket ger stark indikation på att 

företagen har påverkat resultatet både uppåt och nedåt under tidsperioden. Det kan även 

innebära att företagen har valt att påverka sitt resultat åt olika håll olika år. Vid den första 
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hypotesprövningen förväntades medelvärdet vara positivt för att bekräfta om företagen 

försökt att höja aktiekursen genom positiva periodiseringar, för att sedan kunna handla 

med sina aktier på ett mer förmånligt sätt. Det är intresseväckande att denna studie gav ett 

annat resultat än det förväntade. Resultatet från denna undersökning tyder på att 

företagen i urvalet valt att använda periodiseringar främst i resultatminskande syfte. Det 

finns säkerligen fler anledningar för företagen att påverka resultatet genom negativa 

periodiseringar än enbart att vilja påverka aktiekursen. Företagen kan vara inne i en fas 

där de har en stor ökning i omsättning samt resultat, vilket torde vara vanligt när de 

bestämmer sig för att förvärva andra företag, och för att undvika stora svängningar 

periodiserar de ner sitt resultat. En annan anledning kan vara att de periodiserar ner 

resultatet innan förvärvet för att motverka den negativa effekten som förvärv ger, och 

därmed räkna med positiva periodiseringar efter förvärvet. Det finns incitament att vilja 

reducera kostnaderna för förvärvet i största möjliga utsträckning och detta kan säkert 

även göras på andra sätt. 

 

I den första hypotesprövningen kunde den alternativa hypotesen accepteras på grund av 

att ett av de studerade åren skiljde sig signifikant från de andra tre åren. Detta resultat var 

förväntat eftersom ett flertal andra studier visat att det finns incitament att använda sig av 

EM inför ett stock-for-stock-förvärv. Dock var det intressant att se att de tre senaste åren 

innan förvärvet hade relativt jämna medelvärden medan medelvärdet för -Y4 skiljde sig 

tydligt från de andra. Dessutom var -Y4 det enda året med ett positivt medelvärde. Detta 

borde betyda att företag börjar planera inför förvärvet redan tre år inför det genom 

resultatminskande diskretionära periodiseringar. Det visar också att det är för tidigt att 

kunna planera för ett förvärv fyra år innan eftersom skillnaden mellan -Y3 och -Y4 är 

signifikant. Studiens resultat är olikt vad tidigare forskning kommit fram till. Överlag 

fann andra studier blandat svaga och starka bevis på EM året eller kvartalet innan 

förvärvet vilket skiljer sig tydligt från studiens resultat. Andra studier visade även att EM 

hade ett positivt medelvärde samtliga år eller kvartal innan transaktionen vilket denna 

studie finner ett negativt medelvärde för alla år förutom -Y4. Resultatets rimlighet är 

analyserbart. Är det troligt att företag vet om att de ska förvärva ett annat bolag redan tre 

år innan och är det värt för företagen att påverka resultatet under en längre tid?  
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Det finns vissa konsekvenser med att använda EM och det sker idag på bekostnad av 

nästa års resultat. Ledningens personliga bonusar kan även påverkas av att företaget 

använder EM, och det är en fråga om att göra vad som är bäst för företaget samtidigt som 

risken finns att deras personliga förmåner kan drabbas om resultatet minskar. För i 

företagets intresse är det en fråga om att minska eventuella kostnader som kan komma 

med förvärvet, och ledningens bonusar genereras oftast från företagets resultat. Resultatet 

är dock inte helt orimligt eftersom förvärvsprocessen är omfattande och ett förvärv 

påverkar många parter. För företag att genomgå samtliga tre faser är tidskrävande. Vägen 

fram till överenskommelsen mellan bolagen är inte problemfri och det är inte absurt att 

anta att ett förvärv kan ta flera år. Det finns även forskning som pekar på att företag 

börjar använda EM redan innan ett mål är bestämt vilket denna studie även påvisar. 

Samtidigt som företag i strategifasen börjar analysera och planera inför ett 

företagsförvärv kan det vara möjligt att de även börjar använda EM redan i det skedet. En 

ytterligare anledning till att börja tidigt kan vara för att göra det påverkade resultatet till 

vad som ser ut som ett normalt resultat för utomstående och därmed minska risken för 

upptäckt.  

 

Syftet med uppsatsen var även att studera ifall målföretagets relativa storlek hade någon 

påverkan på förekomsten av EM. Detta undersöktes genom den andra och tredje 

hypotesen. När den andra hypotesen skulle prövas delades urvalet in i två lika stora 

grupper, med 32 företag i varje. Nollhypotesen kunde i detta fall inte förkastas eftersom t-

testet inte fann någon signifikant skillnad mellan grupperna med små och stora förvärv. 

Detta var inte väntat eftersom tidigare forskning visat att incitamentet borde bli starkare 

och graden av EM borde öka samtidigt som målbolagets relativa storlek ökar. Något som 

kan ha påverkat resultatet är den gjorda gruppindelningen. Eftersom urvalet kort sagt 

delades rakt på mitten kan det innebära att grupperna har en skev fördelning på grund av 

att de flesta förvärven är relativt små. Det innebär vidare att gruppen med stora förvärv 

innehåller förvärv som subjektivt skulle ses som små, trots att det är de 32 största. Om 

grupperna innehåller liknande förvärv är det inte oväntat att medelvärdena inte skiljer sig 

åt speciellt mycket. Dock är standardavvikelsen synligt större för stora förvärv än små 
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förvärv samt att medianen skiljer sig mer ifrån medelvärdet för gruppen vilket även kan 

ha påverkat resultatet. 

 

Därefter valdes de 10 minsta och de 10 största förvärven ut för att pröva den tredje 

hypotesen. Vid denna hypotesprövning blev resultatet signifikant på 10 %, vilket betyder 

att den alternativa hypotesen accepteras och nollhypotesen förkastas. Detta innebär vidare 

att det finns en signifikant skillnad mellan gruppernas användning av EM inför ett stock-

for-stock-förvärv. Detta sammanfaller med studien Erickson et al. (1999) gjorde som fick 

resultatet att målbolagets relativa storlek hade stor betydelse vid förekomsten av EM 

inför förvärv. Att medelvärdet nästan är noll innebär ytterligare att det nästan inte sker 

EM inför de minsta förvärven. Detta på grund av att företagen inte anser att det finns en 

tillräckligt stor vinst att hämta vid användningen av EM för att de ska tjäna på att vidta 

dessa åtgärder. Företagsstorleken kan även påverka undersökningen eftersom grupperna, 

som delats in baserat på storleksförhållandet mellan bolagen, innehåller företag av 

varierad storlek. Det mest sannolika vore att gruppen Stora förvärv endast innehåller små 

bolag, eftersom det är förhållandevis ovanligt att stora bolag förvärvar jämnstora bolag, 

och vice versa med gruppen Små förvärv. Trots detta finns företaget Billerud i gruppen 

med de 10 största förvärven, även fast deras totala tillgångar uppgår till nio miljarder 

kronor, på grund av förvärvet av Korsnäs som var 36 % större än de själva (se bilaga 3). 

 

Den vanligaste metoden har visats vara att använda sig av diskretionära periodiseringar 

inför företagsförvärv, men detta betyder inte att påverkan uteslutande sker på detta vis. 

Möjligheten finns att företag påverkar kassaflödet istället, även fast det kan vara mer 

problematiskt. Att företagen i studiens urval påverkat resultatet genom kassaflödet istället 

för diskretionära periodiseringar, kan vara en möjlig förklaring till de negativa 

medelvärdena som skiljer sig från tidigare studier. Det finns även andra incitament än just 

inför företagsförvärv att påverka resultatet genom EM. Exempelvis att det händer mycket 

i företaget just runt denna period, och därför har olika anledningar till att påverka 

resultatet. Vilket kan vara en anledning till att det sker en relativt jämn grad EM tre år 

innan förvärvet. 
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Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats samt förslag på vidare forskning. 

 

Att EM förekommer inför stock-for-stock-förvärv har tidigare forskning gett tecken på 

samt att det finns ett flertal incitament att använda sig utav det, både för förvärvande 

företaget och målföretaget. Om detta även gäller inför stock-for-stock-förvärv mellan 

svenska bolag har undersökts i denna uppsats samt om målföretagets relativa storlek har 

någon inverkan på användandet av EM. Resultaten från denna studie visar att EM 

förekommer i Sverige inför stock-for-stock-förvärv. Förekomsten är förhållandevis liten i 

landet jämfört med andra länder men medelvärdet är endast signifikant skilt från noll för 

tre av totalt fyra år. Att medelvärdena är nära noll antyder att det sker lite EM i Sverige 

vilket även Leuz et al. (2003) kommit fram till. Medelvärdena är mestadels negativa 

vilket indikerar att företagen har en tendens att påverka resultatet nedåt. Att 

medelvärdena är negativa skiljer sig från tidigare studier där medelvärdena entydigt var 

positiva och visade på att företag påverkade upp sitt resultat året eller kvartalet innan 

förvärvet. 

 

Studien innefattade tre hypoteser. Resultatet från den första hypotesprövningen tyder på 

att det förekommer EM inför stock-for-stock-förvärv mellan svenska företag. Resultaten 

visar vidare att företag börjar påverka resultatet redan tre år innan förvärvet. Detta strider 

delvis mot vad tidigare studier kring EM vid företagsförvärv kommit fram till men är inte 

helt omöjligt eftersom förvärvsprocessen är omfattande och tar tid. Samtidigt har tidigare 

forskning visat på att företag kan börja påverka resultatet redan innan ett mål är bestämt 

vilket även denna studie antyder. Dock finns det indikationer på att det inte vore lönsamt 

för varken företaget eller ledningen att använda sig av EM redan tre år innan ett förvärv.  

 

Den andra hypotesprövningen tyder på att det inte är någon betydande skillnad i 

omfattning av EM mellan små och stora förvärv. Även detta resultat skiljer sig från 

tidigare studier, såsom Erickson et al. (1999), som funnit att målbolagets relativa storlek 

har stor betydelse för företag att använda sig av EM, och att incitamentet att använda sig 
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utav det borde bero på hur stor vinst företaget kan hämta ifrån de vidtagna åtgärderna. 

Fler bakomliggande orsaker kan ha bidragit till detta resultat, bland annat 

gruppindelningen kan ha haft stor betydelse i detta fall. Urvalet delades in i två lika stora 

grupper beroende på storleken på förvärvet, vilket kan ha lett till att grupperna innehöll 

förvärv av liknande karaktär och företag av blandad storlek. 

 

Den tredje hypotesprövningen gav ett signifikant resultat på 10 %. Det innebär att de 10 

minsta förvärven skiljer sig signifikant från de 10 största. Detta resultat stämmer väl 

överens med Erickson et al. (1999) till skillnad från förgående hypotesprövning. Vid 

förvärv av mindre omfattning finns det inte lika starka incitament att använda sig av EM 

eftersom det inte blir lika lönsamt för företaget, vilket gruppens medelvärde som låg 

nästintill noll visade. Att påverka resultatet genom periodiseringar har visats vara den 

vanligaste metoden inför stock-for-stock-förvärv. Detta betyder dock inte att påverkan 

inte kan ske genom att påverka kassaflödet. Eftersom medelvärdena blev negativt för tre 

år av fyra kan detta innebära det finns en möjlighet att företagen i studiens urval valt att 

påverka resultatet genom kassaflödet istället för diskretionära periodiseringar. 

Förslag på vidare forskning 
Företagsförvärv och EM är stora områden där det går att välja många olika inriktningar 

och denna undersökning har gett insikt i olika delar som bör undersökas vidare. 

Resultatet på hypotes två som var icke-signifikant gav upphov till frågan om storleken på 

det förvärvande bolaget påverkar användandet av EM i större grad än den relativa 

storleken på förvärvet. Leuz et al. (2003) påvisar att mindre företag använder sig av EM i 

större utsträckning och frågan är om detta även gäller inför förvärv.  

 

Det skulle även vara av intresse att se vad som används mest för att påverka aktiepriset 

inför ett förvärv, användande av diskretionära periodiseringar eller påverkan på 

kassaflödet. Bara på grund av att påverkan genom periodiseringar är vanligast i de 

amerikanska undersökningarna, betyder det inte att förändringar i kassaflödet inte sker i 

Sverige. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
One-Sample t-test 

One-Sample Test 

 
Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Y4 ,877 63 ,384 ,03022 -,0386 ,0991 

Y3 -4,035 63 ,000 -,09549 -,1428 -,0482 

Y2 -2,036 63 ,046 -,06128 -,1214 -,0011 

Y1 -2,293 63 ,025 -,07294 -,1365 -,0094 

 

Repeated Measures ANOVA-test  

Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

DA Sphericity Assumed ,586 3 ,195 3,052 ,030 ,046 

Greenhouse-Geisser ,586 2,579 ,227 3,052 ,037 ,046 

Huynh-Feldt ,586 2,699 ,217 3,052 ,035 ,046 

Lower-bound ,586 1,000 ,586 3,052 ,086 ,046 

Error(DA) Sphericity Assumed 12,100 189 ,064 
   

Greenhouse-Geisser 12,100 162,474 ,074 
   

Huynh-Feldt 12,100 170,013 ,071 
   

Lower-bound 12,100 63,000 ,192 
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Paired Samples T-test 

Paired Samples Test 

 
Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Y4 - Y3 ,12572 ,33123 ,04140 ,04298 ,20845 3,036 63 ,003 

Pair 2 Y4 - Y2 ,09150 ,43365 ,05421 -,01682 ,19982 1,688 63 ,096 

Pair 3 Y4 - Y1 ,10316 ,36672 ,04584 ,01155 ,19476 2,250 63 ,028 

Pair 4 Y3 - Y2 -,03422 ,30412 ,03802 -,11018 ,04175 -,900 63 ,372 

Pair 5 Y3 - Y1 -,02256 ,29999 ,03750 -,09749 ,05238 -,602 63 ,550 

Pair 6 Y2 - Y1 ,01166 ,39183 ,04898 -,08622 ,10953 ,238 63 ,813 

 

T-test Små förvärv och Stora förvärv 

Independent Samples Test 

små vs stora 
Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 Equal variances 

assumed 

1,351 ,249 ,454 62 ,651 ,02910 ,06402 -,09888 ,15707 

 
Equal variances not 

assumed 

  
,454 58,229 ,651 ,02910 ,06402 -,09904 ,15724 

 

T-test 10 minsta och 10 största förvärv 

Independent Samples Test 

10 minsta vs 10 största 
Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 Equal variances 

assumed 

12,569 ,002 2,109 18 ,049 ,19988 ,09478 ,00076 ,39901 

Equal variances not 

assumed 

  
2,109 10,041 ,061 ,19988 ,09478 -,01118 ,41095 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
Bolag & förvärv i undersökningen uppdelat i grupperna 10 största och 10 minsta förvärven, samt resterande.  

 

10 största förvärven 

         

Köpare Målföretag Datum TA K -Y1 TA M -Y1 % DA -Y4 DA -Y3 DA -Y2 DA -Y1 

2E GROUP AB WALLMANS NÖJEN AB 11-11-2009 165894 188562 114% -0,001 0,078 0,064 0,067 

ACCELERATOR OPTOQ AB 07-10-2005 33436 32390 97% 0,034 0,136 0,088 -0,641 

BILLERUDKORSNAS AB  KORSNÄS AB 29-11-2012 9334000 12681000 136% -0,001 0,034 0,044 -0,205 

LGP ALLGON HLDG  ALLGON AB 18-04-2003 1507800 1086000 72% -0,096 0,066 0,041 -0,433 

NOVACAST AB  SWEPART VERKTYG AB 10-09-2008 128348 72298 56% -0,066 0,205 0,010 0,137 

OPCON AB  SAXLUND HOLDING AB 03-06-2009 585223 330806 57% 0,060 -0,259 0,071 0,042 

ORC GROUP  NEONET AB 08-06-2010 747608 484104 65% -0,218 -0,090 0,046 -0,681 

PILUM AB  POLYPROJECT SWEDEN AB 20-05-2010 66376 44675 67% 0,370 -0,844 0,127 -0,100 

PROACT IT GROUP AB  DIMENSION AB 29-02-2004 416870 235571 57% -0,064 -0,008 0,179 -0,081 

TELECA AB  AU-SYSTEM AB 11-02-2002 1425281 702631 49% -0,124 -0,065 0,100 -0,071 

 

10 minsta förvärven 
         

Köpare Målföretag Datum TA K -Y1 TA M -Y1 % DA -Y4 DA -Y3 DA -Y2 DA -Y1 

ADDNODE GROUP AB  DECERNO AB 30-11-2010 840111 19667 2% 0,017 0,004 -0,112 0,121 

AF AB  COMBRA AB 06-07-2006 1212013 14490 1% 0,096 -0,122 0,014 -0,038 

AF AB  BENIMA AB 12-05-2006 1212013 6449 1% 0,096 -0,122 0,014 -0,038 

ALLTELE ALLMANNA SVE  LANDNCALL AB 21-06-2010 219982 942 0% 0,633 0,042 -0,177 0,072 

MODUL 1 DATA AB  SPRAWL SOLUTIONS AB 31-10-2004 92702 2573 3% 0,206 -0,025 0,508 -0,017 

MULTIQ INTL AB  APARA DIGITAL SIGNAGE AB 02-10-2007 58893 495 1% -0,127 0,048 -0,081 -0,046 

PREVAS AB  AVANTEL AB 03-07-2006 108651 1893 2% 0,950 -0,187 -0,719 -0,028 

PROFFICE AB  PLUS4YOU AB 11-12-2006 951000 16050 2% -0,603 -0,062 0,020 0,089 

SCANIA AB  AINAX AB 30-04-2005 69842000 122 0% -0,053 -0,046 -0,006 0,018 

VIKING TELECOM AB  PHONERA AB 31-05-2006 35430 102 0% -0,187 -0,598 -0,130 -0,101 
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Resterande förvärv 

Köpare Målföretag Datum TA K -Y1 TA M -Y1 % DA -Y4 DA -Y3 DA -Y2 DA -Y1 

A-COM AB  BIZKIT AB 16-10-2006 130451 53714 41% 0,034 -0,398 -0,102 -0,072 

A-COM AB  LOCOMOTIV ACTION MARKETING AB 20-09-2012 62741 20717 33% 0,169 0,024 -0,607 0,011 

AB SARDUS  GOURMET SERVICE AB (I ÅRSTA) 06-10-2003 1125955 85530 8% -0,079 -0,230 -0,018 -0,080 

ACANDOFRONTEC AB  ACANDO AB 01-07-2003 325654 111652 34% 0,311 0,017 -0,341 0,699 

AF AB  EPSILON HOLDING AB 29-11-2012 4089200 884841 22% -0,021 0,027 0,019 0,082 

AF AB  INGEMANSSON TECHNOLOGY AB 31-12-2006 1212013 61325 5% 0,096 -0,122 0,014 -0,038 

ALPCOT AGRO AB  BBAH SWEDEN AB 07-11-2012 1331242 58122 4% 0,200 -0,105 -0,029 0,055 

ASSA ABLOY AB  BESAM AB 01-07-2002 34290700 1257211 4% 0,098 -0,143 -0,051 -0,085 

BEIJER ALMA AB  G & L BEIJER TECH AB 19-03-2010 1387938 152667 11% -0,055 -0,077 0,007 -0,035 

BEIJER ALMA AB  ELIMAG INDUSTRI AB 28-02-2001 1144924 85776 7% 0,157 0,009 -0,106 0,029 

CASHGUARD AB  SQS SECURITY QUBE SYSTEM AB 01-10-2004 1116711 140051 13% -0,597 0,037 -0,128 0,388 

CONFIDENCE INTL  ENTRY SYSTEMS SWEDEN AB 24-02-2006 80288 25349 32% 0,423 -0,218 -0,144 -0,621 

CTT SYSTEMS AB  CATRON ELEKTRONIK AB 08-12-2009 90600 11491 13% -0,037 -0,436 -0,051 0,079 

DIGITAL VISION AB  REMACONTROL SWEDEN AB 11-01-2012 98700 21911 22% 0,066 -0,252 0,070 -0,666 

EUROCON CONSULTING  EUROCON SUNDSVALL AB 05-01-2009 78578 11682 15% 0,021 -0,031 -0,247 -0,077 

FAGERHULT AB  LAMPGUSTAF AB 04-02-2005 801500 152699 19% 0,115 0,060 -0,071 -0,045 

FEELGOOD SVENSKA AB  VITEA AB 19-01-2006 224252 11163 5% -0,193 -0,243 -0,163 0,076 

GUIDELINE TEC  ABEM INSTRUMENT AB 16-08-2011 129348 18139 14% -0,295 -0,068 0,093 0,050 

HIFAB GROUP AB  P TO P IT-CONSULTING AB 15-02-2007 176781 29201 17% 0,011 -0,437 -0,237 -0,028 

IGE RESOURCES  IGE NORDIC AB 23-02-2009 287561 121993 42% 0,155 0,076 -0,026 -0,035 

KNOW IT AB  CREATE GROUP AB 19-09-2005 210800 34951 17% -0,567 -0,515 -0,042 -0,329 

MEDA AB  RECIP AB 13-12-2007 11105800 798151 7% -0,054 -0,115 0,099 -0,418 

MEKONOMEN AB  MECA SCANDINAVIA AB 23-05-2012 3054000 538014 18% 0,085 -0,107 -0,054 0,107 

MICRONIC MYDATA AB  MYDATA AUTOMATION AB 02-07-2009 1285648 298647 23% -0,164 -0,076 0,067 -0,068 

MSC KONSULT AB  TOOLKIT SOFTWARE AB 27-09-2007 23806 11124 47% 0,380 0,028 -0,170 0,277 

NEW WAVE GROUP AB  SEGERKONCERNEN AB 10-10-2001 947096 82248 9% 0,312 0,326 -0,034 0,135 

NOCOM IAR SYSTEMS AB 25-04-2005 112995 48700 43% -0,073 0,064 -0,889 -0,084 

OPCON AB  SVENSKA ROTOR MASKINER AB 14-01-2004 258984 38013 15% -0,137 -0,038 -0,064 0,038 

ORASOLV AB.  PREVENTUM PARTNER AB 04-01-2010 41701 4182 10% -0,020 0,025 0,345 -0,904 
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Köpare Målföretag Datum TA K -Y1 TA M -Y1 % DA -Y4 DA -Y3 DA -Y2 DA -Y1 

PARTNERTECH AB  EQ ELEKTRONIQ AB 12-10-2001 648999 123448 19% 0,017 -0,048 -0,300 0,117 

PRECISE BIOMETRICS  LOQWARE SWEDEN AB 07-08-2005 80472 10906 14% 0,078 0,022 -0,302 -0,402 

PREVAS AB  GLAZE HOLDING AB 03-01-2006 108651 3565 3% 0,950 -0,187 -0,719 -0,028 

REJLERKONCERNEN AB  RÅBE INDUSTRIKONSULT AB 01-10-2010 387400 88370 23% -0,015 -0,110 -0,115 0,120 

RNB RETAIL  C/O DEPARTMENT & STORES NORDIC AB 01-03-2005 321643 44249 14% 0,347 -0,023 0,056 -0,381 

SANDVIK AB  SECO TOOLS AB 02-03-2012 95669000 4402000 5% 0,015 -0,044 -0,138 -0,004 

SECTRA AB  MAMEA IMAGING AB 16-06-2004 472528 75433 16% -0,022 -0,248 -0,001 -0,091 

SIGMA AB  METEORIT AB 24-02-2006 560000 37876 7% -0,085 -0,325 -0,301 -0,152 

SOFTRONIC AB  MODUL 1 DATA AB 09-03-2011 313569 80824 26% -0,215 -0,121 0,564 -0,062 

SWEDISH ORPHAN  SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL AB 14-01-2010 2793730 461855 17% -0,431 -0,036 0,319 -0,209 

TELECA AB  PRONYX AB 15-10-2002 1425281 87642 6% -0,065 0,100 -0,071 0,117 

VITROLIFE AB  SWEMED HOLDING AB 26-01-2006 205436 48773 24% -0,013 -0,200 -0,151 0,101 

XANO INDUSTRI AB  VÄRNAMO INDUSTRI AB 02-01-2007 909131 84537 9% 0,017 0,021 -0,030 -0,118 

XPONCARD AB  ALL CARDS SERVICE CENTER AB 02-01-2008 876000 119751 14% 0,128 -0,088 -0,084 -0,158 

ZODIAK TELEVISION AB  MASTIFF MEDIA AB 31-12-2003 141325 8858 6% -0,038 -0,094 0,111 -0,024 

 


