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Abstract 
The purpose of this essay was to explain which deviations that occurs from the accounting 

recommendations. We made a literature study whit the basis from the secondary data started 

in the annually financial reports, from Swedish joint-stock companies. In the literature study 

one deviation from the accounting recommendations was found, this resulted in that no 

statistic analysis could be made. The purpose had to change from a deductive to an inductive 

approach. 

 

The continued study has its foundation in the empiric. We contacted the business man who 

had made the deviation and also the accountant in the actual case. When the business man did 

not have any knowledge of the deviation we decided to only contact accountants. The 

gathering of primary data was conducted in the form of both phone and personal interviews, 

with approved and authorised accountants of both small and large firms. 

 

The empiric study showed that there is a connection between deviations and the size of the 

accountant firm. Three out of six large firms have made deviations, and discussions about 

deviations have occurred on three of these firms while on the smaller firms’ deviations have 

neither been made nor discussed. 
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att förklara vilka avvikelser från redovisningsrekommendationer 

som företag gör samt om det är vanligt förekommande att företagen medvetet avviker från 

rekommendationerna. Vi gjorde en dokumentstudie med utgångspunkt från sekundärdata i 

form av årsredovisningar från aktiebolag i Sverige.  I dokumentstudien påträffades en 

avvikelse från redovisningsrekommendationerna vilket medförde att någon statiskt analys inte 

kunde göras. Syftet med uppsatsen ändrade inriktning då vi ville förstå varför avvikelser från 

redovisningsrekommendationer i obetydlig grad figurerar och förklara varför man följer 

rekommendationerna utan att avvika när möjligheten finns. Undersökningen ändrades från en 

deduktiv till en induktiv ansats.  

 

Den fortsatta undersökningen har sin utgångspunkt i empirin. Vi kontaktade företagaren som 

gjort avvikelsen och även revisorn i det aktuella fallet kontaktades. Då företagaren inte hade 

någon kännedom om att en avvikelse var gjord bestämde vi oss för att endast intervjua 

revisorer. Insamlingen av primärdata skedde i form av personliga intervjuer och 

telefonintervjuer med godkända respektive auktoriserade revisorer på stora och små byråer.  

 

Den empiriska undersökningen visade att det finns en liten koppling mellan avvikelse och 

storleken på revisionsbyråer. Tre av sex stora revisionsbyråer har gjort avvikelser och 

diskussioner har förekommit på tre stora byråer. Medan på de små byråerna har varken 

avvikelser gjorts eller diskuterats.  
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Kapitel 1: Del I, Inledning 

Vilka avvikelser görs från redovisningsrekommendationerna? Förekommer det att företagen 

medvetet avviker från redovisningsnormerna? I kapitlet nämns vilka ramverk och 

normgivande organ som ligger till grund för redovisningen i Sverige. I problemdiskussionen 

resoneras kring vilket syfte redovisningen egentligen har. I vissa fall kan det vara nödvändigt 

att avvika från redovisningsrekommendationerna för att ge en mer rättvisande bild av 

företaget. 

 

1.1 Bakgrund och problem 

Ett begrepp som kommit att spela stor roll i dagens redovisningssamhälle är true and fair view 

(Deegan, Unerman, 2006). Detta begrepp kommer från Storbritannien och har blivit en 

övergripande princip som har antagits i EU:s redovisningsdirektiv. EU:s fjärde direktiv 

framför krav på tre kriterier om hur företagen skall redovisa en rättvisande bild. Det första 

kriteriet är att företag ska presentera en rättvisande bild (Bilaga 1). Det andra är att kan inte en 

rättvisande bild ges av företaget skall detta framgå i form av tilläggsupplysningar. Det tredje 

är att i speciella fall skall företagen avvika från redovisningslagen för att upprätthålla en 

rättvisande bild, vilket kallas override. (Blake, Amat, Gowthorpe, Pilkington, 1998; 

Alexander, Jermakowicz 2006)  

 

Eftersom Sverige är ett litet land blir vi starkt beroende av europeiska och andra 

internationella influenser. Även inträdet i EU har påverkat svenska redovisningsprinciper, 

men på grund av att Sverige gick med i EU så sent var vi inte med i förhandlingarna om 

redovisningsdirektiven. (Artsberg, 2003) Trots detta har Sverige ändå inte valt att anta alla tre 

kriterier som EU:s fjärde direktiv kräver. I Sverige accepteras inte att man avviker från lagen 

för att upprätthålla en rättvisande bild, däremot får man göra avvikelser från 

redovisningsrekommendationerna om detta behövs. Gör man avvikelser från 

rekommendationerna skall detta framgå i form av tilläggsupplysningar i not. (Parker, Nobes, 

1994; FAR:s Vägledning om årsredovisning i aktiebolag, 2006; ÅrL2:3§) 

 

Vad är då skillnaden mellan true och fair? Redovisningsförfattare har ibland diskuterat 

skillnaden mellan begreppen och menar att det som är ”true” inte nödvändigtvis behöver vara 

sant (Ekholm, Troberg, 1998; Dunk, Kilgore, 2000). ”True” är det som syftar till att 

redovisningen är ”korrekt” och ”fair” är det som säger att redovisningen inte ska ge en 
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missvisande bild (Parker, Nobes, 1994). Diskussioner har även gällt huruvida orden true och 

fair ska ses som två olika begrepp eller om de bör ses i ett sammanhang (Ekholm, Troberg, 

1998; McEnroe, Martens, 2002; Myddelton, 2003). Enligt Burrows och Nordström (1999) har 

de svenska redovisningsprofessorerna ingen klar uppfattning om vad begreppet true and fair 

view egentligen betyder och att den svenska översättningen av begreppet inte översätter ord 

för ord utan Sverige har bara anammat ordet ”A fair View” som har översatts med en 

rättvisande bild. Davison (1983 s.3) har gett en hypotetisk bild av uttrycket. Han liknade 

begreppet vid en cykel, som har två hjul. Utan ett av hjulen ramlar cykeln och detsamma 

gäller begreppet true and fair view (Parker, Nobes, 1994).  

 

Hur skall man kunna ge information till företagets omvärld på ett rättvisande och tillförlitligt 

sätt? Krävs det i vissa fall att man gör avvikelser från redovisningsrekommendationerna för 

att kunna ge omvärlden den rättvisande bilden av företaget? På grund av att det finns olika 

redovisningsrekommendationer i olika länder kan det vara svårt att göra vissa jämförelser.  

Vill man göra jämförelser mellan företagets resultat kan detta vara svårt då alla inte följer 

samma redovisningsprinciper. En anledning till detta kan vara begreppet true and fair view 

som inte har samma mening i länders redovisning. Det finns en splittrad uppfattning mellan 

revisorer och redovisare om huruvida override skall införas i svenska redovisningslagar, då en 

del menar att det hjälper företagen att rätta sig efter internationella redovisningsstandarder. 

Andra menar att det kan uppstå konflikter mellan företag och revisorer och att en tillräcklig 

lösning skulle vara att tillåta fler avvikelser. (Blake, et al, 1998)  

 

Innebörden av god redovisningssed (Bilaga 1) bör stadgas av faktiskt förekommande praxis, 

samt att allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ som 

Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet bör följas (Cassel, 1996; FAR:s Vägledning om 

årsredovisnings i AB, 2006). ”Vad redovisare gör är deras praxis” (Jönsson, 1985. s. 28). Om 

praxis inte följer allmänna råd är det inte god redovisningssed och skulle inte ha godkänts av 

normgivande organ. En kompletterande normgivning som förekommer vid sidan om 

lagstiftningen, avser att gynna god redovisningssed. Dessa rekommendationer är inte formellt 

bindande utan ska bara ses som allmänna råd. Rekommendationerna kan ändå få en indirekt 

rättslig betydelse om en domstol skulle pröva om en redovisning har upprättats i enighet med 

god redovisningssed. (Prop. 1995/96:10) 
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International Accounting Standard Board (IASB) (Bilaga 2) är sedan 1973 en internationell 

privat organisation som arbetar för att världens redovisning skall bli bättre och mer likartad 

(Artsberg, 2003; Gore, Zimmerman, 2007). Redovisningsrådets normgivning i Sverige har 

sina utgångspunkter i IASBs referensram vilken har under de senaste årtiondena påverkat den 

svenska normbildningen (Artsberg, 2003; Nilsson, 2005; Gore, Zimmerman, 2007). 

 

Bokföringslagen och årsredovisningslagen är två lagstiftande ramverk som styr redovisningen 

i Sverige. Sverige har flera olika normgivande organ, en av anledningarna till detta är att 

utvecklingen på området går fort fram och lagstiftningen har ingen möjlighet att uppdateras i 

denna takt (Jönsson, 1985).  De viktigaste och mest inflytelserika normgivarna är Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR SRS), Bokföringsnämnden (BFN) och Redovisningsrådet 

(RR), nu ersatt med Rådet för finansiell rapportering (www.bfn.se; www.farsrs.se; 

www.godsedpavpmarknaden.se; Blake, et al, 1998; Blake, Fortes, Gowthorpe, Paananen, 

1999)(Bilaga 2).  

 

Vad är syftet med redovisning? Artsberg (1992) menar att det inte finns någon konsensus om 

redovisningens huvudsakliga uppgift bland redovisningsforskare. Hon anser att det 

huvudsakligen är två frågor som styr syftet, nämligen ”Vad skall redovisningen mäta?” och 

”Vem är användaren av redovisningsinformationen?” (Artsberg, 1992, s.12). Även Smith 

(2000) menar att redovisningen främst är utformad för att tillgodose användarna deras 

informationsbehov.  

 

Ett annat huvudsakligt syfte med redovisning är att tillhandahålla information som är av 

betydelse för ekonomiska beslut (Jönsson, 1985; Artsberg, 1992; Ekholm, Troberg, 1998; 

Demenski, Fellingham, Ijiri, Sunder, 2002). Detta går i linje med Artbergs (1992) andra fråga 

som styr syftet. Jönsson (1985) menade att det inte förrän på 60-talet började diskuteras 

kriterier för redovisningens syfte.  

Ytterligare ett syfte med redovisningen är de finansiella rapporterna som skall ge information 

till företagens intressenter om företagens ställning, resultat och kassaflöde (RR 22:3).  

 

För att företag skall uppnå sitt förväntade syfte med redovisningen, kan det vara så att 

företagen väljer att avvika från redovisningsrekommendationerna? Redovisningens syfte är 

kanske det som framkallar avvikelser.  
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1.2 Problemformulering  

I vissa fall kan det vara svårt att ge en rättvisande bild av företaget och samtidigt följa 

allmänna råd och rekommendationer från de normgivande organen. Det kan vara bättre att 

göra avvikelser från rekommendationer och allmänna råd för att ge en rättvisande bild av 

företaget. Görs detta skall det lämnas tilläggsupplysningar i not om skälen till avvikelsen. 

(ÅrL 2:3; FARs Vägledning om årsredovisning i AB, 2006) Det är viktigt att företagets 

rapporter utåt visar en lättförståelig och rättvisande bild, därav kan det kanske vara 

nödvändigt att avvika från redovisningsrekommendationerna (RR 22:8-11).  

 

Denna uppsats syftar till att försöka besvara frågan som även Artsberg (1992) har ställt sig, 

nämligen: Varför väljer företagen att göra avvikelser från redovisningsrekommendationerna, 

och hur vanligt förekommande är detta. Vi vill även undersöka om företag medvetet avviker 

från redovisningsrekommendationerna. Kan detta i så fall bero på att de vill ge en rättvisande 

bild. 

 

Enligt Gray (1995) refererat i Milne (2002) har ett antal empiriska undersökningar gjorts som 

har visat ett starkt samband mellan avvikelser och företags storlek samt mellan avvikelser och 

olika typer av branscher. Det samband som visade sig empiriskt starkast var samband mellan 

avvikelser och företags storlek (Milne, 2002). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara vilka avvikelser från redovisningsrekommendationer 

som företag gör samt om det är vanligt förekommande att företagen medvetet avviker från 

rekommendationerna. 

 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Kapitel 2:  I detta kapitel presenteras uppsatsens metod, där vi argumenterar för och emot 

olika ansatser som kan ligga till grund för vårt uppsatsskrivande. Vår uppsats 

kommer att utgå från en deduktiv ansats, då vi vill förklara om det finns 

samband mellan olika faktorer och avvikelser från 

redovisningsrekommendationer. 
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Kapitel 3: Kapitlet inleds med de teorier som vi kommer att använda oss av, Agentteorin, 

Positiv redovisningsteori och Institutionell teori. Därefter följer en 

argumentering kring de olika hypoteserna med utgångspunkt från teorierna. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av våra hypoteser. 

   

Kapitel 4: Här kommer vi att redogöra för hur vår undersökning kommer att genomföras. 

Dokumentundersökningen kommer att bestå av att granska årsredovisningar från 

2006. Vi kommer att operationalisera våra hypoteser för att få fram vilka 

faktorer som påverkar att avvikelser görs.    
 
Kapitel 5:  I detta kapitel kommer vi att resumera vad vi kommit fram till i vår 

dokumentundersökning och dra slutsatser utifrån detta.  
 
Kapitel 6: Då det visade sig att endast en avvikelse förekom i vår undersökning kommer vi 

nu att göra en fortsatt studie om varför avvikelser förekommer i så få fall. I detta 

kapitel kommer vi att formulera ett nytt syfte och en ny problemformulering.  

 

Kapitel 7: Kapitlet kommer att redogöra för hur vi ska gå till väga med vår nya 

undersökning om varför avvikelser förekommer så sparsamt. Undersökningen 

har ändrat inriktning från en deduktiv till en induktiv ansats då vi vill förstå 

istället för att förklara.  

 

Kapitel 8:  I detta kapitel kommer vi att utarbeta en referensram som ska ligga till grund 

för vår analys av den empiriska undersökningen. 

 

Kapitel 9: Här kommer vi att analysera svaren vi får från intervjuerna med revisorerna.  

 

Kapitel 10: Vi kommer att sammanfatta och dra slutsatser av hela vår undersökning i detta 

kapitel. Vi kommer även att lägga fram förslag till fortsatt forskning.  
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Kapitel 2: Metod 

Syftet med vår uppsats är att förklara vilka avvikelser från redovisningsrekommendationer 

som företag gör samt om det är vanligt förekommande att företagen medvetet avviker från 

rekommendationerna och om det är vanligt att företagen medvetet gör avvikelser. Eftersom 

tiden är begränsad samt att det finns befintlig teori på området kommer vi att utgå från en 

deduktiv ansats. Uppsatsen kommer att ha ett deskriptivt syfte då vi vill förklara vilka 

avvikelser från redovisningsrekommendationerna som förekommer. Detta kapitel kommer 

även att förklara olika metoder som finns för vårt uppsatsskrivande. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Syftet med uppsatsen är att förklara vilka avvikelser från redovisningsrekommendationer som 

företag gör samt om det är vanligt förekommande att företagen medvetet avviker från 

rekommendationerna. För att uppnå syftet krävs att vi finner kunskap om företagens agerande 

vid olika ekonomiska beslut.  

 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003), kan man utgå från två olika ansatser, induktion 

eller deduktion. Den deduktiva ansatsens utgångspunkt finns i teorin medan den induktiva 

ansatsens utgångspunkt finns i empirin (Artsberg, 1992; Saunders, et al, 2003).  

 

Vi kommer att arbeta utifrån en deduktiv ansats, då det redan finns befintlig teori på området 

om redovisningsrekommendationer (Collin, Tagesson, Andersson, Cato, Hansson, 2004; 

Deegan, Unerman, 2006). Vi kommer även att arbeta eklektiskt genom att använda oss av 

olika teorier. Utifrån den deduktiva ansatsen kommer vi att skapa hypoteser utifrån 

verkligheten som stämmer överens med vårt undersökningssyfte. De hypoteser som vi 

kommer fram till skall sedan testas för att kunna dra slutsatser om det finns några generella 

samband mellan en eller flera variabler. Utvecklandet av våra hypoteser bygger på redan 

befintlig teori som finns inom redovisningsområdet. Agentteorin ligger till grund för 

utvecklandet av Positiv redovisningsteori (PAT), som är en av de befintliga teorierna vi 

kommer att använda oss av. Vi kommer även använda den Institutionella teorin (IT) då den 

bygger på omgivningens påtryckningar till exempel ifrån revisorer. För att komma fram till ett 

konsekvent resultat, skall vi förkasta eller acceptera hypoteserna. (Saunders, et al, 2003) En 

annan anledning till att vi väljer den deduktiva ansatsen är att den skapar gynnsammare 

förutsättningar då tiden är begränsad. Ytterligare en fördel med deduktiv ansats är möjligheten 
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att dra allmänna slutsatser då man undersöker ett stort urval. Eftersom vi skall undersöka 

avvikelser från redovisningsrekommendationerna är denna ansats ett bra alternativ då vi bland 

annat kommer att undersöka ett stort urval av årsredovisningar.  

 

Varför vi valt att inte använda oss av en induktiv ansats är att detta hade resulterat i att vi 

skulle ha byggt upp en ny teori och under en längre tid gjort upprepade datainsamlingar för att 

styrka den aktuella teorin vilket är allt för tidskrävande i vårt fall (Saunders, et al, 2003). Då 

vi väljer den deduktiva ansatsen är vi medvetna om att vi kan gå miste om fakta som skulle 

kunna vara viktiga för vårt undersökningsresultat. Samtidigt innebär valet av den deduktiva 

ansatsen att vi har möjlighet att undersöka ett bredare spektrum till exempel i form av 

årsredovisningar.  

 

Av den orsaken att vi innan undersökningen besitter få kunskaper om varför avvikelser 

förekommer från redovisningsrekommendationerna, vill vi utvidga denna kunskap på 

området. Vi vill hitta samband till avvikelser som förekommer i verkligheten. (Saunders, et al 

2003) 

 

2.2 Val av teori 

Vi kommer att använda oss av tre redan befintliga teorier, Agentteorin, Positiv 

redovisningsteori och Institutionell teori för att förklara våra hypoteser. PAT har vi bland 

annat använt oss av för att se om det finns ett samband mellan ett företags bonussystem, 

skuldsättningsgrad och storlek, och deras benägenhet att göra avvikelser för att påverka 

resultatet. PAT förklarar och försöker förstå vilka olika samband det finns mellan 

förhållanden hos ledarnas val av redovisningsrekommendationer. (Dhaliwal, Salamon, Smith, 

1982; Deegan Unerman, 2006) PAT är en vidareutveckling av agentteorin, som är en 

deskriptiv teori som vill beskriva och förstå utan att påverka verkligheten. Agentteorin utgår 

från att individer är rationella och nyttomaximerande. Individerna maximerar i första hand sin 

egen vinst så kallad opportunistiska. (Ibid.) IT antar att organisationer anpassar sig till sin 

omgivning och till samhällets värderingar (Carpenter, Feroz, 2001; Deegan Unerman, 2006). 

Med denna teori vill undersöka om det finns ett samband mellan företagsledarens val av att 

göra avvikelser utifrån tvång från starka intressenter, krav från revisorer eller om det finns 

olika benägenheter till avvikelser i olika branscher. 
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Som ett komplement till IT finns Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Båda dessa är, precis 

som IT, systemorienterade teorier, vilket innebär att de ser organisationer som en del i ett 

större socialt system. (Deegan, Unerman, 2006) Legitimitetsteorin tar upp generella 

förväntningar från samhället, medan Intressentteorin mer refererar till olika intressentgrupper 

som påverkar organisationer på olika sätt (Ibid.). Vi har valt att inte använda oss av 

Legitimitetsteorin och Intressentteorin. En av anledningarna till detta är att IT är en av de 

större teorierna om redovisning i organisationer varför vi har valt att använda oss av den 

istället. En annan anledning är att IT:s förklaringsområde passar vårt syfte bättre då vi vill se 

på avvikelser utifrån handlandet från organisationen mer än utifrån extern påverkan generellt 

sett.   

 

Vår uppsats har ett deskriptivt syfte eftersom vi vill förklara vilka avvikelser från 

redovisningsrekommendationerna som företag gör samt om det är vanligt förekommande att 

företag medvetet avviker från rekommendationerna (Saunders, et al, 2003; Artsberg, 2003).   

 

2.3 Kapitelsammanfattning 

Då vårt syfte är deskriptivt är vårt mål med uppsatsen att förklara de avvikelser som 

förekommer från redovisningsrekommendationerna, vilket innebär att vi vill få ny kunskap 

inom området samt att nå generaliserbara resultat. Utgångspunkten är redan befintlig teori på 

området, Agentteorin, PAT och IT. Vi har valt att utgå från den deduktiva ansatsen då vi 

utvecklar hypoteser för att sedan testa dessa med utgångspunkt i teorin.  
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Kapitel 3: Teori 

Det finns olika teorier som förklarar olika fenomen som kan förekomma inom 

redovisningsområdet. Vi har valt att utgå från agentteorin som ligger till grund för Positiv 

redovisningsteori. Grunden i dessa två teorier är att företagsledaren handlar utifrån ett 

egocentriskt nyttomaximerande perspektiv. Då vi även vill förklara vad företag som helhet 

blir påverkade av har vi valt att utgå från den Institutionella teorin. Utifrån dessa teorier har 

vi utformat våra hypoteser som utgör stommen i dokumentundersökningen. Avslutningsvis 

sammanfattas våra hypoteser. 

 

3.1 Teori 

Det finns olika teorier på redovisningsområdet. En anledning till detta är att det inte finns 

några generella teorier som är allmänt accepterade (Deegan, Unerman, 2006). En annan orsak 

enligt Watts och Zimmerman (1986) är att det inte finns några fullständiga teorier. Detta på 

grund av att världen är komplicerad och hela tiden ändras, vilket leder till att vi inte kommer 

få någon fullständig redovisningsteori. 

 

””All right” låt teori i trängre (normativ) mening vara något som det 

uppstå behov av, visserligen ibland för bortförklaringsändamål men 

förhoppningsvis oftast för att stödja goda normer.” ( Jönsson, 1985, s 29) 

 

3.2 Agentteori 

Agentteorin handlar om relationen mellan olika aktörer med olika målsättningar. Det är en 

deskriptiv teori som vill förklara verkligheten utan att påverka den. (Artsberg, 2003) 

Agentteorin utgår från att individer är rationella och nyttomaximerande. Agenterna maximerar 

i första hand sin egen vinst på bekostnad av principalen, så kallad opportunism. (Artsberg, 

2003; Collin, et al, 2004; Deegan, Unerman, 2006) 

 

Agentteorin utgår från att det finns en informationsassymetri mellan agenten och principalen 

(Watts, Zimmerman, 1986). Agenten, ofta företagsledaren, är den som har mer information 

om företaget än principalen, oftast aktieägare. Det finns en risk att företagsledaren tillgodoser 

sig förmåner på principalens bekostnad, genom åtgärder som inte ligger i principalens 

intresse. (Jönsson, 1985) 
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Kärnan i redovisningen enligt Agentteorin är att någon, agenten, är redovisningsskyldig till 

någon annan, principalen, det vill säga den separerar beslutsfattaren från ägaren (Jönsson, 

1985). Det antas att det finns ett samband mellan lönsamhet och tillhandahållande av 

information. Detta poängterar kontraktets betydelse när det gäller att styra beteenden, 

eftersom det finns en intressekonflikt mellan principalen och agenten. (Watts, Zimmerman, 

1986; Deegan, Unerman, 2006) 

  

Agenten och principalen har olika riskbenägenhet (Watts, Zimmerman, 1986). Agentens 

riskbenägenhet är väldigt låg, då denna inte har så stor möjlighet att sprida sin risk. Hon eller 

han satsar allt på ett kort, till exempel VD:n, medan principalen har hög riskbenägenhet då 

denna kan sprida sina aktier i olika företag. (Deegan, Unerman, 2006) Hur ska då denna 

målkonflikt och asymmetriska information lösas? Detta kan göras genom att agenten och 

principalen byter information med varandra vilket leder till att informationsgapet minskar 

(Ibid.). Agenten som är nyttomaximerande delar med sig information till principalen, för att 

på så sätt redovisa vad hon eller han har åstadkommit. Detta gör agenten för att få ekonomisk 

kompensation för sitt arbete. (Artsberg, 2003) 

 

Principalen kan öka agentens incitament att agera i principalens intresse genom att använda 

sig av olika bonus- och belöningssystem som sammanfattar ägarnas och ledningens intresse. 

Detta kräver övervakning vilket tar tid och resurser i anspråk. En oberoende granskning av 

företaget kan också motverka till att företagsledningen enbart handlar i eget intresse. Så länge 

nyttan av kostnaden är högre än själva kostnaden för övervakning, är den till nytta för 

principalen. (Jönsson, 1985; Smith, 2000; Artsberg, 2003; Deegan, Unerman, 2006) 

 

3.3 Positiv redovisningsteori 

Positiv redovisningsteori bygger på agentteorin och är utvecklad av Watts och Zimmerman på 

1960-talet. Den försöker förklara och förutsäga organisationernas val av redovisningsmetoder.  

(Deegan, Unerman, 2006) Watts och Zimmerman (1986) menar att PAT förklarar 

redovisningsval som företagsledaren väljer, men inte vilken metod de bör välja. Watts och 

Zimmerman vidareutvecklar agentteorins antagande att individer agerar nyttomaximerande. 

De angav tre grundhypoteser som förklarade en företagsledares val av redovisningsmetod 

(Watts, Zimmerman, 1986; Dhaliwal, et al, 1982; Collin et al, 2004; Deegan Unerman, 2006).   
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• Den första grundhypotesen behandlar ledningens bonus och kompensationsplan. 

Denna förklarar att företagsledningar som har ett resultatbaserat bonussystem är mer 

benägna att välja redovisningsmetoder som ökar den aktuella vinsten. Ett sådant val 

ökar då i sin tur ledningens bonus. (Watts, Zimmerman, 1986) 

 

• Den andra grundhypotesen är att ju högre skuldsättning ett företag har desto troligare 

är det att företagsledningen väljer en redovisningsmetod som höjer företagets vinst 

(Watts, Zimmerman, 1986). 

 

• Den tredje och sista hypotesen som Watts och Zimmerman (1986) angav var att 

storlek är proxy. Detta gör att de företagsledare för stora företag, som är mer utsatta 

för politisk påverkan, tillämpar redovisningsmetoder som sänker den aktuella vinsten  

 

 

Som tidigare sagts anammar PAT enligt Watts och Zimmerman (1986) ett centralt antagande 

om att alla individer är opportunistiska och drivs av att maximera sin egen välfärd. På grund 

av informationsasymmetrin mellan ledningen och ägaren kan ledningen öka sina förmåner på 

bekostnad av ägaren. För att undvika detta använder företagen sig av olika kontrakt som 

reglerar företagsledaren i den riktning som passar ägaren bäst. (Watts, Zimmerman, 1986) Har 

företag med belöningssystem mindre benägenhet att avvika från 

redovisningsrekommendationer då avvikelsen kan leda till negativ påverkan på bonusen? 

Görs avvikelser i rapporteringen eller i klassificeringen kommer detta inte att påverka 

bonusen på kort sikt däremot kan bonusen påverkas om avvikelsen görs i värderingen. Ett sätt 

är att kontraktera företagsledaren i ett bonussystem som gör att denna får ut mer ekonomisk 

kompensation ju högre vinst företagen redovisar. För att maximera bonusen väljer 

företagsledaren det redovisningsalternativet som passar kontraktet bäst (Watts, Zimmerman, 

1986; Smith, 2000; Deegan, Unerman, 2006). Är företag med belöningssystem så fokuserade 

på att maximera sitt eget välbefinnande samt att redovisa ett högt resultat, att man väljer att 

inte göra avvikelser från redovisningsrekommendationerna, vilket kan leda till lägre resultat. 

Har företag bonus som belöningssystem är benägenheten att avvika från 

redovisningsrekommendationer mindre på grund av att företagsledningen vill kunna påvisa att 

de förtjänar sin bonus utan att behöva frångå redovisningspraxis.  
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Hypotes 1: Företag som har bonus som belöningssystem har mindre benägenhet att 

avvika. 

 

Teorin från PAT om agentkostnader för lån, stödjer vår hypotes om avvikelser för företag 

med låg soliditet. Företag kan välja att med hjälp av krediter från kreditgivare investera i 

högriskprojekt som kan komma att gynna ägarna i form av högre utdelningar och mer värde i 

företaget om projektet faller bra ut. Till skillnad från ägarna får kreditgivarna ingen 

behållning av denna investering. Skulle däremot projektet misslyckas, vilket är mer sannolikt, 

får kreditgivarna ingenting. Av denna anledning är kreditgivarna inte delaktiga i vinsten från 

uppgången, men får betala för konsekvenserna vid förluster. (Deegan, Unerman, 2006) För att 

undkomma dessa menar Smith och Warner (1979) att kreditgivarna kräver företagen på högre 

avgifter för att kompensera den högre risken (Deegan, Unerman, 2006). För att minska 

lånekostnaden för företag går ledningen med på överenskommelser om att inte medverka i 

högriskprojekt och kommer på så vis att få ner kreditkostnaden. Detta är det som är tanken 

bakom ”agency cost of debt” i PAT. (Ibid.) 

 

PAT antar att lånekontrakt gör att ledningen redovisar vad kreditgivaren kräver (Deegan, 

Unerman, 2006). Ett företag med låg soliditet och hög skuldsättningsgrad är beroende av sina 

kreditgivare och vågar inte avvika från redovisningsrekommendationer. Detta skulle kunna 

leda till att kreditgivarna höjer kreditkostnaden, vilket i så fall skulle kunna leda till lägre 

resultat. Den opportunistiska företagsledningen väljer i detta fall att inte avvika för att kunna 

redovisa ett högre resultat. Enligt PAT väljer företagsledare till företag med hög 

skuldsättningsgrad att tidigarelägga vinster. Detta styrker vår hypotes om att företagsledare 

väljer att inte avvika då det kan leda till högre ”agency cost of debt”, som resulterar i lägre 

resultat. (Ibid.) 

 

Med beaktande av ovanstående antar vi att företag med låg soliditet och hög 

skuldsättningsgrad inte avviker från rekommendationer i samma utsträckning som företag 

som är finansiellt starka. Företag med hög soliditet har större tendens att avvika då de inte blir 

lika beroende av kreditgivarna utan kan göra lite mer som ligger i deras eget intresse. Både 

soliditet och skuldsättningsgrad är mått på företagens kapitalstyrka, hur verksamheten 

finansieras. Vi anser det relevant att ta med både soliditet och skuldsättning då soliditet visar 

betalningsförmågan på lång sikt, medan skuldsättningsgrad belyser hur skuldsatt företaget är. 
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Hypotes 2: Högre skuldsättningsgrad ger företag mindre benägenhet att avvika. 

Hypotes 3: Företag med hög soliditet har större benägenhet att avvika.  

 

Enligt Watts och Zimmerman (1978) har politiker makten att ändra företagens förutsättningar 

genom att använda olika medel som regleringar, bidrag och företags beskattningar. De menar 

även att den politiska sektorn har makten att påverka överföringar av förmögenheten mellan 

olika grupper. Även företagens storlek spelar stor roll vid påverkandet av de politiska 

kostnaderna (Watts, Zimmerman, 1978). Watts och Zimmerman (1986) menar också att 

politikerna använder sig av dyrbar information för att gagna sitt eget intresse. 

 

Är man som företag registrerat i Sverige har man inte samma möjligheter att avvika från vissa 

regelverk då man i Sverige inte får göra så kallade overrides som man bland annat får göra i 

Storbritannien, vilket innebär att man kan göra avvikelser från lagar, rekommendationer och 

praxis (Blake, et al, 1998). Svenskregistrerade företag kan bara göra avvikelser från allmänna 

råd och rekommendationer och får inte avvika från regelverken, vilket kan leda till att färre 

avvikelser görs i Sverige. På grund av att man inte får göra overrides i Sverige är detta en 

anledning till att fler avvikelser görs utomlands av svenska noterade företag då detta skapar 

gynnsammare förutsättningar för företagens redovisning för att kunna visa intressenterna en 

rättvisande bild. Enligt Watts och Zimmerman (1986) är större företag mer utsatta för politisk 

påverkan än vad mindre företag är. Är det så att svenska noterade företag väljer att följa 

utländska redovisningsstandarder på grund av att man får göra overrides, vilket eventuellt kan 

leda till minskat resultat och då minskar den politiska påtryckningen. Då mindre företag 

indirekt riktar sin årsredovisning till skatteverket är de mindre benägna att avvika, medan 

större företag riktar sin årsredovisning till flera intressenter till exempel aktieägare och 

kreditgivare. Detta gör att större företag är mer benägna att avvika från 

redovisningsrekommendationerna då de vill tillgodose fler intressenters intresse.  

 

Företagens storlek är ofta en indikation på om man har makt på marknaden. Storleken på 

företagen kan ha betydelse då statliga organisationer gör närmare granskning av dessa företag 

samt att dessa företag kan bli mer utsatta för politisk påverkan. Watts och Zimmerman (1978) 

menar för att minska uppmärksamheten från statliga myndigheter väljer större företag att 

använda sig av en redovisningsmetod som ger företagen lägre vinster, men detta behöver inte 

leda till att uppmärksamheten från statliga myndigheter minskar. (Deegan, Unerman, 2006) 

Stora noterade företag som har dotterbolag i andra länder har större benägenhet att avvika på 
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grund av ländernas olika redovisningsstandarder. Moderbolagen har möjlighet att tillämpa 

olika principer i årsredovisningen om skälen anges i not. Detta kan innebära att det svenska 

moderbolaget väljer en princip efter det utländska dotterföretaget. (SOU 2003:71) Kan det 

vara en orsak till att noterade företag med en betydelsefull position på marknaden gör fler 

avvikelser då man vill tillgodose krav från samtliga ägare i olika länder. 

 

Hypotes 4: Noterade bolag har större benägenhet att avvika. 

 

3.4 Institutionell teori 

Den Institutionella teorin förutsätter att man applicerar strukturer och praxis som är allmänt 

accepterad av andra organisationer inom samma område. Teorin utgår också ifrån att 

organisationer låter sig påverkas av omgivningen. Därför väljer man strukturer och 

tillvägagångssätt som är accepterade och lämpliga vid olika val inom organisationerna, vilket 

leder till likriktning kring vissa normer. (Carpenter, Feroz, 2001; Deegan, Unerman, 2006)  

 

Teorin kan användas parallellt med PAT, men kan även användas som ett supplement till 

denna teori (Collin, et al, 2004). IT kan även nyttjas som ett komplement till 

Legitimitetsteorin och Intressentteori i syfte att förklara eller förstå hur organisationer 

reagerar när organisationernas förväntningar ändras (Deegan, Unerman, 2006).    

  

Institutionella teorin fastställer tre isomorfismer eller så kallade institutionella pelare, tvång, 

imitation och normativ påtryckning (Carpenter, Feroz, 2001; Deegan, Unerman 2006). 

Ismorfismerna förklarar bland annat företagens frivilliga rapporteringspraxis.   

 

Organisationer vill bara ändra sin sedvänja då man känner tvång från intressenter som 

företaget är beroende av (Deegan, Unerman, 2006). När organisationer hamnar i situationer 

där det inte finns någon bra förklaring till hur problemet skall lösas, kan de hämta inspiration 

från andra företag inom samma bransch (Carpenter, Feroz, 2001). Från olika yrkesmässiga 

grupper som gemensamt gagnar sin ställning och inflytande kommer den normativa 

påtryckningen. Detta gör att företag anpassar sig till omvärldens strukturer och praxis. (Ibid.) 

För att bli accepterade i samhället är det viktigt att man är legitimt och eftertraktat som 

företag. Det är betydelsefullt att företagen uppfyller förväntningar från intressenter för att 

anses som önskvärda vilket är avgörande för en långsiktig överlevnad. (Mellemvik, Monsen, 

Olson, 1988)  
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Som vi precis nämnt är en av de tre isomorfismerna i IT tvång. Precis som statliga 

myndigheter behöver organisationer resurser från omgivningen för att överleva (Carpenter, 

Feroz, 2001). Företag är tvingade att acceptera befintlig redovisningspraxis för att uppfylla 

förväntningar och krav från företagens viktigaste intressenter, däremot kan företagen välja att 

göra avvikelser från redovisningsrekommendationerna om de anser att detta är nödvändigt. 

Detta innebär att organisationer bara vill ändra sin praxis på krav från viktiga intressenter som 

företagen är beroende av. (Deegan, Unerman, 2006)  Som en följd av att företagen är tvingade 

till olika redovisningspraxis kan de inte själv välja att avvika vilket de annars eventuellt skulle 

ha gjort.  Det kan vara så att kreditgivare, som är en viktig intressent, ställer vissa krav på 

företagets finansiella styrka, vilket leder till att färre avvikelser görs från företaget för att 

tillfredsställa kreditgivarna. Detta resonemang i IT stöds också utav lånehypotesen i PAT 

vilket gör att vi har använt oss av samma hypoteser.  

 

Hypotes 5: Företag med låg soliditet har större benägenhet att avvika. 

 

De normativa påtryckningar kommer från professionella grupper som till exempel revisorer 

som vill applicera redovisningsstandarder på företagens redovisning (Carpenter, Feroz, 2001). 

Kan revisorerna påverka företagen i en riktning som gör att företagen väljer att avvika från 

redovisningsrekommendationerna för att ge en mer rättvisande bild. De professionella 

grupperna av revisorer och redovisare stödjer denna tvångsbenägenhet av regleringar på grund 

av att deras yrke och yrkesattityd kräver det (Collin, et al, 2004). Företagens intressenter är 

beroende av revisorerna då de agerar som kontrollanter åt dem, revisorn kvalitetssäkrar 

informationen som ett bolag lämnar till sina intressenter vilket företagen är väl medvetna om 

(Trohammar, 2006). Detta kan vara en av anledningarna till varför revisorn påtalar för 

företagaren att en avvikelse behövs för att ge intressenterna en mer rättvisande bild av 

företaget. Sagt med detta, företagen väljer att följa revisorns råd att göra avvikelser då de 

anser att revisorn är mer sakkunnig inom redovisningsområdet. 

 

Hypotes 6: Företag har större benägenhet att avvika på grund av normativa 

påtryckningar från revisorer. 

 

Dimaggio och Powell (2000) menar att IT:s isomorfism imitation handlar om hur företag 

försöker efterlikna andra i samma bransch, oftast ett framgångsrikt företag, för att förbättra sin 
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egen verksamhet och dels för att minska osäkerheten att göra fel (Carpenter, Feroz, 2001; 

Deegan, Unerman, 2006). Vissa institutionella teoristudier har visat att det finns tendenser 

från ett antal organisationer inom samma bransch att acceptera likartade målsättningar och 

tillvägagångssätt (Carpenter, Feroz, 2001; Deegan, Unerman, 2006). Då företag inte vet hur 

man ska agera i en viss situation är det vanligt förekommande att man agerar som ett annat 

framgångsrikt företag i samma bransch (Carpenter, Feroz, 2001).  

 

Enligt Palmer (1993) refererat i Carpenter, Feroz (2001) antar institutionella teorin att företag 

väljer en struktur som när företag och organisationer grundas eller omstruktureras i första 

hand beaktar prestationsförmågan och kompetensen. Efterhand antar företagen däremot en 

struktur som övervägande är legitim med organisationer och företag i deras bransch, oavsett 

om denna struktur i själva verket är effektiv (Carpenter, Feroz, 2001).  

 

”Avviker någon inom vår bransch avviker vi också” detta kan vara ett argument till att 

avvikelser görs mer eller mindre i olika branscher. Görs avvikelser i en bransch från 

redovisningsrekommendationerna är det troligt att företag i samma bransch gör likartade 

avvikelser. IT bygger på att inspirationen till ett visst agerande kommer från beteendet i 

ledande företag inom branschen då man imiterar vad som görs inom samma 

verksamhetsområde (Ibid.). Kan det vara så att avvikelser är en allmänt accepterad praxis i en 

bransch medan det i en annan bransch kanske varit otänkbart.  

 

Hypotes 7: Vissa branscher har större benägenhet att avvika. 

 

3.6 Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel har vi behandlat de teorier som ligger till grund för vårt undersökningsproblem, 

vi har utgått från Agentteorin, PAT och IT för att utveckla våra hypoteser. Nedan kommer en 

kort sammanfattning om varje hypotes:  

 

Individer anses vara egocentriska och drivs av att maximera sin egen välfärd. Då företag har 

bonus som belöningssystem bidrar det till att ledningen vill redovisa så högt resultat som 

möjligt därav görs färre avvikelser. 

Hypotes 1: Företag med bonus som belöningssystem har mindre benägenhet att avvika.  
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För att minska kreditkostnader för företag med låg soliditet och hög skuldsättningsgrad väljer 

man att inte avvika från redovisningsrekommendationer, för att man är beroende av sina 

kreditgivare och vågar inte avvika. 

Hypotes 2: Högre skuldsättningsgrad ger företag mindre benägenhet att avvika 

Hypotes 3: Företag med hög soliditet har större benägenhet att avvika. 

 

Företag som är noterade på flera olika marknader i världen kommer att göra fler avvikelser då 

man vill tillfredsställa samtliga ägarna i alla länder på bästa sätt. 

Hypotes 4: Noterade bolag har större benägenhet att avvika.  

 

Företag känner sig tvingade att tillgodose sina kreditgivares krav då de är beroende av dem 

för deras fortsatta existens, vilket leder till att inga avvikelser görs. 

Hypotes 5: Företag med låg soliditet har större benägenhet att avvika. 

 

Revisorer är mer kunniga inom redovisningsområdet än vad de flesta företagarna är, vilket ger 

dem en högre position. Detta leder till att företagarna litar på sin revisor och följer revisorns 

råd om en avvikelse behövs för att ge en mer rättvisande bild av företaget. 

Hypotes 6: Företag har större benägenhet att avvika på grund av normativa 

påtryckningar från revisorer. 

 

Då framgångsrika företag inom en bransch gör avvikelser väljer andra företag inom samma 

yrkesområde att göra likartade avvikelser.   

Hypotes 7: Vissa branscher har större benägenhet att avvika.   
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Kapitel 4: Empirisk metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi kommer att genomföra vår empiriska 

undersökning. En urvalsundersökning görs av börsnoterade aktiebolag och en 

urvalsundersökning av alla aktiebolag i Sverige. Vi utgår från våra hypoteser och förklarar 

hur vi ska operationalisera dessa.  

 

4.1 Undersökningsmetod 

Vårt syfte med uppsatsen är att förklara vilka avvikelser från redovisningsrekommendationer 

som företag gör samt om det är vanligt förekommande att företagen medvetet avviker från 

rekommendationerna. Då vi har ett deskriptivt syfte och inte vill se till förändringar över tiden 

är det mest lämpligt att utgå från en tvärsnittsansats när vi utför vår undersökning 

(Christensen, Engdahl, Carlsson, Haglund, 2001; Körner, Wahlgren, 2002; Saunders et al, 

2003).  Vår datainsamling kommer att utgå från sekundärdata i form av årsredovisningar från 

en angiven period, det vill säga årsredovisningarna från år 2006. Alternativet hade varit att 

utgå från en longitudinell ansats vilket i vårt fall hade inneburit att vi under en längre 

tidsperiod studerat avvikelsernas förändring. Eftersom avvikelser från 

redovisningsrekommendationer inte ändras under en tio veckors period, utan man hade fått 

studera avvikelserna under några år för att se om det förekommer några förändringar, kommer 

vi inte att använda oss av en longitudinell ansats. (Saunders et al, 2003) För att vårt 

forskningsresultat skall ha ett vetenskapligt värde fordras det att forskningen är reliabel och 

valid. En reliabel undersökning innebär att samma eller liknande utfall skall påvisas vid 

upprepade undersökningar, oberoende vem som forskar och när undersökningen sker. 

(Saunders et al, 2003) Validitet är ett mätinstruments förmåga att visa i vilken omfattning man 

mätt det man avsett att mäta och hur detta stämmer överens med verkligheten. Alltså kommer 

vi att redovisa varifrån våra uppgifter kommer (Ibid.).   

 

4.2 Datainsamling 

Stommen i vår undersökning bygger på dokumentstudier, det vill säga i vårt fall 

årsredovisningar från 2006. I vissa fall använder företag sig av brutet räkenskapsår, vilket gör 

att vi använder oss av den senast uppdaterade årsredovisningen som finns på affärsdata. 

Affärsdata är ett dataregister, tillgängligt via Internet, där alla aktiebolag finns registrerade 

samt deras senaste årsredovisningar finns tillgängliga här. Årsredovisningarna är en källa som 

vi får anta är tillförlitlig. Det är viktigt att vi hämtar vår information från säkra och 
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tillförlitliga källor för att uppnå en reliabel undersökning. Vi kommer även att samla in 

primärdata i form av intervjuer som en komplettering till årsredovisningarna, om vi finner att 

dessa inte ger oss tillräcklig information. Detta har vi gjort för att få ett så brett 

undersökningsspektrum som möjligt, då nackdelen med en dokumentstudie kan vara att data 

är svåråtkomlig (Saunders, et al, 2003). Hypoteserna vi skall undersöka har till största delen 

utfall i kvalitativ data därav anser vi att det är lämpligt att använda sig av dokumentstudier. 

  

Vi kommer att göra en urvalsundersökning av börsnoterande aktiebolag och en 

urvalsundersökning av registrerade aktiebolag i Sverige. Vi har valt att göra en 

urvalsundersökning av börsnoterade aktiebolag, då vi vill göra jämförelser med vår andra 

urvalsundersökning för att se om det finns skillnader mellan noterade och onoterade bolag.  

Vi kommer att utgå från bolag från Stockholm OMX, som har årsredovisningar tillgängliga 

via Finansportalen. De tillgängliga bolagen uppgick till 89 stycken. En urvalsundersökning 

kommer att göras av aktiebolag i Sverige, eftersom det finns 326 770 registrerade aktiebolag 

inom olika branscher hade en totalundersökning av dessa inte varit genomförbart med hänsyn 

till tiden vi har på oss (www.scb.se). Vi kommer att använda oss av ett sannolikhetsurval när 

vi genomför undersökningen eftersom detta innebär att alla företag ska ha en sannolikhet att 

komma med i urvalet (Körner, Wahlgren, 2002; Saunders, et al, 2003). Det är viktigt att vi 

tänker på att göra ett urval som är representativt för bolagsformen, ett större urvalsprov 

genererar färre fel i generaliseringen (Saunders, et al, 2003). Vi kommer därför att undersöka 

384 stycken årsredovisningar vilket ger oss en felmarginal på 5 % (Ibid.). Då vi väljer att göra 

en urvalsundersökning måste vi ta hänsyn till vissa risker detta kan medföra, det vill säga att 

vi inte får tillgång till all information om avvikelser som gjorts (Christensen, et al, 2001). En 

risk kan vara att väldigt få avvikelser förekommer och att vi på grund av 

urvalsundersökningen missar dessa avvikelser eller att det inte alls förekommer några 

avvikelser i årsredovisningarna vi kommer att undersöka.  

 

Vi kommer att använda oss av ett systematiskt urval och välja ett slumpmässigt nummer 

mellan 1 och 852. För att få fram ett urvalsnummer kommer vi att fråga en förbipasserande 

person att välja ett nummer mellan 1 och 852. Därefter kommer vi att addera på 852 tills vi 

har uppnått 384 stycken årsredovisningar, detta för att få ett representativt resultat av 

företagen.  
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Vi kom fram till denna urvals frekvens genom att dividera vår aktuella urvalsstorlek med 

totalt antal registrerade företag.  

Uträkning:     384    =        1 
                   32670          852 
 
Eftersom vi kommer att utgå från bland annat affärsdatas affärsregister av aktiebolag är det 

mest lämpligt att använda oss av ett systematiskt urval då affärsdatas affärsregister är 

uppbyggt alfabetiskt. Ett alternativ hade varit att använda sig av ett obundet slumpmässigt 

urval, vilket innebär att det helt och hållet är slumpen som avgör urvalet. Detta hade varit 

mindre lämpligt på grund av den alfabetiska uppbyggnaden av registret.  

 

4.3 Avgränsningar  

I vår undersökning kommer vi att utgå från svenska aktiebolags förhållande till avvikelser 

från redovisningsrekommendationerna och kommer inte att ta upp hur utländska företag 

förhåller sig till att avvika från redovisningsrekommendationer. Detta beror på att det finns 

olika redovisningsstandarder i olika länder. I vårt fall hade det varit ett alldeles för brett 

område att undersöka samt att tiden inte räcker till. Ett alternativ hade varit att undersöka hur 

företagens alla intressenter påverkar företagen att göra avvikelser, men vi har valt att endast 

utgå från hur kreditgivarna, företagsledningen och staten påverkar företagen att avvika eller 

inte avvika. Vi tror att kreditgivarna, företagsledningen och staten är de intressenter som 

påverkar företagen mest därför använder vi oss bara av dessa tre i våra hypoteser. En 

anledning till att vi bara har utgått från aktiebolag är att de är de enda som är skyldiga att 

lämna årsredovisning, vilket inte övriga bolagsformer är.   

 

4.4 Operationalisering 

Med operationalisering menas att man försöker översätta det omätbara begreppet till något 

som är mätbart, till exempel hur olika faktorer påverkar att man gör avvikelser (Körner, 

Wahlgren, 2002).  

 
4.4.1 Avvikelser 

Avvikelser är en beroende variabel i vår undersökning. Genom att ha olika oberoende 

variabler som till exempel soliditet, bonus som belöningssystem och andra oberoende 

faktorer, som vi har i våra hypoteser, kommer vi att veta vilka av dessa oberoende variabler 

som påverkar variabeln avvikelser (Christensen et al, 2001). 
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4.4.2 Hypotes 1: Företag med bonus som belöningssystem har mindre benägenhet att 

avvika.  

Om avvikelser förekommer i årsredovisningarna får vi undersöka om det står något om 

belöningssystem i företagens verksamhetsberättelse. Finns det ingen uppgift om företagen har 

belöningssystem i årsredovisningen kan vi behöva ta kontakt med det aktuella företaget för att 

få ytterligare information om bonus till företagsledningen förekommer. Ett enkelt sätt att ta 

kontakt med företagen är att skicka ett e-mail till någon redovisningsansvarig på företaget och 

fråga om de använder sig av bonussystem. Vi tror att det kan ge oss en hög svarsfrekvens då 

det är ett lätt sätt att kommunicera på och det är endast en fråga att besvara. I det fall som 

företagen inte kan ge oss den information vi behöver för vår undersökning är ett alternativ att 

intervjua redovisningsskyldiga och revisorer. Syftet med intervjuerna är att få mer 

information om det kan finns någon koppling mellan ett företag med belöningssystem och 

deras tendens att göra avvikelser.   

 

4.4.3 Hypotes 2: Högre skuldsättningsgrad ger företag mindre benägenhet att avvika. 

Utifrån årsredovisningar kommer vi att hämta information om företagens skuldsättningsgrad, 

för att se om det finns något samband mellan företagens skuldsättningsgrad och deras 

benägenhet att göra avvikelser från redovisningsrekommendationerna. Har företagen inte 

redovisat något mått på deras skuldsättning, kommer vi att räkna ut detta genom att använda 

skulder, inklusive skattedelen av obeskattade reserver, genom justerat eget kapital.  

 

4.4.4 Hypotes 3: Företag med hög soliditet har större benägenhet att avvika. 

Företagens soliditets mått kommer vi att hämta från årsredovisningarna, på så vis kommer vi 

att kunna jämföra om det finns något samband mellan avvikelser och företagens soliditet. Då 

soliditet kan räknas ut på olika sätt måste vi vara uppmärksamma på hur företagen har räknat 

ut sin soliditet i årsredovisningarna. Vi kommer att använda oss av soliditet beräknat på 

justerat eget kapital. Detta kan innebära att vi kommer att få räkna om soliditeten för vissa 

företag om de inte använder soliditeten grundat på justerat eget kapital samt om det 

förekommer avvikelser i deras årsredovisning.  

 

4.4.5 Hypotes 4: Noterade bolag har större benägenhet att avvika.  

Vi kommer att undersöka alla årsredovisningar från noterade aktiebolag i Sverige, på grund 

av att vi vill ha ett representativt underlag att jämföra med. Dessa årsredovisningar kommer vi 

sedan att jämföra med vårt urval från icke noterade bolag, för att se om det finns någon 
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skillnad om avvikelser förekommer i högre grad i noterade bolag. Tillgång till 

årsredovisningarna för noterade bolag har vi fått från finansportalens hemsida. Övriga 

årsredovisningar kommer från affärsdatas hemsida.    

 

4.4.6 Hypotes 5: Företag med låg soliditet har större benägenhet att avvika. 

Då denna hypotes är samma som hypotes tre kommer vi att undersöka denna på samma sätt 

genom att titta i årsredovisningar på företagens soliditet. Anledningen till att vi har två 

likadana hypoteser är att vi utgår från två olika teorier för att se om det finns något samband 

mellan avvikelser och företagens soliditet. Både PAT och IT utgår från att företagen påverkas 

av kreditgivarnas krav. 

 

4.4.7 Hypotes 6: Företag har större benägenhet att avvika på grund av normativa 

påtryckningar från revisorer.  

Om vi vid genomgång av årsredovisningarna finner att avvikelse har skett kommer vi 

kontakta respektive revisor för de aktuella företagen, för att undersöka om det är revisorn eller 

företaget som vill göra den förekommande avvikelsen. Anledningen till att vi bara väljer att 

kontakta revisorerna är att vi tror att dessa har mer kunskap inom redovisningsområdet och 

kan ge oss en bättre bild av varför avvikelser har gjorts. 

 

4.4.8 Hypotes 7: Vissa branscher har större benägenhet att avvika.   

Vi kommer att utgå från företagens årsredovisningar för att se om det förekommer några 

avvikelser. Sedan kommer vi att jämföra avvikelserna med varandra för att se om någon 

bransch har större tendens till att avvika än vad andra branscher har. Visar det sig att samband 

finns mellan avvikelser och branscher kommer vi att närmare granska branscherna för att ta 

reda på vilka avvikelser som görs och om det är likartade avvikelser eller om det skiljer sig åt. 

För att kunna påvisa att vissa branscher tenderar till att imitera andra inom samma 

verksamhetsområde krävs att de gör likartade avvikelser. Om branscherna gör avvikelser men 

inte inom samma område kan detta vara en slump och då kan inget statistiskt säkerställt 

resultat accepteras.   De branschindelningar vi kommer att använda oss av har vi valt själva, 

då de färdiga som finns är mycket mer indelad, vilket vi anser att det blir för omfattande i vårt 

fall. Om det skulle visa sig att vår branschindelning är otillräcklig, får vi överväga att göra en 

ny branschindelning enligt SCB:s branschindelning.  
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Vår branschindelning är: 

• Fastighetsbranschen 

• Handelsbranschen 

• Industribranschen 

• Tjänstebranschen 

• Transportbranschen 

• Övriga 

 

4.6 Fel i urvalet 

I vår urvalsundersökning har vi valt att inte ta årsredovisningar före alternativt efter den 

slumpmässigt utvalde om det skulle visa sig att en årsredovisning inte finns tillgänglig. Valet 

gjorde vi på grund av att vi inte ville påverka det slumpmässiga urvalet.  Skulle det däremot 

komma upp ett noterat aktiebolag i vår urvalsundersökning av samtliga aktiebolag kommer vi 

att ta nästkommande bolag. Urvalsundersökningen resulterade i ett urvalsfel på 52 stycken 

årsredovisningar vilket gav en felfrekvens på 13,5 %. Felet i urvalet består av nystartade 

företag som inte upprättat någon årsredovisning på grund av att företaget inte existerat under 

ett helt år. En annan orsak till att vi inte kunnat ta del av företagens årsredovisningar är att de 

gått i konkurs eller trätt i likvidation. I vår totalundersökning bortföll endast en årsredovisning 

från noterade bolag, vilket gav ett fel i urvalet på 1 %. Felet i urvalet består av att 

redovisningsprincipen inte framgått i årsredovisningen.  

 

4.7 Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel presenterar vi tillvägagångssättet om hur vi ska mäta våra hypoteser. Vår 

undersökning bygger på en urvalsundersökning av noterade aktiebolag, och en 

urvalsundersökning av alla aktiebolag. Vi utgår från sekundär data i form av årsredovisningar 

då vi vill undersöka om det förekommer några avvikelser. I vår urvalsundersökning använder 

vi oss av ett systematiskt urval för att få ett representativt resultat. Felfrekvens blev 13,5% då 

vi inte kunde ta del av samtliga årsredovisningar. Detta berodde på att en del företag inte hade 

upprättat någon årsredovisning då de var nystartade eller att de hade gått i konkurs.  
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Kapitel 5: Slutsats av dokumentstudie 

I detta kapitel kommer vi att resumera och dra en slutsats utifrån vår dokumentstudie om 

vilka avvikelser som förekommer från redovisningsrekommendationerna.   

 

Uppsatsens syfte var att förklara vilka avvikelser från redovisningsrekommendationer som 

företag gör samt om det är vanligt förekommande att företagen medvetet avviker från 

rekommendationerna.  

 

Då det visade sig, efter genomgång av årsredovisningar i både urvalsundersökningen av 

noterade aktiebolag och urvalsundersökningen av samtliga aktiebolag, att inte mer än en 

avvikelse förekom kan vi inte göra någon statistisk analys med utgångspunkt från våra 

hypoteser. Avvikelsen påträffades i vår urvalsundersökning och var en checkräkningskredit 

som tagits upp som en långfristig skuld istället för som en kortfristig skuld, som 

rekommenderas enligt RR 22. Checkräkningskredit är en räntebärande skuld som normalt 

förfaller till betalning inom ett år enligt RR 22:60. Om man klassificerar 

checkräkningskrediten som en långfristig skuld skall skälet till klassificeringen framgå i not 

enligt RR 22:61. Det framgick i not att avvikelsen gjordes för att ge en mer rättvisande bild. 

Se utdraget från årsredovisningen nedan. 

 

 
 

 
Utdrag från årsredovisning av den aktuella avvikelsen 
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Vi arbetade utifrån en deduktiv ansats och använde oss av redan befintliga teorier inom 

redovisningsrekommendationer. Vi arbetade eklektiskt genom att använda olika teorier för att 

bygga upp våra hypoteser som låg till grund för vårt undersökningsproblem. Meningen var att 

vi skulle testa våra hypoteser för att kunna dra slutsatser om det fanns ett samband mellan 

avvikelser och andra oberoende variabler. Teorierna som vi byggde upp våra hypoteser utifrån 

var Positiv redovisningsteori och Institutionell teori. Positiv redovisningsteori användes för att 

se om det förekom något samband mellan avvikelser och företagsledarens redovisningsval. 

Den Institutionella teorin förklarar hur organisationer påverkas av omgivningen. Då vi ville se 

om det förekom några avvikelser på grund av omgivningens påtryckningar utgick vi från den 

Institutionella teorin. Våra hypoteser är uppbyggda för att se om det finns något samband 

mellan den beroende variabeln avvikelser och de oberoende variablerna som till exempel 

soliditet, skuldsättningsgrad, belöningssystem och normativa påtryckningar.  

 

Undersökningen bygger på en dokumentstudie i form av sekundär data från årsredovisningar 

från 2006. Våra hypoteser har vi testat genom att gå igenom årsredovisningar från ett urval av 

noterade aktiebolag och ett urval av samtliga aktiebolag. Då vi efter genomgång av vårt urval 

på 384 stycken aktiebolag och 89 stycken noterade aktiebolag fann vi endast en avvikelse från 

redovisningsrekommendationerna i årsredovisningarna. Vårt urval av aktiebolag har varit 

representativt med en säkerhetsnivå på 95 %. Det innebär att med 95 % säkerhet representerar 

vårt urval den faktiska populationen (Christensen et al, 2001; Saunders, et al, 2003). Vi utgick 

från en felmarginal på 5 %, när vi valde antalet stickprov. Med stor säkerhet kan vi konstatera 

att avvikelser förekommer i väldigt liten utsträckning. 

 

Genomgången av årsredovisningar i urvalsundersökningen visade att vissa företag avvek från 

lag, vilket inte är tillåtet i Sverige, genom att bland annat inte upprätta 

kontrollbalansräkningar enligt Aktiebolagslagen 25 kapitlet.  

 

Då undersökningen resulterade i att endast en avvikelse förekom i urvalsundersökningen 

kommer vi göra en fortsatt studie för att förstå varför avvikelser från 

redovisningsrekommendationerna inte förekommer då möjligheten finns. Eftersom resultatet 

gav detta utfall kommer vi att formulera ett nytt syfte och en ny undersökningsmetod för 

fortsatt studie.  
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Kapitel 6: Del II, Inledning 

I detta kapitel kommer vi att formulera ett nytt syfte och en ny problemformulering för att 

försöka förstå och förklara varför avvikelser i väldigt få fall förekommer från 

redovisningsrekommendationerna.   

 

6.1 Bakgrund 

Syftet med vår uppsats var att ta reda på vilka avvikelser från redovisningsrekommendationer 

som företag gör samt om det är vanligt förekommande att företagen medvetet avviker från 

rekommendationer. Då resultatet blev att en avvikelse förekom i vår undersökning kommer vi 

att utforma ett nytt syfte och en ny metod för att förstå varför avvikelser inte förekommer då 

möjligheten finns.   

 

6.2 Problemformulering  

Revisorerna följer lagstiftningen och regelverken för att det ger en trygghet i deras yrke. 

Genom att följa standard riskerar revisorerna inte sin legitimitet. Revisorerna arbetar i en 

konservativ och svårförändrad värld vilket gör att de har svårt att bryta sig loss från gamla 

mönster. Avvikelser kan vara en sådan företeelse som revisorer inte gör om det inte beslutats 

inom revisionsbyrån. Varför sker inte avvikelser från rekommendationerna när möjligheten 

finns? I vissa fall skulle det leda till att ge en mer rättvisande bild av företaget (FAR:s 

vägledning om årsredovisning i aktiebolag). 

 

6.3 Syfte 

Vi vill förstå varför avvikelser från redovisningsrekommendationerna i obetydlig grad 

figurerar och förklara varför man följer rekommendationerna utan att avvika när möjligheten 

finns.  
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Kapitel 7: Empirisk Metod 

Då det visade sig att en avvikelse förekom i vår undersökning kommer vi i detta kapitel att 

beskriva hur vi ska gå vidare med en fortsatt studie. Vår undersökning har ändrats från en 

deduktiv till en induktiv ansats. Primärdata kommer vi samla in genom intervjuer, för att 

kunna formulera teoretiska implikationer. 

 

7.1 Undersökningsmetod 

Vi kommer att utgå från en fallstudie då vi ska intervjua ett litet antal revisorer, vid behov 

kommer vi även att kontakta företagare för kompletterande information. Fallstudien innebär 

att vi inte kan göra statistiska generaliseringar men vi kommer att göra analytiska 

generaliseringar, vilket innebär att vi kan lyfta fram ett visst mönster då vi vill förstå varför 

avvikelser sker i så ytterst få fall. Då vi vill skapa förståelse är fallstudien ett bra alternativ då 

vi kan omformulera undersökningsstrategin till vårt unika fall (Christensen et al, 2001). 

Nackdelen med fallstudier kan vara att trots man avser att göra en djupgående intervju blir det 

bara ett krafs på ytan då vi saknar kompetens inom intervjuteknik (Ibid.). 

 

7.2 Datainsamlingsmetod 

Vårt syfte är att förstå varför avvikelser från redovisningsrekommendationerna i obetydlig 

grad figurerar och förklara varför man följer rekommendationerna utan att avvika när 

möjligheten finns. Uppsatsens inriktning har ändrats från en deduktiv ansats till en induktiv 

ansats. Detta på grund av att vårt syfte var att förklara vilka avvikelser som görs vilket är 

ändrat till att vi vill förstå varför det i väldigt få fall förekommer några avvikelser från 

redovisningsrekommendationerna. Den induktiva ansatsen har sin utgångspunkt i empirin, 

vilket innebär att vi kommer intervjua revisorer och eventuellt företagare om deras 

erfarenheter och åsikter om avvikelser. Utifrån intervjuerna kommer vi få fram olika data som 

sedan ska analyseras för att finna någon koppling mellan avvikelser och andra variabler. 

Utifrån dessa kopplingar kan vi formulera teoretiska implikationer. I den induktiva ansatsen 

följer teorin data medan i deduktiva följer data teorin. (Saunders, et al 2003) 

 

En teori som förklarar den induktiva ansatsen är Grundad teori (Grounded theory). Den 

Grundade teorin är en kombination av deduktiv och induktiv ansats. Teorin utgår ifrån att man 

samlar in data genom en serie observationer som sedan leder till ytterligare observationer för 

att förkasta eller acceptera de olika förutsägelserna. Vi har genom vår första undersökning 
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funnit att det inte eller i liten utsträckning förekommer avvikelser och ska nu i enighet med 

Grundad teori samla in ny data för att förklara varför avvikelser sällan förekommer. (Saunders 

et al, 2003) 

 

7.2.1 Primärdata 

Då det inte finns tillräckligt med information tillgänglig om avvikelser behöver vi mer 

information som är anpassat till vårt undersökningsproblem. Vi kommer att samla in data som 

är anpassat efter vår undersökning, närmare bestämt primärdata i form personliga intervjuer 

och telefonintervjuer. Insamlingen av primärdata kommer att ske genom ostrukturerade 

intervjuer det vill säga det finns ingen förutbestämd intervjuguide utan vi använder oss av en 

checklista för att få respondenten att tala fritt om vårt undersökningsproblem. Ett alternativ 

hade varit att göra en enkätundersökning bland revisorer och företagare. Då detta är väldigt 

tidskrävande har vi inte möjlighet att genomföra denna sorts undersökning utan väljer istället 

intervjuer. Fördelen med intervjuer är att vi kan ställa följdfrågor och att det kan frambringa 

nya idéer om avvikelser. (Saunders, et al, 2003) En annan fördel med intervju är att vi kan få 

tag på rätt person som är kompetent att besvara våra frågor, samt att respondenten har 

möjlighet att fråga om något är oklart vilket inte kan ske vid enkäter.  Nackdel med intervjuer 

är intervjuareffekten samt att man kan ställa ledande frågor vilket innebär att man påverkar 

respondenten (Christensen, et al. 2001).  

 

Insamlingen av data kommer att ske genom intervjuer med godkända respektive auktoriserade 

revisorer från olika företag, små respektive stora. Ur telefonkatalogen över nordvästra Skåne 

kommer vi att handplocka auktoriserade och godkända revisorer efter tillgänglighet för 

intervjuerna.  Antalet intervjupersoner kan inte bestämmas i förväg, på grund av att vi inte vet 

vilken information vi kommer att erhålla, eftersom dessa ska utveckla vår kunskap om varför 

avvikelser förekommer så sparsamt (Sjöberg, 1999). Då tiden är begränsad kommer vi inte ha 

möjlighet att göra upprepade datainsamlingar under en längre tid framöver. Vi kommer 

däremot att göra datainsamlingar tills vi är mättade inom kunskapsområdet, vilket innebär att 

ny data inte medför ändring av resultatet, detta för att göra analytiska generaliseringar 

(Johansson Lindfors, 1993; Sjöberg, 1999; Christiansen, et al, 2001; Saunders, et al, 2003).  

 

Vi antar att revisorerna är i en hektisk period på grund av att det närmar sig årsbokslut. Detta 

kan bidra till att revisorerna har svårt att ta sig tid för att träffa oss personligen, utan intervjun 

får kanske ske över telefon. Vi är även förbereda på att vissa revisorer inte kan ge oss tid för 
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intervju. Då tiden är begränsad kommer vi att intervjua revisorer som är tillgängliga för 

tillfället. Ett slumpmässigt urval hade inneburit att mer tid behövts för att boka upp intervjutid 

med de slumpmässigt utvalda revisorerna (Saunders, et al, 2003).  

 

Företagaren som har gjort den förekommande avvikelsen kommer även att kontaktas då vi vill 

veta vem som föreslog att en avvikelse skulle göras, revisorn eller redovisningsansvarig på 

företaget. Vi ska även försöka kontakta revisorn i det aktuella fallet, för att få ett utlåtande om 

det har förekommit fler avvikelser som revisorn har varit med om. Skulle det visa sig att 

företagaren är den som har föreslagit avvikelsen, kommer vi även att kontakta andra 

företagare för intervju. Vi kommer att handplocka dessa från telefonkatalogen över nordvästra 

Skåne, då urvalet inte har något värde i att representera svenska företagare, utan det är 

mättnadsgraden vi vill uppnå. 

 

7.3 Checklista 

De frågor som vi kommer att utgå ifrån vid våra intervjuer, och tanken bakom dessa är: 

 

1) När Ni hör avvikelser, vad är det första Ni tänker på? 

Denna fråga ställs då vi vill få en allmän uppfattning om vad man egentligen funderar på när 

man hör ordet avvikelser.  

 

2) Vad är Er inställning till avvikelser?  

Tanken bakom denna fråga är att höra om man är positiv till att göra avvikelser eller om man 

inte tycker det skall förekomma. Vi vill med denna fråga även få revisorerna att tala fritt om 

avvikelsers förekomst, vilket kan leda till information som vi inte har tänkt på. 

 

3) Varför tror Ni att det inte förekommer några, eller ytterst få, avvikelser från 

redovisningsrekommendationerna? 

Då vi kom fram till i vår första del av undersökningen att ytterst få avvikelser görs vill vi 

finna en förståelse till varför så är fallet och om det finns några speciellt bakomliggande 

faktorer. De som bäst kan förklara detta är revisorerna som har flera års erfarenhet från 

redovisning. Förhoppningen är att revisorerna skall tala fritt om varför avvikelser förekommer 

i så få fall. 
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4) Om avvikelser förekommer, har Ni någon uppfattning om vilka avvikelser som är 

vanligast förekommande? 

Syftet med denna fråga är att skapa oss en uppfattning om de få avvikelser som görs. Om det 

är samma avvikelse som används oftast eller om det är vanligare med andra än den vi 

påträffade i vår undersökning.  

 

5) Händer det att Ni rekommenderar företag till att inte göra avvikelser? I så fall varför? 

6) Händer det att Ni rekommenderar företag till att göra avvikelser? I så fall varför? 

Dessa två frågor, 5 och 6, ställs för att vi vill få en allmän bild om revisorer gör 

rekommendationer gällande avvikelser, oavsett att göra eller inte göra avvikelser. 

 

7) Händer det att företag gör avvikelser för att uppnå Rättvisande bild?  

Det är viktigt för företag att visa en rättvisande bild för intressenterna. Då vi har funderingar 

på att man gör avvikelser för att uppnå detta ändamål vill vi höra med revisorer om man 

upplever att detta stämmer trots att vår undersökning inte visade detta resultat. 

Bakomliggande tanke är att få reda på om det finns andra anledningar till avvikelse än att visa 

en rättvisande bild. 

   

8) Tror Ni att skattereglerna påverkar företag att göra avvikelser eller att inte göra 

avvikelser? 

Mening med denna fråga är att få reda på om skatteverkets regler påverkar företagen i en vis 

riktning. En anledning kan vara att företag väljer att inte göra avvikelser på grund av att man 

inte vill bli utsatt för en granskning av skatteverket, som detta skulle kunna medföra.   

 

9) Upplever Ni att vissa företag vill göra mer avvikelser än andra, finns det till exempel mer 

avvikelser inom vissa branscher? 

Denna fråga ställs i syfte att få reda på om det är vanligare att göra avvikelser i vissa 

branscher än inom andra och i så fall om det är likartade avvikelser.  

 

10)  Har Ni under er yrkesverksamhet inom revision stött på någon avvikelse?  

Eftersom vi i vår undersökning endast fann en avvikelse, vill vi ta reda på om revisorerna 

varit med om att avvikelse förekommit under deras yrkesverksamhet och i så fall vilken eller 
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vilka. Då vi endast undersökte senast tillgängliga årsredovisningen hoppas vi med denna fråga 

få reda på om det är vanligt att avvikelser görs periodvis.  

 

11)  Upplever Ni rekommendationerna tillräckliga generösa för att inte avvika? 

Frågan ställs i syfte att få reda på hur revisorerna upplever rekommendationerna. Vi vill få 

reda på om revisorerna anser att rekommendationerna är tillräckligt givmilda och lättförståliga 

så att avvikelser inte behöver göras.  

 

7.4 Kapitelsammanfattning 

Vår undersökning har ändrats från en deduktiv till en induktiv ansats, då vi vill förstå istället 

för att förklara varför avvikelser förekommer i så få fall. Vi kommer att gå ut i empirin för att 

samla in primärdata genom intervjuer för att sedan kunna formulera teoretiska implikationer 

för att kunna dra kopplingar mellan avvikelser och andra variabler. Intervjufrågornas 

bakomliggande tanke förklaras även i detta kapitel.  
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Kapitel 8. Referensram  

I följande kapitel kommer vi att redogöra för förhållanden som kan ligga till grund för de 

teoretiska implikationerna. Revisorerna vill känna sig trygga i sitt arbete och vill skydda sin 

legitimitet genom att följa den professionella yrkesgruppen menar Öhman (2006), man gör 

hellre saker rätt än att göra rätt saker.  

 

8.1 Referensram  

Revisionsverksamheten i Sverige är uppbyggd efter lagar och rekommendationer från 

normgivande organ. De två lagstiftande ramverken som styr redovisningen i Sverige är 

bokföringslagen och årsredovisningslagen.  De normgivande organen har som uppgift att vara 

ett komplement till lagstiftningen då utvecklingen går så fort fram inom området, att det inte 

finns någon möjlighet att lagar ska kunna uppdateras i samma takt (Jönsson, 1985). Genom att 

följa dessa riktlinjer kan revisorerna känna trygghet i sitt arbete och skydda sin legitimitet. 

Detta kan bidra till att de inte följer intressenternas behov utan man som revisor gör vad som 

krävs för att ta hänsyn till gällande lagar och rekommendationer. (Öhman, 2006)   

 

Öhmans (2006) avhandling visade att revisorerna främst väljer att hantera och granska 

redovisningsinformation som ligger dem nära till hands, vilket innebär att de granskar sådan 

information som de är vana vid och förändringar i granskningen är väldigt liten. 

Granskningen av redovisningsinformation är utformad av tydliga och formella riktlinjer. En 

anledning till att revisorer har likartade uppfattningar gällande redovisning och granskning är 

att regelverken och lagstiftningen sätter gränser för medlemmar i en profession om vad som 

får göras och inte får göras. (Öhman, 2006) Detta kan eventuellt ligga till grund för att 

avvikelser inte görs då revisorerna inte vill förändra sitt tillvägagångssätt.   

 

Som revisor har man ett anseende att leva upp till. Detta kan innebära att man inte vågar 

riskera att göra avvikelser då det eventuellt kan leda till negativa konsekvenser. Öhman 

(2006) menar att professionella yrkesgrupper vill stå för sin yrkestitel vilket innebär att man 

hellre gör saker rätt än att göra rätt saker. I vårt fall gällande avvikelser kan det innebära att 

man väljer att följa rekommendationerna trots att det hade visat en mer rättvisande bild om 

man gjort en avvikelse. Göra rätt saker är att man belyser information till intressenterna på ett 

tillfredställande sätt medan att göra saker rätt innebär att man följer vad som görs inom 

yrkesprofessionen, vilket medför att man följer lagar och rekommendationer (Öhman, 2006). 
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I FAR:s vägledning om årsredovisning i aktiebolag anges en definition på hur företag ska gå 

till väga för att visa en rättvisande bild: 

 

”I speciella fall kan det behövas en tilläggsupplysning för att ge en 

rättvisande bild. I ytterst sällsynta fall kan kravet på rättvisande bild 

innebära att avsteg måste göras från råd och rekommendationer som 

lämnats av normgivande organ. I sådana fall måste det rapporterande 

företaget lämna upplysning om avvikelsen och om skälen till denna. Det är 

däremot inte tillåtet att avvika från en lagföreskrift i syfte att uppnå en 

rättvisande bild” (FAR:s vägledning om årsredovisning i aktiebolag, punkt 

2 s. 1460-1461). 

 

Ovan anges att det kan vara nödvändigt att göra avsteg för att uppnå en rättvisande bild. 

Rättvisande bild innebär att företag ska lämna information om företagens finansiella ställning 

som är trovärdig till intressenterna. Eftersom det förekommer avvikelser i så få fall kan man 

fråga sig om rekommendationerna från de normgivande organen ger en så pass 

tillfredställande vägledning att man kan ge en rättvisande bild utan att avvika.  

 

En avsikt med redovisningen är att kunna göra jämförelser med andra företag och dels över 

tiden. En anledning till att inte avvika kan vara att jämförbarheten minskar för intressenterna 

(Prop. 1995/96:10). Trots detta menar Öhman (2006) att det finns olika uppfattningar om vad 

revisorer anser är viktig information att lämna ut till intressenterna. Många revisorer kan vara 

motsträviga till att lämna ut mer information än vad som finns i årsredovisningen, trots att det 

skulle gynna intressenterna.  

 

Pentland (1993) menade att revisionsbyråer tenderar att anpassa sig efter gemensamma rutiner 

och att revisorerna på byråerna genomför revisionen på så sätt att den överensstämmer med 

byråns principer. Detta på grund av att revisorerna arbetar utifrån ett gemensamt kunnande. 

Detta kan ha betydelse då det visat sig att revisorerna är väldigt försiktiga i sin revision och 

inte är intresserade av att bortse från regelverken. (Öhman, 2006) Revisorer kan hävda att 

deras ansvar till viss del flyttas från den enskilda revisorn till byrån man är verksam inom. 

Detta innebär för den enskilda revisorn att risken för att ställa till svars för felaktigt agerande 

minskar. Tryggheten kan öka för den enskilde revisorn, då man kanske inom byrån beslutar 
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sig att göra en viss sorts avvikelse som standard. Då revisorer har ett utsatt yrke, kan dessa 

beslut på byrånivå kännas som en trygghet. (Öhman, 2006)  

 

8.2 Kapitelsammanfattning 

Revisionsverksamheten i Sverige är uppbyggd efter lagar och rekommendationer. Revisorer 

väljer främst att granska redovisningsinformation som ligger de nära till hands. Att revisorer 

inte är speciellt föränderliga beror på att man vill stå för sin yrkestitel i den professionella 

yrkesgrupp som man tillhör. Med detta menar Öhman (2006) att man som revisor hellre gör 

saker rätt det vill säga följa yrkesprofessionen, än att göra rätt saker, det vill säga belysa 

information till intressenterna på ett tillförlitligt sätt. Informationen som lämnas till 

intressenterna ska ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Det kan vara 

nödvändigt att göra avsteg för att åstadkomma en rättvisande bild. Anpassning sker efter 

gemensamma rutiner på revisionsbyråer som styr revisorernas arbetsgång menar Pentland 

(1993).   
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Kapitel 9. Analys 

Utifrån svaret att företagaren inte visste att en avvikelse var gjord bestämde vi oss för att 

intervjua revisorer som vi antar har mer kunskap inom området avvikelser. Genom insamling 

av primärdata har vi kommit fram till att det diskuteras om huruvida avvikelser ska göras 

eller inte, främst inom de stora revisionsbyråerna. Vi har även konstaterat att tre av nio 

respondenter har gjort avvikelser.  

 

9.1 Analys av primärdata 

Vi började med att kontakta företagaren som gjort avvikelsen för att sedan bestämma oss för 

om vi skulle kontakta företagare eller begränsa oss till kontakt med revisorer. Vid intervjun 

med företagaren som gjort avvikelsen fick vi fram att denna inte visste att en avvikelse var 

gjord eller innebörden av den. När vi fick kontakt med den aktuella revisorn fick vi svaret att 

avvikelsen gjorts för att detta var beslutat inom den revisionsfirman att man ska ta upp 

checkräkningskrediten som långfristig istället för kortfristig då man anser att detta ger en mer 

rättvisande bild. Följden blev att vi bestämde oss för intervjuer med revisorer om varför 

avvikelser förekommer så sparsamt. Varför vi inte valde företagare berodde på att vi gjorde 

ett antagande om att vi skulle få ut mer information av revisorer för de har mer kunskap inom 

revisionsområdet och troligtvis även innebörden av avvikelser.  

 

Vi kommer i detta kapitel att analysera den data vi fick från vår empiriska undersökning 

genom intervjuer med revisorer, godkända respektive auktoriserade. Vi har kontaktat sex stora 

revisionsbyråer och tre små. Med stora byråer menar vi byråer som är etablerade på mer än en 

ort i Sverige. Utifrån detta ska vi dra generella kopplingar om varför avvikelser förekommer 

så sällan. 

 

Är det så att det ger en mer rättvisande bild av att ta upp checkräkningskredit som en 

långfristig skuld? Att ta upp checkräkningskredit som en långfristig skuld innebär ingen 

påverkan på resultatet. Däremot kan det bidra till att nyckeltalen påverkas till exempel 

rörelsekapital, kassalikviditet och balanslikviditet. Under intervjuerna fick vi reda på att tre av 

våra nio respondenter hade haft denna diskussion uppe på byråerna om att ta upp 

checkräkningskredit som en långfristig skuld (Tabell 1). De fortsätter trots det att redovisa 

checkräkningskrediten som en kortfristig skuld.  Denna diskussion kan visa en liten koppling 

mellan avvikelse från RR 22:61 angående checkräkningskredit och rättvisande bild.   
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Vid intervjuerna med revisorerna fick vi dessvärre förtydliga innebörden av vad vi menade 

med avvikelser, då många inte riktigt visste vad som menades. Många av revisorerna vi 

intervjuade kom in på avvikelser som leder till oren revisionsberättelse eller avvikelser från 

lag. Vi fick leda in revisorerna på att vi menar avvikelser från rekommendationerna, som är 

tillåtet, men att detta måste noteras i tilläggsupplysningar. Detta bidrog till en intervjuareffekt 

vilket vi helst hade velat undvika, för att få revisorerna att prata så fritt som möjligt. 

 

En avvikelse vi fick upplysning om, men som vi inte fann i dokumentundersökningen, är att 

koncernbidrag i mindre bolag redovisas över resultaträkningen istället för över 

balansräkningen. Revisorerna anser att detta är mer pedagogiskt riktigt och lättare för 

intressenterna att förstå. Tre av respondenterna vi intervjuade menade att detta sätt att 

redovisa gör det enklare att förklara vad som sker. Detta sätt att redovisa gjordes förr och 

kommer att införas för K2 bolagen igen, det vill säga mindre och medelstora företag.  

 

På grund av fåtal respondenter ska antagandena i vår analys beaktas med ytterst försiktighet. 

Utifrån våra intervjuer har vi fått känslan av att det råder delade meningar om huruvida 

avvikelser ska ske. Detta bekräftas av Artsberg (1992) som säger att det inte finns någon 

konsensus om redovisningens huvudsakliga uppgift.  

 

Tabell 1: Förekomsten av avvikelser på olika revisionsbyråer. 

  
Gjort 

avvikelser 
Inte diskuterat 

avvikelser 
Diskuterat 
avvikelser 

Stor    X   
Stor  X(Koncern)   X(Check) 
Stor  X(Koncern)   X(Check) 
Stor  X(Check)    
Stor    X  
Stor      X(Koncern, Check) 
Liten    X   
Liten    X   
Liten    X   

                         Stor: byråer som är etablerade på mer än en ort.  
                         Liten: byråer med en eller ett par revisorer. 
 
 

Tabell 1 visar att större revisionsbyråer har gjort avvikelser eller diskuterat avvikelser 

gällande koncernbidrag eller checkräkningskredit. Avvikelser angående koncernbidrag 

innebär att man redovisar över resultaträkningen istället för över balansräkningen. Avvikelse 
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angående checkräkningskredit innebär att man tar upp krediten som en långfristig skuld 

istället för en kortfristig skuld. 

 

Vi har kommit fram till i vår analys att diskussioner om avvikelser finns och att det är främst 

de stora byråerna som för denna diskussion. De mindre bolagen har inte i gjort några 

avvikelser och det har inte heller diskuterats (Tabell 1). Man kan tolka detta som om man bara 

följer standard för att det är tryggt då man är utsatt som enskild revisor och inte tillhör en 

större organisation. Detta kan bero på att de enskilda revisorerna inte har samma möjlighet till 

diskussion med andra kollegor som de som arbetar på större byråer har. Revisorerna som 

arbetar på de större byråerna är de som har haft diskussioner om ifall avvikelser ska ske eller 

inte. Denna koppling ska beaktas med stor försiktighet då vi bara har ett fåtal respondenter, 

men den har stöd i Öhmans (2006) resonemang att revisorer anpassar sig till gemensamma 

tankegångar. 

 

Öhman (2006) menar att informationen som revisorerna lämnar till sina intressenter är 

förhållandevis mager då revisionen oftast är standardiserad. En bekräftelse på detta fick vi av 

en respondent som uppfattade att små företags redovisning enbart följer standard då de vill 

visa så lite som möjligt för konkurrenterna. Detta för att konkurrenterna inte ska kunna få reda 

på väsentlig information om företaget. En anledning till att dessa företag väljer en 

standardiserad redovisning kan vara att de inte har behov av att marknadsföra sig för 

eventuella investerare. I Sverige är de flesta aktiebolagen privatägda, vilket ger ett förbud mot 

att sprida sina aktier till externa intressenter. Ytterligare en bekräftelse på att redovisningen är 

standardiserad fick vi från en annan respondent som menar att redovisningen idag görs efter 

redovisningsprogram med likartade uppbyggnader. Dessa program är uppbyggda på så vis att 

de följer lagar och rekommendationer. 

 

Att det går modetrender även i redovisning menade tre revisorer vi pratade med. Det innebär 

att det är vanligare under vissa tidsperioder att göra avvikelser än andra. Revisorerna menade 

även att ju längre man arbetat desto mindre benägen är man att göra avvikelser, då man är 

inrutad i ett visst arbetsmönster som sker på rutin efter lagar och rekommendationer. En annan 

revisor tyckte att det ändrades för mycket i rekommendationerna vilket leder till att 

arbetsrutinen förändras kontinuerligt vilket han upplevde arbetskrävande. 
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Innan intervjuerna med revisorerna hade vi en tanke om att avvikelser inte görs för att 

företagen inte vill bli granskade av skatteverket och då väljer att följa lagar och 

rekommendationer. Utifrån intervjuerna har vi fått uppfattningen att företagen inte bryr sig 

om granskning från skatteverket utan det är till mestadels revisorerna som sköter företagarnas 

redovisning och då bearbetar revisorerna redovisningen så att den följer skatteverkets regler.  

 

Från intervjuerna framgick det att revisorerna tyckte att rekommendationerna är lätta att följa 

och generösa vilket medför att det inte finns fog för att göra avvikelser.  Revisorerna tyckte 

även att rekommendationerna ska följas då de är fastställda på detta vis och avsteg från dessa 

ska noga övervägas. Endast en revisor var negativt inställd till rekommendationernas 

utformning då denna ansåg att dessa var för invecklade för mindre och medelstora företag. 

Revisorn i fråga ansåg att de var utformade för att passa stora bolag.   

 

9.2 Teoretiska implikationer  

Sveriges ramverk består av lag och rekommendationer från normgivande organ. Lagarna och 

rekommendationerna innehåller tillräckligt med upplysningar för att lätt kunna följas.  

Rekommendationerna är utformade på så vis att företagen har valmöjligheter i sin redovisning 

och måste inte strikt följa ett visst angivet sätt att redovisa på grund av att vi har en 

principbaserad redovisning i Sverige. Eftersom normgivande organ funnits under en längre tid 

har de uppdaterat rekommendationerna i den takt som det har behövts.  

• Sveriges redovisningsrekommendationer är så generösa och lätta att följa att man inte 

behöver avvika.  

 

Enligt lag krävs det att aktiebolag ska ha en revisor som granskar årsredovisningen, vilket 

troligtvis bidrar till att många företagare lämnar sin redovisning till externa företag som även 

ansvarar för den löpande bokföringen. Detta kan bero på att företagarna inte besitter de 

redovisningskunskaper som krävs eller att de inte har intresse för redovisning. När företagaren 

inte är involverad i redovisningsarbetet ger de inte förslag på avvikelser som de kan använda 

sig av i sin redovisning för att ge en mer rättvisande bild av företaget om så behövs. 

• Det görs inte avvikelser på grund av att företagarna inte är tillräckligt kunnig inom 

redovisningsområdet.  De vet inte hur de ska tillämpa rekommendationerna.  

 

Revisorer följer rekommendationerna för att inte utsätta sig för en eventuell granskning av 

skatteverket. Skulle man som revisor göra avvikelser och en granskning sker finns risken att 
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skatteverket har synpunkter på redovisningen då man inte följer rekommendationerna utan har 

avvikit. Det kan göra att skatteverket granskar det aktuella företaget där avvikelsen är gjord 

extra noggrant under ett antal år. Detta kan bidra till att man som revisor undviker att göra 

avvikelser. 

• Revisorer avviker inte på grund av att de inte vill utsätta sig för granskningar från 

skatteverket.   

 

Skulle man som företagare komma med förslag till avvikelse från en rekommendation och 

den inte är fördelaktig enligt revisorn är det nog lätt att man som företagare följer revisorns 

råd då denna är fackmässig inom området. Som företagare väljer man inte att gå mot revisorns 

råd då denna arbetar inom en professionell yrkesgrupp.  

• Revisorernas normativa påtryckningar påverkar företagen att inte avvika.   

 

9.3 Kapitelsammanfattning 
För att samla in primärdata har vi intervjuat nio revisorer från olika revisionsbyråer i 

nordvästra Skåne inklusive revisorn som gjort den förekommande avvikelsen. Vi har även 

intervjuat företagaren som gjort avvikelsen för att ta reda på vem som föreslog att en 

avvikelse skulle göras, revisorn eller redovisningsansvarig på företaget. Genom intervjuerna 

har vi fått reda på en avvikelse som förekommer men som vi inte fann i vår undersökning 

vilken var att koncernbidrag redovisas över resultaträkningen i stället för över 

balansräkningen. Vi har även kommit fram till att det främst är de större byråerna som 

diskuterar och har gjort avvikelser medan de mindre byråerna inte har diskuterat eller gjort 

några avvikelser. Utifrån våra primärdata och teori har vi utformat teoretiska implikationer 

som framställs i detta avsnitt.  
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Kapitel 10. Sammanfattning och slutsatser 

Vi kommer i detta kapitel först att sammanfatta vår dokumentstudie och därefter vår 

empiriska undersökning. Därefter följer ett sammandrag av våra analyser. Avslutningsvis ges 

förslag till fortsatt forskning.  

 

10.1 Sammanfattning och slutsatser 

Uppsatsen började med ett deskriptivt syfte då vi ville förklara vilka avvikelser från 

redovisningsrekommendationer som företag gör samt om det är vanligt förekommande att 

företagen medvetet avviker från rekommendationerna. Händer det att företag medvetet 

avviker för att ge en mer rättvisande bild. Vår studie började med en dokumentundersökning 

som har grund i den deduktiva ansatsen då det redan finns befintlig teori på området om 

redovisningsrekommendationer. Utifrån den deduktiva ansatsen skapade vi hypoteser med 

utgångspunkt i Positiv redovisningsteori och Institutionell teori. Hypoteserna skulle sedan 

testas om det fanns några samband mellan avvikelser och andra oberoende variabler. Vår 

dokumentundersökning bestod av sekundärdata i form av årsredovisningar ifrån 2006 från ett 

urval av börsnoterade aktiebolag och ett slumpmässigt urval av alla aktiebolag. 

Årsredovisningarna har vi tagit från Affärsdatas affärsregister av aktiebolag. Denna källa har 

vi antagit vara tillförlitlig och vi anser därför att vi har kommit fram till ett reliabelt resultat, 

eftersom vi endast hade en felfrekvens på 13,5 % på vår urvalsundersökning. Med 95 % 

säkerhet representerar vårt urval den verkliga populationen. 

 

Vid genomgång av årsredovisningarna fann vi inte mer än en avvikelse. Avvikelsen fann vi i 

vår urvalsundersökning och det var en checkräkningskredit som tagits upp som en långfristig 

skuld i stället för kortfristig. Skälet till avvikelsen hade noterats i tilläggsupplysningar och var 

gjord för att ge en mer rättvisande bild, vilket bidrog till att vi inte kunde göra någon statistisk 

analys med våra hypoteser som utgångspunkt. Eftersom vi inte kan dra några generella 

samband mellan variabeln avvikelser och andra oberoende variabler som till exempel soliditet 

och bonus som belöningssystem, gjorde vi en fortsatt studie då vi i stället vill förstå varför det 

förekommer avvikelser i så få fall. Undersökningen gick från en deduktiv till en induktiv 

ansats, då vi ville förstå istället för att förklara varför avvikelser förekommer så sparsamt.  

Detta innebar att vi fick ha vår utgångspunkt i empirin istället för i teorin. 
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Då vi disponerade största delen av tiden på vår dokumentstudie hade endast två veckor i 

anspråk till att samla in primärdata till vår fortsatta studie. Vi utgick från en fallstudie vid vår 

andra undersökning, då vi ville göra analytiska generaliseringar eftersom vi ville förstå varför 

avvikelser sker i så ytterst få fall.  Vi kontaktade företagaren som gjort avvikelsen och fick 

beskedet att företagaren inte hade någon kännedom om att en avvikelse hade gjorts. Vi 

beslutade oss för att rikta vår fortsatta studie till revisorer, då vi ansåg att revisorerna har mer 

erfarenhet inom området om avvikelser. Därefter kontaktade vi revisorn som gjort avvikelsen 

som berättade att beslut tagits inom revisionsbyrån att checkräkningskredit ska tas upp som 

långfristig skuld. Det vill säga att detta var en standard som införts på revisionsbyrån som 

revisorn arbetade på då de ansåg att detta ger en mer rättvisande bild av företagen.  

 

På grund av tidsbrist fanns inte möjligheten att intervjua tillräckligt med revisorer för att 

kunna göra ett statistiskt säkerhetsställt resultat. Vi fick intervjua de revisorer som hade 

möjlighet att ge oss en intervju. Intervjuerna skedde både personligt och över telefon med 

godkända respektive auktoriserade revisorer från stora och små revisionsbyråer. Då vi ville få 

revisorerna att tala så fritt som möjligt använde vi oss av en checklista för att styra upp 

intervjuerna. Revisorerna vi intervjuade resulterade i nio respondenter inklusive revisorn som 

gjort den förekommande avvikelsen. Vi upplevde att vi efter intervju med nio revisorer hade 

uppnått en kunskapsmättnad på området, då svaren var likartade och ny data skulle inte 

medföra någon ändring av resultatet. 

 

Revisionen i Sverige är uppbyggd efter lagar och rekommendationer. Revisorer arbetar inom 

en professionell yrkeskår och vill inte riskera sin legitimitet genom att göra avsteg från 

gemensamma resonemang. Det vill säga revisorer vill känna trygghet i sitt arbete och gör 

hellre saker rätt än att göra rätt saker menar Öhman (2006). På liknande sätt har Jönsson 

(1985) uttryckt att det revisorer gör är deras praxis, det vill säga det som revisorer brukar göra 

är deras sedvana, vilket gör att avvikelser bara förekommer undantagsmässigt. För att ge en 

rättvisande bild kan det vara nödvändigt att göra avsteg från gällande rekommendationer. 

Artsberg (1992) anser att det som ska styra redovisningens syfte är vem som har nytta av 

informationen samt vad redovisningen ska mäta. För att ge en trovärdig bild till företagens 

intressenter om den finansiella ställningen bör det eventuellt göras avsteg från 

rekommendationerna. 
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Under intervjuerna fick vi klarhet i att två revisionsbyråer hade gjort en avvikelse som innebar 

att koncernbidrag ska redovisas över resultaträkningen istället för över balansräkningen samt 

att byråerna även hade diskuterat avvikelser om checkräkningskredit.  Då vi gjort ett urval av 

revisorer från nordvästra Skåne kan vi inte dra några generella samband, men vi fann 

kopplingar till att större revisionsbyråer har gjort avvikelser eller att det har diskuterats att 

göra avvikelser. Medan de mindre revisionsbyråerna inte har gjort avvikelser eller diskuterat 

det.  De mindre byråerna känner trygghet i att revidera på så sätt att det stämmer överens med 

lagar och rekommendationer, för att inte riskera att göra fel då man som enskild revisor inte 

arbetar i en större professionell grupp. De större byråerna har möjlighet att diskutera och 

komma fram till gemensamma beslut som det ska arbetas efter på byrån. Detta styrks av 

Pentlands (1993) resonemang som menar att revisionsbyråer har benägenhet att revidera på ett 

sätt som stämmer överens med principerna på den byrån man arbetar på. Även Öhman (2006) 

menar att revisorer arbetar efter gemensamma riktlinjer. 

 

Överlag fann vi att revisorerna tycker att redovisningsrekommendationerna är generösa och 

lätta att följa, medan en revisor tyckte att de ändras för ofta och att detta stör det inrutade 

arbetsmönstret. Revisorn ansåg att rekommendationerna var anpassade till större bolag och 

var för invecklade för att användas till mindre och medelstora bolag. 

 

Genom undersökningens gång har vi fått uppfattningen om att många företagare inte är 

intresserade av sin redovisning utan de överlåter detta arbete till sin revisor. Revisorerna 

antyder att företagarna bara skriver under utan att egentligen förstå eller ta del av vad som 

skrivits under.  

 

10.2 Fortsatt forskning 

Då tiden var begränsad har vi inte haft möjlighet att fördjupa oss i vår empiriska undersökning 

men funderingar har väckts under tidens gång till fortsatta forskningsområden då vi har stött 

på olika företeelser som har öppnat nya frågeställningar. 

 

På grund av tidsbrist har vi inte kunnat samla in tillräckligt med data för att statistiskt 

säkerhetsställa våra analytiska generaliseringar. Det hade varit intressant att göra en 

fördjupning av denna analys för att kunna statistiskt säkerhetsställa våra teoretiska 

implikationer. 
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Vi tycker det vore intressant att fördjupa oss ytterligare inom detta område då vi inte kom 

fram till några avvikelser som görs generellt, men under uppsatsens gång har tankar väckts 

om att det eventuellt förekommer avvikelser, men att det inte noteras någonstans. 

 

Då vi intervjuade revisorer fick vi uppfattningen att det bara är ett fåtal företag som verkligen 

är intresserade av att vara en del av redovisningsarbetet. Är företag insatta i sin revision eller 

lämnas det över till revisorn bara för att det är lagstadgat. 

 

Ytterligare en frågeställning som väcks under uppsatsens gång är om Sveriges 

redovisningsrekommendationer är generösa och utvecklade på så sätt att man inte behöver 

göra avvikelser. Sker uppdatering av rekommendationerna i den takt som behövs, för att följa 

den principbaserade redovisningen vi har i Sverige. 
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Bilaga 1 
Centrala begrepp 

God redovisningssed är lagstadgad sedan år 1976 (Nilsson, 2005) God redovisningssed är ett 

begrepp som traditionellt redogör för hur redovisning faktiskt görs i företag. En allmän 

definition är ”en kvalitativt representativ krets av redovisningsskyldiga” (Artsberg, 2003, s 

157).  

”God redovisningssed är en rättslig standard som grundas på lag, praxis 

och rekommendationer. Den innebär en skyldighet att följa lagen och de 

redovisningsprinciper som anges i lagen” (FAR:s samlingsvolym 2006, 

s.1460). 

 

Rättvisande bild: Begreppet True and Fair view är det som är anledningen till vårt svenska 

rättvisande bild. Begreppet har dock fått skilda tolkningar i de olika medlemsländerna. I 

Sverige i ÅrL 2:3§ förklaras rättvisande bild på följande sätt: 

 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en 

helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det 

behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas 

tilläggsupplysningar. Om avvikelser görs från vad som följer av allmänna 

råd och rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om 

detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not”  

    

God revisionssed: Det står i lagboken ”Revisorn skall granska företagets årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver. ” (Revisionslag (1999:1079) 5§) Vad innebär då god 

revisionssed? Det innebär i grunden att revisorn ska ha tillräckligt med underlag för att göra 

uttalande om redovisningen. Enligt Cassel (1996) handlar ”god revisionssed” om ”risk” och 

”väsentlighet”, men handlar framför allt om begreppet ”välgrundad”. Revisorn behöver vid 

uppdrag göra en så kallad riskanalys, där olika typer av risker bedöms. Dessa används sedan 

som utgångspunkt vid granskning där revisorn också gör en bedömning  om det finns risk för 

väsentliga avvikelser. 
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Bilaga 2 
Organisationer 

FAR grundades 1923 och var under lång tid en inflytelserik normbildare i Sverige. FAR har 

under många år gett ut bland annat tidskrifter och samlingsvolymer med lagar och normer 

som berör redovisning. FAR är grundaren av begreppet god redovisningssed, vilket till en 

början riktade sig till stora svenska aktiebolag (Nilsson, 2005). 

Sedan den 1 september 2006 har FAR gått samman med Svenska Revisorssamfundet (SRS).  

Sammanslagningen skall medföra en starkare organisation samt effektivisering inom 

utveckling av revisionsbranschen (www.farsrs.se). 

 

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som har huvudansvaret för utvecklandet av god 

redovisningssed. Deras huvuduppgifter är att ge ut allmänna råd, meddela normer och 

informera om övriga redovisningsfrågor, samt att förklara vad god redovisningssed innebär i 

olika domstolsärenden (www.bfn.se). 

 

Redovisningsrådet har upphört och blivit ersatt av Rådet för finansiell rapportering. De 

inriktar sig på normbildning för de börsnoterade bolagen. Rådet för finansiell rapportering ska 

arbeta med att ta vara på de svenska bolagens intressen internationellt sätt. De ska även göra 

uppdateringar av rekommendationerna från Redovisningsrådet RR 30-32. 

(www.godsedpavpmarknaden.se) Redovisningsrådets rekommendationer 1-29 för icke 

noterade bolag gäller fortfarande till dess att BFN kommer ut med en motsvarighet (FARs 

Samlingsvolym 2006 Del 1).  Dessa rekommendationer är till som en vägledning för 

företagen när de skall utföra sina finansiella rapporter. 

 

International Accounting Standards Board (IASB) står för utgivandet av de internationella 

rekommendationer International Financial Reporting Standards (IFRS). IASB arbetar för en 

enhetlig redovisningspraxis internationellt. Anpassningen till IFRS har FAR ansvaret för i 

Sverige. (FARs Samlingsvolym 2006 Del 1) 

 

 

 

 

 


