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Sammanfattning 
 
Den externa redovisningens uppgift är att förse olika intressenter med information om 
företagets finansiella situation. Den visar inte bara på hur det har gått för ett företag 
utan ger också en grund för möjliga investeringar i företaget. Informationen är ett 
viktigt redskap för företagets intressenter och det blir naturligt för företaget att styra 
informationen åt de håll som förväntas av omvärlden. Det är då begreppet kreativ 
redovisning kommer i uttryck. Det kan förklaras med att företag på något sätt 
förskönar bilden av ett företags prestation som presenteras i form av en 
årsredovisning.  
 
Det finns olika syften med att använda sig av kreativ redovisning, beroende på vilken 
intressent företaget vänder sig till. Företagen har många intressenter som kan ta skada 
av felaktig eller förvrängd information. Enligt svensk lagstiftning ska en 
årsredovisning upprättas efter god redovisningssed och ge en rättvisande bild av 
företagets prestationer och det kan ge möjligheter och utrymmen för en kreativ 
redovisning. Det finns olika kända metoder som kan utföra detta och användandets 
omfattning kan variera stort. Det finns metoder som är fullt lagliga som använder sig 
av flexibiliteten i lagar och praxis och sedan finns det metoder som är mer allvarliga 
och kan betraktas som rena bokföringsbrott. 
  
Syftet med vår uppsats är att definiera begreppet kreativ redovisning och titta på om 
det är ett stort problem i Sverige. Eftersom det finns många intressenter som använder 
sig av företagens finansiella information har vi valt att endast studera de som 
investerar i företagen, det vill säga investerare och analytiker. I vår 
teori/litteraturstudie börjar vi med att definiera begreppet kreativ redovisning följt av 
olika metoder som används, hur kreativ redovisning motverkas och varför företagen 
använder sig av kreativ redovisning. Vidare tar vi upp om val av 
redovisningsmetoder, olika sorters kreativ redovisning och om den kreativa 
redovisningen är i strid med god redovisningssed och rättvisande bild. Slutligen 
presenteras svenska exempel av kreativ redovisning samt att ge en definition om vad 
som krävs för att det ska uppfattas som ett problem. I vår empiri har vi valt att utgå 
utifrån en kvalitativ undersökning i form av intervju för att ta reda på om det 
uppfattas som ett problem i Sverige av våra respondenter.  
 
I vår slutsats har vi bland annat kommit fram till att det inte uppfattas som ett stort 
problem utifrån intervjuerna och det har inte funnits någon exakt definition på vad 
kreativ redovisning är utifrån hur respondenterna har svarat men även hur författarna 
beskriver begreppet från vår litteraturstudie. 
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Summary 
 
The purpose of the external accounting is to give different users information about the 
company�s financial situation. The financial information doesn�t just present the 
current result of the company but also gives an overview for potential investments in 
the company. The information is an important tool of the company�s different users 
and thereby gives the company incitement to present the information based on the 
user�s expectations. And this is how the creative accounting takes place. An 
explanation of creative accounting can be that the company is trying to present and 
embellish information of the financial situation. 
  
The creative accounting has many purposes depending on which user the information 
is attended for. If the company present the information incorrectly it can be a cost for 
the users by investing in a company who is using creative accounting to attract 
investors. In Swedish accounting legislation the company�s financial report should be 
established by a true and fair view and by this law the creative accounting can be 
accomplished because of the flexibility in the law. The methods of creative 
accounting can be used in many different ways and has different levels of using it. 
The methods can vary from legal creative accounting using only the flexibility of the 
law or methods that breaks the rules of book keeping accounting. 
 
The purpose of this essay is to describe creative accounting and study if it�s a large 
problem in Sweden. The financial information of the company has many users and in 
this essay we only look on the ones who invest in companies, such as investors and 
analysts. In our theory chapter we will begin to describe the concept creative 
accounting followed by different use of methods, how to prevent creative accounting 
and why the companies use creative accounting. Further in this chapter will we 
present choices of accounting methods, different sorts of methods and if the creative 
accounting is a contrarily to true and fair view. This chapter ends with some Swedish 
examples of companies who have used a form of creative accounting and to define if 
the creative accounting is a problem.    
 
One of the conclusions we made were that creative accounting doesn�t seem as a 
problem in Sweden based on the answers from the interviews. The analysts couldn�t 
give a unanimous definition of what creative accounting is and the authors in the 
theory chapter had all different ways to describe creative accounting. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet. Meningen är att läsaren skall förstå vad vi 
vill uppnå med uppsatsen genom att läsa det första kapitlet. Vidare ges en 
introduktion om vad de bakomliggande faktorerna till vårt problem grundar sig på. 
Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 
 
Enligt Gandemo1 är en årsredovisning sannolikt den viktigaste länken för att inhämta 
information om ett företag. Den visar inte bara på hur det har gått för företaget utan 
ger också underlag för eventuella investeringar i företaget. Det är då väldigt viktigt att 
företagen återger den finansiella informationen ur en rättvisande bild. I och med den 
ökade globaliseringen och möjligheten till investeringar i alla publika aktiebolag i 
världen finns det också ett behov av att kunna jämföra all finansiell information, det 
är ur detta behov en strävan mot harmonisering av redovisningsnormer har uppstått. 
De som främst strävar mot dessa mål är lagstiftare och normgivare och organisationer 
som Redovisningsrådet (RR), Förenade auktoriserade revisorer (FAR), 
Bokföringsnämnden (BFN) och på internationell nivå International Accounting 
Standards Board (IASB). I och med den ökade internationaliseringen av 
redovisningen har informationskraven ökat väldigt mycket, notsystemen har blivit 
mer komplicerade, detaljrika och årsredovisningen har blivit mer svårläst även för det 
tränade ögat. I och med att den är så omfattande blir det svårt att upptäcka eventuella 
oegentligheter. 
 
Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företagets ekonomi 
till olika användare och främst till andvändare utanför företaget.  Olika intressenter; 
ägare, långivare, leverantörer och investerare har informationsbehov och det är troligt 
att informationsbehoven varierar även mellan individer inom en och samma grupp. 
Dessutom kan informationsbehoven vara olika för olika typer.2   
 
Men det finns också ett annat sätt att se på redovisningsinformationen. Eftersom det 
är ett så viktigt instrument för intressenter uppkommer naturligt ett incitament att 
styra informationen åt det håll intressenterna förväntar sig eller vill att det ska se ut. 
Det är här den kreativa redovisningen kommer in i bilden. Kreativ redovisning kan 
förklaras med att företag på något sätt försöker försköna bilden av ett företags 
prestation genom deras årsredovisningar. Sedan finns det olika kända metoder för att 
utföra detta, men syftet är att företagen på något sätt ska få en positiv respons från 
omvärlden.  
 
Att kreativ redovisning är ett erkänt och utbrett fenomen i hela världen står klart. 
Koncernskandaler i exempelvis USA såsom Enron och Worldcom3 har fått medias 
fokus på företagens redovisningar. Det är inte bara det faktum att tusentals miste sitt 
arbete och pensioner utan att revisorerna i bolagen var med och manipulerade 
redovisningen tillsammans med företagsledningen. Men det som fångat vårt intresse 

                                                
1 Gandemo, B. (1990) 
2 Smith, D. (2000) 
3 Flening, B. (2003) 
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är hur pass stort problem det är i Sverige. Hur attityderna kring kreativ redovisning 
uppfattas samt om det upplevs som ett stort problem, eller att det bara antas finnas där 
på grund av hur redovisningsnormerna är uppbyggda. Vi ser på vårt arbete som ett 
bidrag till kunskapen om kreativ redovisning och attityder gentemot dessa.  
 

1.2 Problemdiskussion/Frågeställning 
 
Det finns olika syften med att använda sig av kreativ redovisning. En årsredovisning 
ska upprättas enligt god redovisningssed och ge en rättvisande bild av företagets 
prestationer, vi ser ett problem i detta eftersom det tydligen finns möjligheter och 
utrymmen för en kreativ redovisning. Det finns också nivåer av tillämpandet av 
kreativ redovisning, det finns de som med fullt lagliga metoder använder sig av 
flexibiliteten i gällande lagar och normer för att vinstutjämna och spegla 
intressenternas förväntningar. Sedan finns det mer allvarliga metoder som företagen 
använder sig av och de är rena bokföringsbrott, syftet med dessa kan vara att dölja 
negativa siffror för marknaden och myndigheter dvs. företagets intressenter.  
 
Först och främst vill vi klargöra begreppet både för läsaren och för vår skull. Sedan 
vill vi undersöka om problemet är så pass utbrett i Sverige att det skapar stora 
problem. Finns det för stora utrymmen för manipulering kan det leda till att 
relevansen för årsredovisningen försvinner eftersom informationen i den inte går att 
lita på.  
 
En stor del av dem som investerar i aktiebolag är banker och finansinstitut. För att de 
skall kunna fatta beslut angående företagets framtida avkastningar och möjligheter till 
återbetalning är årsredovisningsinformationen ett viktigt instrument för ett 
beslutsunderlag. Ur företagens perspektiv, kan detta ses som ett incitament att 
manipulera redovisningen med �kreativa� metoder för att intressenterna skall 
investera. Det vi riktar oss till är just banker och dess analytiker som investerar i 
aktier.  
 
Efter en översiktlig genomgång av litteratur och artiklar skapade vi oss en uppfattning 
om kreativ redovisning. Samtidigt uppkom några frågor som vi anser intressanta i 
arbetet och som vi ska försöka besvara. 
 

• Vad är kreativ redovisning? Hur definieras kreativ redovisning? 

• På vilket sätt kommer den kreativa redovisningen i uttryck? 

• Vilka konsekvenser kan den kreativa redovisningen ha? 

• Vad är det som ger utrymme till kreativ redovisning? 

• Är det är svårt för investeraren att urskilja ur årsredovisningen att 

kreativ redovisning skett? 

• Är kreativ redovisning i strid mot god redovisningssed och 

rättvisande bild? 

• Är kreativ redovisning ett stort problem i Sverige? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva begreppet kreativ redovisning, och undersöka om 
det är ett stort problem i Sverige. Samt försöka besvara våra frågeställningar under 
arbetets gång. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Det finns som sagt många intressenter som använder sig av bolagens årsredovisning, 
men vi har valt att endast studera de som investerar i bolagen. Vi har därför valt att 
avgränsa oss till investerare/analytiker. Det finns liknande studier som gjorts inom 
detta område som endast koncentrerar sig på revisorerna och hur de hanterar kreativ 
redovisning. Vi tycker då att det vore intressant att se det ur ett annat perspektiv och 
tillföra något nytt.  
 
Även om vi studerat mycket amerikansk och europeisk redovisningspraxis så har vi 
anpassat vår studie till den svenska lagstiftningen. Mycket av de erkända metoderna 
som används för att manipulera redovisningen är en internationell företeelse som går 
att implementera i vår svenska studie.  

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1: I det introducerande kapitlet förklaras vad vi vill uppnå med arbetet, vad 

det egentligen är för frågor vi vill besvara och bakgrunden till dessa. 
Det ger en kort och koncis inblick i det bakomliggande problemet som 
arbetet grundar sig på. Där skriver vi också vilka områden vi inte valt att 
skriva om. 

 
Kapitel 2: Det andra kapitlet är metodkapitlet, det avsnittet syftar till att förklara 

hur arbetet gått tillväga och hur vi samlat in litteraturen till arbetet. 
Vidare förklarar vi varför och vilka respondenter vi valt att intervjua i 
vår empiriska undersökning. Arbetet har följt vissa vetenskapliga 
ansatser vilka vi introducerar och förklarar hur vi använt oss av dessa. 

 
Kapitel 3: Det tredje kapitlet är det teoretiska kapitlet. Vi börjar med att gå 

närmare in på den kreativa redovisningen och förklarar vad det innebär. 
Sedan följer olika avsnitt med hur och varför kreativ redovisning 
används och till sist vad det är som möjliggör det i regelverket. Sedan 
följer ett avsnitt med god redovisningssed och rättvisande bild i 
årsredovisningen. Vi vill poängtera i arbetet hur viktigt det är för 
omgivningen att de skall kunna förlita sig på den information som 
företagen avger. Detta avsnitt ger en förklaring till de grundläggande 
förutsättningarna för att årsredovisningen skall bevara sin relevans. När 
vi avklarat dessa delar ger vi en liten inblick i den svenska affärsvärlden 
där vi ger exempel på svenska noterade företag och deras kreativa 
redovisning. Avslutningsvis följer ett stycke där vi med en teoretisk 
ansats försöker definiera vad ett problem är och hur man vet att det 
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verkligen är ett problem. Vi ska försöka med den teoretiska grunden att 
besvara vårt syfte.  

 
Kapitel 4: I det fjärde kapitlet presenteras våra respondenter och en 

sammanfattning av de besvarade intervjufrågorna.  
 
Kapitel 5,6: I analysen som är det femte kapitlet, analyserar vi våra respondenters 

svar på frågorna. Det är genom det vi lärt oss i teorin som vi ska kunna 
analysera om verkligheten är densamma. Till slut presenterar vi våra 
avslutande ord och egna reflektioner.  
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2. Metod  
 
Det finns olika angreppssätt inför att skriva ett arbete, i detta kapitel beskriver vi 
vilken ansats vi valt att utgå ifrån. Här beskriver vi också hur vi har valt vårt ämne 
och hur vi går tillväga för att samla in och välja information.  
 

2.1 Tillvägagångssätt   
 
Ett metodsynsätt gör antaganden om verkligheten, för att kunna förklara, undersöka 
och förstå en verklighet måste man göra vissa antaganden om hur verkligheten är 
beskaffad och hur den ser ut.4 Det är inte meningen att dessa antaganden ska styra och 
svara på våra frågor, utan mer fungera som en vägledning under arbetets gång. Precis 
som vi människor har vissa grundläggande värderingar beroende på det vi lärt oss 
under livet, så hanterar vi situationer olika. På samma sätt skrivs en vetenskaplig 
rapport, författaren har en viss syn på hur verkligheten är och metodsynsättet präglar 
författarens sätt att skriva.  
 
För att vi ska kunna skapa ett bra arbete måste vi studera litteratur om metodlära, ett 
arbete kan inte skrivas på ett bra sätt utan att följa en viss metod. Ett val av metod 
säger inte bara hur vi ska skriva arbetet, utan också på vilket sätt vi ska tolka och 
sammanställa den sekundära och primära data som vi insamlat. Valet av metod är 
avgörande för hur vi lägger upp arbetet och strukturerar det och inte minst hur vi 
genomför vår empiriska undersökning. Vi kan sammanfatta det med att säga att 
metodkapitlet beskriver hur vi ska utföra arbetet, utifrån vårt syfte som beskriver vad 
vi vill uppnå. 
 
Att samla data är ett omfattande arbete, men det viktiga är att ha förmågan att 
organisera den information som insamlats för att den ska få relevans, syfte och 
mening för att sen kunna övergå till information5. Därför ska vi också redogöra för 
hur vi insamlat information och hur vi har bearbetat den. 
 

2.1.1 Val av ämne 
 
Vi funderade ganska länge över vilket ämne vi skulle behandla, vi var båda överens 
om att vi skulle skriva om något problem inom redovisningsväsendet men inte vilket 
specifikt problem vi skulle ta tag i. De enda idéerna vi hade var att vi ville skriva om 
manipulering med redovisning, income smoothing och earnings management. Vi tog 
det första steget genom att kontakta en lärare för att få lite tips och länkar till artiklar 
inom det området och därefter började vi gå igenom all information. Vi hade ännu 
inte riktigt specificerat vårt problem och insåg ganska snart att vi måste hitta någon 
speciell nisch och avgränsa oss ganska mycket. Slutligen, med lite hjälp från vår 
handledare kom vi fram till att vi skulle behandla området kreativ redovisning.  
  

                                                
4 Arbnor, I. (1994) 
5 Lundahl m fl. (1999) 
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Sedan började funderingarna över vad vi ville få fram av arbetet. Vad ville vi lära 
oss? Vi insåg ganska snart att vi inte visste vad kreativ redovisning innebar och hur 
det används i praktiken. Vidare forskning i ämnet ledde oss till att just fundera över 
hur stort problemet är här i Sverige och om företeelserna i USA var lika påtagliga här. 
När vi valde vårt ämne kunde vi börja strukturera upp vårt arbete och komma fram till 
hur vår empiriska undersökning skulle genomföras.  

2.2 Val av metod 
 
Att använda sig av litteratur och teorier sätter kvaliteten och standarden på arbetet. 
Det handlar inte bara om att hitta rätt fakta, utan informationen skall vara relevant för 
arbetet och vara tillförlitlig.  
 

2.2.1 Vetenskaplig ansats 
 
Hermeneutik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder �tolkning av bibliska 
texter�. Men med tiden har det fått en allt vidare innebörd och idag betyder 
hermeneutik ungefär �allmän tolkningslära�.6 De forskare som använder sig av den 
hermeneutiska ansatsen anser att mänsklig verklighet är av språklig natur. Det innebär 
att kunskapen fås via språket, genom uppfattningen om hur människor förstår 
världen. För att få en ökad förståelse om hur en människa ser på världen kan det 
observeras genom en människas handlande. Inom hermeneutiken försöker man se 
helhetsbilden i det problem som forskas.7 I vårt arbete har vi valt att anta den 
hermeneutiska ansatsen just på grund av uppsatsens karaktär. Den bakgrund som vi 
har och på det sätt vi utfört våra intervjuer innebär att tolkning är det centrala 
begreppet i vår studie. Istället för att söka en sanning försöker vi förstå hur den 
kreativa redovisningen uppfattas och om vi kan tolka detta som ett problem.  
 

2.2.2 Kvalitativ metod 
 
I vårt arbete har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Syftet med en 
kvalitativ ansats är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos 
något som den intervjuades livsvärld eller dess uppfattningar om något fenomen. 
Detta innebär enligt Patel m fl. att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ 
för en respondent eller avgöra vad som är det �sanna� svaret på en fråga.8 Vad som är 
utmärkande med ett kvalitativt synsätt är att det går ut på att beskriva, analysera och 
förstå. Studieobjekten består av individer där utredaren med kvalitativ ansats försöker 
tolka hur respondenten upplever omvärlden.9  
 
Som vi tidigare nämnt är det centrala begreppet i vår empiri; att tolka, vilket passar 
oss bra med den kvalitativa ansatsen. Genom de intervjuer vi kommer att utföra så är 
det upp till oss hur vi tolkar dessa svar. Alla människor ser på verkligheten ur olika 

                                                
6 Anderson (1979) 
7 Patel (2003) 
8 Patel (2003) 
9 Lundahl m fl. (1999) 
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perspektiv och det innebär att dessa tolkningar blir individuella beroende på vår syn 
och tidigare kunskaper om ämnet.  

2.2.3 Interaktiv induktion 
 
Vad denna metod innebär är att formulera en fråga och den fråga vill man 
undersökningen skall ge svar på dvs. att arbetet utgår utifrån en viss frågeställning. I 
de kvalitativa undersökningarna handlar frågan oftast om hur människor upplever och 
förstår världen. Arbetssättet för den här metoden går ut på att låta datainsamlingen 
påverka undersökningen men att samtidigt utgå från frågeställningen. Genom att 
analysera det insamlade datamaterialet ger det forskaren teoretiska idéer och om de 
idéerna verkar viktiga och värda att undersöka närmare, samt de idéer som inte verkar 
vara relevanta. Genom att arbeta med att planera, samla in data och analysera fram 
teoretiska idéer vilket dessa ska ligga till grund för en ny planering kommer man att 
styra forskningsprocessen under tiden som man genomför undersökningen. Fokus 
ligger på det viktiga som upptäckts och kan koncentrera datainsamlandet på detta.10  
 
Metoden är för oss ett sätt att beskriva vår forskningsprocess. Vi har redan i början 
utgått från frågeställningar som lett oss till de teorier som finns inom den kreativa 
redovisningen. Under arbetets gång har fler frågor uppkommit och vissa har 
förkastats. Vi känner att vi hela tiden har arbetat interaktivt och växt med uppgiften. 
Ju mer data vi insamlat desto mer insikt har vi fått och arbetet har från att vara en 
massa ostrukturerad information till ett mer specifikt och avsmalnat område. Under 
arbetets gång har både frågeställning, syfte och avgränsning förändrats flera gånger 
på grund av att vi hela tiden ökat vår kunskap i ämnet.  

2.3 Datainsamling 
 
Vid insamlandet av information till uppsatsen är det nödvändigt att göra ett urval av 
de data som finns tillgängligt. För det första måste vi fråga oss vilken data som ger 
arbetet validitet och reliabilitet. Validitet är den data som ger oss rätt kunskap, dvs. 
den information vi avser att införskaffa överensstämmer med den information som är 
väsentlig för arbetet. Sedan måste informationen vara trovärdig, dvs. reliabel.11 Här 
handlar det om förmågan och erfarenheten av att göra urval av datan.  
 
Det finns två huvudsakliga tekniker för datainsamling, de är:12 
 

• Sekundärdata � att använda sig av redan insamlat material 
• Primärdata - att samla in nya data. 

 

2.3.1 Sekundärdata 
 
Litteraturstudie är en sort av sekundärdata och att använda sig av litteratur och teorier 
sätter kvaliteten och standarden på arbetet. Det handlar inte bara om att hitta rätt 
fakta, utan informationen skall vara relevant för arbetet och vara tillförlitlig. Eftersom 

                                                
10 Hartman, J (2004) sid. 290 
11 Eriksson, LT. (2001) 
12 Arbnor, I. (1994) 



 8

denna typ av sekundärdata ofta har tagits fram i ett annat syfte än det som finns för 
den aktuella studien, vilket är den nackdel. Det är därför extra viktigt vid 
litteraturstudier att vara medveten om att informationen kan vara vinklad eller inte 
heltäckande. Fördelen med litteraturstudie är att under en relativt kort tid och med 
knappa ekonomiska resurser kan ta del av mycket information.13 
 
Sekundärdata består huvudsakligen av befintlig litteratur på högskolans bibliotek, i de 
fall böckerna inte finns att tillgå på biblioteket har vi lånat böcker på fjärrlån. Det 
innebär att vi inte kan använda oss av den information när vi behöver eftersom 
böckerna inte finns att använda på direkten. Därför måste vi planera in tiden för att 
kunna gå igenom de böcker som kommer senare. Högskolans bibliotek erbjuder även 
ett stort utbud av databaser med artiklar. Fördelarna med artiklar är att de är mer 
tidsenliga, att informationen som finns tryckt i artiklarna är färsk information. För att 
komma igång med databassökningen fick vi lite hjälp från en lärare i en tidigare kurs 
som gav oss länkar till artiklar med ganska färska studier. Det gav oss en ganska bra 
grund och en insyn om vad som egentligen diskuteras inom området. Sedan kunde vi 
genom referenslistan i dessa artiklar hitta hänvisningar till litteratur som behandlar 
vårt område mer precist. En annan viktig länk till hur vi samlat in data är hjälp från 
vissa av våra respondenter. Vi har genom samtal med dem fått tips på olika händelser 
som har med kreativ redovisning att göra, vilket har lett till att vi har fått tag på 
artiklar som gett intressant information om det som händer i Sverige.  

2.3.2 Primärdata 
 
Det finns tre olika sätt enligt Lundahl m fl. att samla in primärdata: 
 

• Direkt observation 
• Intervju 
• Experiment 

 
Vi har valt ett sätt att samla in primärdata i vårt arbete och det är intervjuer. 
Anledningen till detta är att vi anser att den information vi kan få ut av intervjuer är 
mest relevant för vårt arbete. Att tala med personer som har större insikt än oss om 
kreativ redovisning är mer värdefullt för uppsatsen än att exempelvis göra en 
fallstudie. 

2.3.3 Val av respondenter 
 
De respondenter vi har valt att intervjua är endast analytiker. Anledningen till detta är 
att vi på något sätt måste avgränsa oss till endast ett fåtal respondenter. Samtidigt som 
vi har uppfattningen att analytiker har en värdefull insyn i bolag som endast kan 
jämföras med revisorer och självaste ledningen i bolagen. Under vår litteraturstudie 
fann vi att liknande arbeten har gjorts där författarna har tittat på definitionen av 
kreativ redovisning ur revisorers perspektiv. Det vore då enligt oss intressant att se 
det ur en analytikers perspektiv. Några av de analytiker vi talat med besöker frekvent 
de bolag som de analyserar och har väldigt god insyn inte bara i årsredovisningen 
utan också i den övriga verksamheten.  
 

                                                
13 Björklund (2003) 
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Att ta kontakt med dessa analytiker har inte varit så lätt, vi insåg ganska snabbt att 
analytiker är väldigt upptagna och väldigt sällan benägna att avsätta några timmar för 
intervjuer. Det har krävts många samtal för att få tag på några som har tid att ställa 
upp och svara på våra frågor. Alla respondenter jobbar i Stockholm, vilket har skapat 
ett problem för oss eftersom vi är i Gävle. Därför har vi kommit överens med dem att 
utföra våra intervjuer via e-post och telefon. Vi är väl medvetna om att detta innebär 
att vi inte har möjligheten att direkt ställa följdfrågor under intervjun. Detta har vi 
försökt lösa genom att ha möjligheten öppen för kompletteringar efteråt.  

2.3.4 Intervjuer 
 
För att kunna skapa ett intervjuformulär som är relevant för att uppfylla vårt syfte 
måste vi fråga oss vad vi vill få ut av intervjuerna. Det är viktigt att vi ställer oss 
dessa frågor för att få ut så mycket som möjligt av våra respondenter. Innan vi börjar 
med detta måste vi ha kunskap om vad kreativ redovisning är och hur det används, 
därför sker litteraturstudierna före utformningen av intervjufrågorna. Genom detta 
strävar vi efter att öka validiteten och reliabiliteten i arbetet. Det vi hade i åtanke när 
vi utformade intervjuformuläret var att anpassa det så att det inte kan misstolkas eller 
vara svårt att förstå.  

2.3.5 Upplägg av intervjuer 
 
När vi tog kontakt med våra respondenter så förklarade vi först och främst vad arbetet 
handlade om i stora drag. Nästa steg var att skicka ett utdrag ur vårt arbete via e-post 
för att göra det hela mer klart för respondenten. I detta skede var det några av 
analytikerna som inte ansåg sig ha den kunskapen om kreativ redovisning för att 
kunna hjälpa oss och svara på frågorna. De som sedan valde att fortsätta, skickade vi 
intervjuformuläret till för att de ska försöka besvara frågorna via e-post. Bifogat i 
meddelandet skrev vi hur viktigt det var att de besvarade frågorna så ingående och 
detaljerat som möjligt. Därefter ringde vi upp flera av respondenterna för att 
komplettera och ställa följdfrågor. Det ska tilläggas att en direkt intervju är att 
föredra. Men vi anser dock att de analytiker som intervjuats har gjort det så pass bra 
att det kan likställas med en direkt intervju. 
 
Alla våra respondenter har själv fått välja hur mycket personlig information de vill 
lämna ut om sig själva. Därför är presentationen om de olika intervjuobjekten olika 
omfattande eftersom de valt att inte lämna ut privata upplysningar. Själva 
presentationen av intervjuerna har vi valt att redovisa i ett enda stycke, och inte dela 
upp det i sektioner var och en för sig. Anledningen till att vi valt att presentera det så 
är för att det inte är personens svar i sig som är viktigt, utan det är innehållet i det som 
sägs som är väsentligt för rapporten. Vissa av de svar som vi fått in har varit 
kortfattade, det har berott på att respondenten antingen inte har tillräcklig kunskap om 
frågan eller att de inte vill uttala sig om det. Det är också en anledning till att vi valt 
att sätta ihop intervjuerna i ett enda kapitel.  

2.4 Källkritik 
 
Vi är medvetna om att den litterära informationen vi tar del av kan vara subjektivt 
vinklad av författarna och därför är det alltid viktigt att ifrågasätta informationen och 
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den egna användningen av materialet.14 Då vi har använt oss av litteratur på engelska 
kan det ha påverkat översättningen till svenska även om vi försöker återge det skriva 
så korrekt som möjligt. När vi inte har kunnat översätta på ett sätt som gör texten 
rättvisa, har vi valt att citera originaltexten. 
  
Vid en direkt intervju finns det en risk att den intervjuade blir på något sätt påverkad 
av situationen. Det kan finnas en risk att respondenten svarar så som de tror att 
intervjuaren vill att det ska vara. Vi kan undvika detta till en viss del genom våra e-
post intervjuer, men är medvetna om att denna risk finns kvar eftersom 
telefonkontakten har en viss påverkan.  

                                                
14 Björklund (2003) 
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3. Teori/Litteraturstudier 
 
I denna del av uppsatsen ska vi presentera vad kreativ redovisning är och vilka 
metoder som används. Syfte med det är att introducera läsaren i ämnet. Vidare vill vi 
berätta varför kreativ redovisning används och hur det kan komma sig att det är 
möjligt att tillämpa dessa metoder. Sen följer avsnitt om god redovisningssed och 
rättvisande bild följt av svenska exempel på kreativ redovisning. Slutligen avslutas 
kapitlet med en definition av vad ett problem är och hur man ska veta att det är ett 
problem.  

3.1 Definition av kreativ redovisning 
 
Ordet kreativ definieras av Nationalencyklopedin som �förmåga till nyskapande, till 
frigörelse från etablerade perspektiv�.15 
 
Åsikterna går isär när det gäller att presentera en definition av begreppet kreativ 
redovisning. Beroende på vem det är som formulerar definitionen får förklaringen 
olika nyanser. Vissa definitioner är mer av stark och känsloladdad karaktär än andra 
förklaringar.  
 
Gandemo menar att uttrycket kreativitet tolkas som �idérikedom, påhittighet, fiffighet 
och skapande vad avser resultat- och kapitalmått samt nyckeltal�. Kreativiteten kan 
också ta sig i uttryck i förändrad eller utökad information till aktieägare och 
potentiella investerare med syftet att förbättra deras underlag för beslut. Han menar 
vidare att kreativiteten i företagen flödar ymnigt när det finns en anledning att dölja 
en negativ eller en alltför positiv resultatutveckling. Även om ett bolag eller koncern 
följer lagar och rekommendationer i årsredovisningen kan �egna idéer och 
kompletterande information� ges på en framträdande plats i årsredovisningen. I denna 
kompletterande information kan kraftiga avvikelser göras från rekommendationer. 
Motivet med dessa är enligt Gandemo att stödja eller höja den egna aktiekursen. 
 
Denna definition skiljer sig till viss del mot nedan presenterade förklaringar, det 
Gandemo menar är att det inte är några olagliga redovisningar som bolagen använder 
sig av. Däremot finns det information i kompletteringar till årsredovisningen som 
syftar till att dra ifrån uppmärksamheten från eventuellt negativa resultat.  
 
I en artikel skriven av Amat m fl. vill de påpeka att termen kreativ redovisning kan 
definieras på många olika sätt, initialt vill de presentera denna definition: 
  
�a process whereby accountants use their knowledge of accounting rules to 
manipulate the figures reported in the accounts of a business� 16 
 
I denna definition vill författarna påpeka att det är redovisarna med hjälp av deras 
kunskaper om redovisning som manipulerar redovisningen. I denna artikel ur Journal 
of Economic Litterature skriver fyra olika författare om sina perspektiv på kreativ 
redovisning. Dessa fyra skribenter har olika bakgrund och yrken vilket ger en 
                                                
15 www.ne.se 2006-05-17 � sökord kreativitet 
16 Amat, O. m fl. (1999) 
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intressant synvinkel ur deras erfarenheter. Ian Griffiths, affärsjournalist skriver:17 
varje företag fifflar med deras vinster, varje kontoslag i årsredovisningen är ett 
resultat av siffror som varsamt manipulerats. De publicerade siffrorna som årligen ges 
ut till intressenterna har alla blivit ändrade för att skydda de skyldiga. Det är det 
största tricket sedan den trojanska hästen. Faktum är att detta förledande är helt 
legitimt, det är kreativ redovisning.  
 
Griffiths har en tämligen negativ syn på företagen, han ser i princip att allt som 
bolagen sätter sina fingrar på är manipulerat för att lura investerarna.  
 
Michael Jameson, revisor berättar ur sitt perspektiv: redovisningsprocessen består av 
många bedömningsfrågor. Flexibiliteten tillhandahåller möjligheter till manipulering, 
svek och förvrängning av fakta. Dessa aktiviteter � utövade av de mindre nogräknade 
revisorerna i yrkeskåren har kommit att kallas som kreativ redovisning.18   
 
I detta fall vill revisorn påpeka att det är det är flexibiliteten i redovisningslagarna och 
normerna som tillåter en manipulation av redovisningen. Och att det är de skrupelfria 
revisorerna som utövar detta. 
 
Terry Smith en investeringsanalytiker ger sin definition utifrån hans erfarenheter av 
kreativ redovisning: Mycket av den uppenbara tillväxten av vinster i företagen på 80-
talet var snarare ett resultat av fingerfärdighet än en genuin ekonomisk tillväxt. Vi tog 
det som ett uppdrag att avslöja dessa metoder som företagen använder sig av.19 
 
Uppenbarligen är det ett problem för investerarna och analytikerna att företagen 
skönmålar resultaten och ger en felaktig bild som ett underlag för en eventuell 
investering.  
 
Ett fjärde perspektiv på kreativ redovisning kommer från en akademiker, Kamal 
Naser: Kreativ redovisning är förvandlingen av finansiella redovisningssiffror från 
vad de verkligen är till vad intressenterna önskar, genom att utnyttja existerande 
regler och/eller ignorera vissa eller alla av dem.20 
 
Definitionen ger en mer allmän och objektiv bild på vad kreativ redovisning är och 
ger en ganska bra och oberoende förklaring.  
 
Det alla fyra författare har gemensamt med deras formulering av kreativ redovisning 
är att de verkar uppfatta att det är väldigt vanligt och att de ser på kreativ redovisning 
som vilseledande och en icke önskvärd metod.  
 
Mulford & Comiskey har i sin bok sammanfattat de olika metoder som företag 
använder sig av under ett och samma namn; the financial numbers game. Visserligen 
benämns de under olika namn, men att alla metoder i slutändan har samma mål och 
författarna har valt denna definition: Användandet av kreativ redovisning för att 
förbättra intrycket av företagets prestation.21 Inom detta finns sedan olika 

                                                
17 Amat, O. m fl. (1999) 
18 Amat, O. m fl. (1999) 
19 Amat, O. m fl. (1999) 
20 Amat, O. m fl. (1999) 
21 Mulford, C. m fl. (2002) 
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benämningar som visas i tabellen. I avsnitt 3.6 behandlar vi vissa av dessa metoder 
lite mer ingående.  
 
Aggressive accounting Ett kraftfullt och medvetet val av 

redovisningsprincip för att uppnå 
önskade resultat, vanligtvis ett högre 
resultat. Detta görs oavsett om man 
följer redovisningsnormer eller inte.  

Earnings management Aktiv manipulering av resultatet mot ett 
förutbestämt mål. Oftast är målet satt av 
ledningen, prognoser av analytiker eller 
en summa som är överensstämmande 
med en jämnare och stadigare inkomst. 

Income smoothing En typ av earnings management som 
syftar till att ta bort toppar och dalar från 
en normal vinstkurva (se fig. 1 avsnitt 
3.6.2). Oftast görs detta genom att 
reducera och �lagra� vinster under bättre 
år, för att kunna använda sig av dessa 
under sämre år.  

Fraudulent financial reporting Avsiktliga uttalanden som är felaktiga, 
eller medvetet uteslutande eller tillägg 
av siffror i finansiella rapporter med 
syftet att lura läsaren.  

 
 

3.2 Metoder för kreativ redovisning 
 
Det finns egentligen inget sätt att konkret sätta fingret på exakta metoder för kreativ 
redovisning. Däremot finns det generella exempel på hur det kan göras, många av 
dessa metoder är möjliga på grund av en flexibilitet i gällande lagar och normer:22 
 
• Ibland tillåter den gällande praxis och lagstiftningen i vissa länder att företagen 

får möjligheten att välja mellan olika redovisningsmetoder. Exempelvis kan ett 
företag välja mellan att skriva av utvecklingskostnader löpande eller att göra en 
linjär avskrivning över den förväntade livslängden av projektet. På detta vis kan 
företagen välja den redovisningsmetod som passar den bild de vill ge.  

 
• När det gäller att värdera vissa poster i redovisningen innebär det från företagets 

sida ett försök att uppskatta och förutse vissa värden. Exempelvis att uppskatta en 
tillgångs ekonomiska livslängd som avskrivningarna baseras på. Dessa 
uppskattningar görs vanligen internt och den kreativa redovisaren har möjligheten 
att anpassa livslängden efter deras behov. Detsamma gäller när det gäller att 
värdera framtida pensionsåtaganden. Normalt brukar en extern värderare tas in för 
att uppskatta dessa. Den kreativa redovisaren kan då manipulera värderingen på 
olika sätt. För det första på vilket sätt värderaren blir informerad och för det andra 
genom att välja en person som de vet är på deras sida.  

                                                
22 Amat, O. m fl. (1999) 
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• Konstgjorda transaktioner kan användas för att antingen manipulera siffror i 
balansräkningen eller för att flytta vinster mellan redovisningsperioder. Detta kan 
uppnås genom att utföra en eller flera transaktioner med en tillmötesgående tredje 
part, vanligtvis en bank. Exempelvis kan ett företag komma överens om att sälja 
en tillgång till en bank och sedan kan banken leasa tillbaka tillgången till 
företaget, en s.k. �sale and lease back.� Försäljningspriset kan vara under eller 
över det aktuella värdet på tillgången och skillnaden på priset kan kompenseras 
genom förhöjda eller sänkta uthyrningskostnader.  

 
• Verkliga transaktioner kan också bli tajmade för att ge intryck av det önskade 

resultatet. Ett exempel på detta kan vara att ett företag har en investering som är 
värd 1 miljon i anskaffningskostnad. Det aktuella marknadsvärdet på 
investeringen är 3 miljoner. Ledningen på företaget kan själva välja vilket år de 
ska sälja tillgången och därmed öka vinsten den aktuella perioden.  

 
Det finns dock många fler exempel på kreativ redovisning, ett typiskt fall som nämns 
ofta är just den kreativiteten som finns i själva årsbokslutet. Företagen försöker att 
rikta uppmärksamheten bort från vissa siffror som är negativa och endast lyfter fram 
vissa positiva egenskaper. Det här är inget som är olagligt på något sätt, men däremot 
kan själva uppsåtet diskuteras. Att läsa en sådan årsredovisning för den ovane är inte 
lätt.  

3.3 Att motverka kreativ redovisning 
 
För att lagstiftarna och normgivarna ska kunna motverka och minska möjligheterna 
till kreativ redovisning krävs det att de angriper de ovan nämnda metoder (se 3.2) var 
och ett på olika sätt. 
 
• Omfattningen av de valmöjligheter som finns att tillgå kan reduceras eller att 

specificera vilka omständigheter varje metod skall användas till. Att kräva 
kontinuerlighet för varje metod kan också vara till en hjälp enligt författarna. 
Företagen måste då använda samma metod då liknande omständigheter 
uppkommer.23 Till synes kan det vara ett bra förslag, men vi anser att regelverket 
skulle bli alltför omfattande och svårbegripligt om lagstiftaren/normgivarna skall 
specificera och ange varje omständighet som kan uppkomma. Om 
lagstiftaren/normgivaren skall reducera valmöjligheterna kan företagen tvingas 
använda metoder som inte ger en rättvisande bild. 

  
• Att utnyttja möjligheten till att uppskatta och förutspå värden kan enligt 

skribenterna kontrolleras på två sätt. Ett av dem är att sätta regler som minskar 
redovisarens frihet att göra bedömningar. Den andra möjligheten ärr att föreskriva 
kontinuerlighet som i det förra fallet, att företagen måste använda samma metod 
under kommande perioder.24 Det här kan, precis som i det förra fallet leda till att 
företagen tvingas använda metoder som inte ger en rättvisande bild av företagets 
redovisning.  

                                                
23 Amat, O. m fl. (1999) 
24 Amat, O. m fl. (1999) 
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• Konstgjorda transaktioner kan motverkas genom att införa konceptet substans 
över form, där den ekonomiska substansen är viktigare än den rättsliga form av 
transaktioner som bestämmer redovisnings innehållet.25  

 
• Timingen av verkliga transaktioner kan regleras genom att kräva regelmässiga 

omvärderingar av dessa. På så sätt kan intäkter och förluster vid förändrat värde 
kunna identifieras på kontona årligen istället för att intäkten/förlusten ska 
uppenbara sig det året företaget gör sig av med tillgången.26  

 

3.4 Varför kreativ redovisning? 
 
Vi har nu förklarat vad kreativ redovisning innebär och presenterat översiktliga 
exempel på hur det kan utföras. Men varför använder sig företagen av kreativ 
redovisning? Svaret på detta kan låta olika beroende på vilken intressent företagen 
vänder sig till. När man diskuterar kreativ redovisning brukar fokus ligga på om det 
får konsekvenser för investerarens beslut. Det kanske är en stor del av 
konsekvenserna med kreativ redovisning, men det är inte bara aktieägarna och 
potentiella investerare som berörs. Företagen har många intressenter som kan ta skada 
av felaktig eller förvrängd information. 
 
Det finns dock skillnader på vad det är för företag när det gäller kraven på 
redovisningen, ett privatägt företag har inte samma krav som ett publikt aktiebolag. 
Burgstahler m fl. skriver: när ett företag lever på extern finansiering, skapas ett behov 
av information som är användbar för att utvärdera och få en översikt över företaget. 
Vanliga investerare i aktier har inte tillgång till privat information om bolaget som 
kan vara användbar för att utvärdera en eventuell investering. Därför litar de väldigt 
mycket på publik information såsom årsredovisningar och redovisat resultat. Vidare 
säger de att om kvaliteten på denna information är dålig leder det till att investerare är 
ovilliga att tillföra kapital till företagen. Slutsatsen av detta är att publika bolag har 
incitament att ge ut årsredovisningar som hjälper intressenter att samla information 
om företagets ekonomiska prestationer.27 Det här är enligt författarna en ledtråd till 
varför det skapas incitament att manipulera redovisning.  
 

3.4.1 Effekter på aktiepriser 
 
Ett företags förmåga att generera en hållbar och säker ökning av intäkter/vinster som 
tillhandahåller kassaflöden kommer alltid att vara attraktivt för investerare. I 
slutändan kommer investerarna betala högre priser för att inneha aktier i ett sådant 
företag. Kassaflödena bör antingen tillhandahållas när marknaden förväntar det, eller 
att investerarna räknar med att dessa kassaflöden kommer att genereras. Ett företag 
som lyckas förmedla intrycket av höga vinster och kassaflöden till investerare 
tenderar att se en positiv effekt på aktiepriserna enligt Mulford & Comiskey.28 
 

                                                
25 Amat, O. m fl. (1999) 
26 Amat, O. m fl. (1999) 
27 Burgstahler m fl (2006) 
28 Mulford, C. m fl. (2002) 
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För företaget leder ett högt aktiepris till att företagets marknadsvärde ökar och 
reducerar kostnaden för kapitalet. De i ledningen som har bonussystem kopplade till 
aktiepriser eller har optioner i dessa kan göra sig en förmögenhet genom att använda 
sig av kreativ redovisning.29  
 
Enligt Mulford & Comiskey får effekterna på aktiepriserna följande belöningar:30 

• Högre aktiepriser 
• Minskad volatilitet på aktiepriser 
• Värderingen av företaget ökar 
• Minskad kostnad för eget kapital 
• Ökat värde på aktieoptioner 

 
Det författarna vill framföra är att företagen genom dessa metoder kan påverka den 
högra sidan av balansräkningen - eget kapital.  
 

3.4.2 Kreditkostnadseffekter 
 
Mulford & Comiskey menar också att företagen kan manipulera den finansiella 
rapporten för att minska lånekostnaderna. Genom att företagen visar upp högre 
redovisade intäkter, högt värde på tillgångar, lägre skulder och ökar värdet på eget 
kapital. De menar att dessa åtgärder kan förmedla ett intryck av förbättrad 
kreditvärdighet och mer attraktivt för kreditgivare att låna ut eller köpa obligationer. 
Sammanfattningsvis kan företaget genom användandet av kreativ redovisning för att 
förbättra de finansiella rapporterna lyckas minska lånekostnaderna för företaget. För 
att sammanfatta belöningarna av kreditkostnadseffekterna enligt Mulford & 
Comiskey:31 
 

• Förbättrad kreditkvalitet32 
• Högre skuldvärdering33 
• Lägre lånekostnader 
• Mindre strikta lånevillkor 

 
Ett företag som har hög skuldsättningsgrad (Skulder/Eget kapital) besväras säkerligen 
av höga räntekostnader. På detta sätt kan företagen spara väldigt mycket på att ha hög 
kreditvärdighet och därmed sänka sina räntekostnader.  
 

3.4.3 Effekter av belöningssystem 
 
Incitamentsprogram för företagsledare och nyckelanställda brukar oftast bestå av 
aktieoptioner. Med sådana belöningssystem får de anställda aktier, rätten att köpa 
aktier eller utbetalningar som är förenade med aktiepriserna på företaget. Mulford & 
Comiskey menar att när ett sådant belöningssystem är rätt utformat kan de anställdas 
                                                
29 Mulford, C. m fl. (2002) 
30 Mulford, C. m fl. (2002) 
31 Mulford, C. m fl. (2002) 
32 Kreditkvalitet är en värdering av en obligations finansiella egenskaper för att fastslå dess egenskaper och risk. 
33 Egen översättning från eng. ordet debt rating som innebär att ju högre debt rating desto större chans att 
investeringen betalar tillbaka insatsen, dvs låg risk. 



 17

och aktieägarnas intressen mötas på ett tillfredsställande sätt. Vidare menar de att när 
bonussystemen har samband med redovisat resultat eller liknande finns det incitament 
för företagsledaren att använda sig av kreativ redovisning för att maximera sin bonus. 
Så för att sammanfatta belöningen av bonussystemen med hjälp av kreativ 
redovisning är att den vinstbaserade bonusen ökar.34 
 
När en företagsledares bonussystem är förenat med årets resultat brukar den vara 
utformad så att VD:n får en viss procent av resultatet i bonus vid en miniminivå upp 
till en maxinivå. När belöningssystemet är utformat på detta sätt anser Amat m fl. att 
ledningen eller redovisaren kommer att agera på ett viss sätt:35 
 

• Om vinstsumman är mellan max och min nivå, kommer VD:n att 
välja redovisningsmetoder som lyfter vinsten till max. 

• Om vinsten är under miniminivå kommer VD att försöka maximera 
antalet avsättningar i syfte att skriva tillbaka avsättningarna för att 
höja vinsten kommande år. 

• Om vinsten är över maxnivå strävar VD efter att minska årets 
resultat. Detta för att kunna höja resultat till kommande år.  

 
Ett företag som kopplar dess vinst med en företagsledares bonus borde dock vara 
medveten om att ett incitament för att manipulera eller öka årets resultat uppkommer. 
Det är ingenting som är främmande här i Sverige och för några år sedan fanns det 
diskussioner om Skandias bonussystem till VD: n36. 
 

3.4.4 Effekter av politiska kostnader  
 
Politiska kostnader innebär enligt Mulford & Comiskey att det är kostnaderna för 
ytterligare regleringar av staten som exempelvis högre skatter. Oftast är det stora 
företag som försöker undvika dessa kostnader. För att undvika detta anses företagen 
ha motiv att minska deras intäkter för att undvika att dra åt sig uppmärksamhet från 
politiker. Belöningen för att undvika politiska kostnader genom kreativ redovisning 
är:37 
 

• Minskning av regleringar 
• Undvika höga skatter 

 
I artikeln av Amat m fl. preciserar de ytterligare vilka företag som har intresse av att 
visa lägre resultat. Författarna menar att allmännyttiga företag som el- och telebolag 
är under tillsyn av staten som reglerar maximala taxor som företagen får debitera 
konsumenter. Om sådana företag visar höga vinster är det stor sannolikhet att staten 
svarar med att kontrollera priserna. Dessa företag har då incitament att välja 
redovisningsmetoder som tenderar att reducera vinster.38 
 

                                                
34 Mulford, C. m fl. (2002) 
35 Amat, O. m fl. (1999) 
36 http://www.arbetaren.se/2003/49/aekonomi.html 2006-05-15 
37 Mulford, C. m fl. (2002) 
38 Amat, O. m fl. (1999) 
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Fields m fl. tar också upp detta exempel och skriver att studier har visat att 
försäkringsbolag försöker reglera sitt resultat när de har uppmärksamhet från 
lagstiftare och reglerare.39  
 
Det finns alltså inte bara en strävan att öka det redovisade resultatet, utan också att 
minska resultatet för att lagstiftare och politiker inte ska reglera marknaden. Det ska 
också tilläggas att detta oftast gäller för stora företag som Microsoft och liknande 
stora koncerner.  
 

3.5 Val av redovisningsmetod 
 
Mycket av den kreativa redovisningen aktualiseras p g a. möjligheten till val av 
redovisningsmetoder. Men valet av redovisningsmetod finns där av en viss anledning. 
 
Forskning om val av redovisningsmetod angriper frågan om huruvida redovisning 
behövs, eller har en mening. Fields m fl. menar att eftersom marknaden och världen 
inte är perfekt så behövs redovisningen för att jämna ut en informations asymmetri. I 
en perfekt marknad där all information är tillgänglig till alla behövs ingen reglering 
av redovisningsprinciper eller att t o m redovisningen är onödig.40 
 
�However, in our world of imperfect and incomplete markets, the demand for 
accounting and accounting regulation implies that accounting disclosures and 
accounting-based contracts are efficient ways of addressing market imperfections.� 
 
De menar vidare att; för att kunna definiera den roll som redovisningen har, behövs 
en definition av vad val av redovisningsmetod innebär. Fields m fl. erbjuder denna 
definition: Ett val av redovisningsmetod är det beslut som primärt syftar till att 
påverka (antingen i form eller substans) utdata i redovisningssystemet på ett visst sätt. 
Det gäller inte bara i bokslutet utan också i skattedeklarationen.41  
 
En intressant teori som Fields m fl. tar upp är att även om problemen med att 
redovisare har möjligheter att använda olika redovisningsmetoder, och att studier 
visat att redovisarens/VD:ns agerande får aktieägarna betala för. Men de ställer också 
frågan att kreativ redovisning eller någon sorts earnings management tillåts pga. att 
de förväntas och inte minst att aktieägarna vill att det ska användas. De förklarar 
vidare att samma redovisningsmetoder som väljs av ledningen för att maximera deras 
egen kompensation kan också minska risken på obligationer och öka värdet på 
tillgångarna.42 
 

3.5.1 Flexibilitet 
 
Mulford och Comiskey menar att på grund av att det finns flexibilitet i dagens 
redovisningsrekommendationer där företagen har möjlighet att välja som de vill så 
uppkommer också den kreativa redovisningen. Vidare kan man fråga sig, varför finns 
                                                
39 Fields, T.D. m fl. (2001) 
40 Fields, T.D. m fl. (2001) 
41 Fields, T.D. m fl. (2001) 
42 Fields, T.D. m fl. (2001) 
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det flexibilitet? Skulle det inte vara enklare att kräva att alla företag redovisar på 
samma sätt? Det är tyvärr inte lika enkelt som det låter. Alla företag har finansiella 
transaktioner och ekonomiska förhållanden som inte är tillräckligt lika för att 
företagen skall kunna använda sig av identiska redovisningsprinciper, även för 
företag inom samma industri.  
 
För att förklara lite närmare vad det innebär med flexibilitet i redovisningen har 
Mulford och Comiskey gett exempel på hur och varför det finns i tillämpandet med 
olika principer. Nedan presenterar vi endast översiktligt olika exempel på flexibilitet. 
 
När det gäller lagerkostnader så finns det olika värderingsmetoder såsom LIFO, FIFO 
och återanskaffningsmetoden (genomsnittsmetoden). Det kan finnas beroende på 
företagets situation fördelar att använda sig av en viss värderingsmetod för att ge en 
mer rättvisande bild av årsredovisningen. Det författarna menar är att det inte finns en 
logik i att kräva att alla företag använder sig av samma värderingsmetoder. Grunden 
är att man ignorerar de varierande ekonomiska tillstånd företagen är i för tillfället och 
det är just det som gjorde att de olika metoderna utvecklades till att börja med. 
 
Ett annat exempel är avskrivningar av goodwill. När ett företag köper ett annat 
företag kan goodwill uppkomma, det är ett pris över marknadsvärdet (premium) som 
moderbolaget betalar för att de tror att dotterbolaget kommer att generera framtida 
avkastning över en viss tid. Generellt så ska denna goodwill avskrivas under de år 
som avkastningen förväntas ge. Denna avkastning eller förväntade framtida intäkter 
kan vara olika beroende på situationen och därför anses det heller inte rätt att 
goodwill skrivs av lika för alla företag.  
 
Ekholm m fl har diskuterat hur mycket flexibilitet som bör tillåtas i artikeln �en 
rättvisande bild definierad�. Han bollar med tanken ifall avsteg bör tillåtas endast i 
undantagsfall, eller om en generell flexibilitet borde accepteras. Om det skulle 
tillämpas obegränsat skulle det leda till att bolagens hörsamhet gällande lagar och 
regler bli selektiv. Det i sin tur skulle minska jämförbarheten mellan olika bokslut 
och redovisningsmyndigheternas uppgift skulle bestå av att förbjuda existerande 
oönskad praxis.43  
 

3.6 Olika sorters kreativ redovisning 
 
Mulford och Comiskey har i sin bok �The Financial Numbers Game� beskrivit olika 
sätt att bli kreativ med årsredovisningen. Syftet med deras bok är inte bara att upplysa 
intressenter om vilka olika medel företagen använder sig av kreativ redovisning, utan 
också lära läsaren hur man kan se att årsredovisningen blivit manipulerad eller 
förskönad. De ger autentiska exempel på hur börsnoterade företag på olika sätt har 
manipulerat redovisningen. Att exakt förklara hur företagen gått till väga är alldeles 
för omfattande i denna uppsats och hör inte till syftet, därför hänvisar vi till Mulford 
och Comiskeys bok för den som är intresserad. 
 

                                                
43 Ekholm, B.G. m fl. (1996) 
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3.6.1 Earnings management/Vinstmanipulering 
 
Earnings management, eller vinstmanipulering är enligt Mulford och Comiskey en 
aktiv manipulering av vinsten med syftet att skapa ett modifierat intryck av ett 
företags prestationer. Redovisat resultat har en stor betydelse för företagens 
aktiviteter och beslut som görs av dess ledning. Företagen koncentrerar sig väldigt 
mycket på att möta investerarnas och analytikernas (börsens) förväntningar på deras 
resultat. Konsekvenserna blir att företagen ser det som deras skyldighet att möta dessa 
förväntningar på alla möjliga sätt. Lyckas inte företagen nå de målen, resulterar det i 
att aktiepriserna dalar. 

3.6.2 Income smoothing/inkomstutjämning 
 
Inkomstutjämning eller Income smoothing som det brukar kallas, är ett sätt för 
företagen att ge en illusion av att de årligen får en stadig och jämn tillväxt av årets 
resultat. Man kan säga att Income smoothing är en form av earnings management som 
är utformad att ta bort toppar och dalar av årets resultat.44 Aktieägare och investerare 
föredrar låg volatilitet på förväntade resultat. En hög volatilitet ökar risken på 
investeringar. Därför vill ledningen jämna ut resultatet för att öka förutsägbarheten på 
kassaflöden och därmed ses företaget av marknaden såsom ett lågriskföretag. Det 
finns till och med undersökningar som visar på att ledningen i företag har valt bort 
vinstgivande (positivt NPV45) investeringar för att inte påverka kassaflöden och 
därmed periodens resultat.46   
 
Fig. 1. 

 
 
Ett exempel på att vinstutjämna kan vara att göra onödigt höga avsättningar på 
skulder och tillgångar under goda år. Sedan under sämre år kan dessa avsättningar 
minskas dramatiskt.47 På så sätt får företaget utrymme att anpassa resultatet under 
sämre år.  
 

                                                
44 Mulford, C. m fl. (2002) 
45 Net Present Value 
46 Riahi-Belkaoui, A. (2004) 
47 Amat, O. m fl. (1999) 
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Förespråkarna för detta anser att eftersom de inkomstutjämnar, kommer inte 
förväntningarna på företagets resultat vara orimligt höga från omvärlden/analytikerna 
under goda år. Är förväntningarna höga, och företaget inte når upp till dem kommer 
aktiekurserna att rasa.48 Förespråkarna av detta bör rimligtvis vara ledningen och 
chefer på företagen.  
 
De som är negativa till detta anser att: om faktum är att omständigheterna i företagets 
kassaflöden är volatila, har investerarna rätt att få veta det. Vidare anser de att income 
smoothing kan dölja långsiktiga förändringar i vinsttendenser.49 De som är negativa 
till detta är säkerligen aktieägare och andra intressenter.  
 
En annan variant av income smoothing är att manipulera inkomster så att de passar de 
förutsägelser som analytiker har gjort.50 Genom att matcha prognoser ses företagen 
historiskt sett som ett lågrisk företag. Med andra ord kan det sägas att det är säkert att 
satsa på företag där kassaflöden och vinster lätt kan förutspås.  
 
Ett exempel på hur den stora mjukvarujätten Microsoft har för redovisningspolicys 
ges av en artikel i Fortune. Deras redovisningsmetoder är utformade på så sätt att 
inom lagens ramar att matcha de prognoser som finns om deras kvartalsvinster med 
det redovisade resultatet. När Microsoft lanserar en ny mjukvara på marknaden så 
skjuts en stor del av vinsten upp under kommande år. Detta för att täcka eventuella 
uppgraderings- och supportkostnader.51 Denna metod är helt laglig och betyder att 
Microsoft får lättare att förutspå framtida vinster. 

3.6.3 Fraudulent financial reporting 
 
Det mesta ur den kreativa redovisningen håller sig inom ramarna för 
redovisningsrekommendationer även om de pressar normer och lagar till det yttersta. 
När företagen går över gränsen och går utanför lagsystemet och avger en 
årsredovisning som inte ger en rättvis bild av företagets position och finansiella 
resultat så är det olagligt. För att veta var gränsen går när det gäller att endast använda 
sig av flexibilitet eller att göra sig skyldig till bedrägeri så finns det enligt författarna 
två rekvisit. Det första är att det är en klar överträdelse av lagar, normer och praxis 
och för det andra så ska det finnas ett uppsåt. Det är dock inte lätt att bevisa sådana 
företeelser.52  
 

3.7 God redovisningssed och rättvisande bild 
 
För att kunna besvara vår frågeställning där vi undrar om kreativ redovisning strider 
mot god redovisningssed och rättvisande bild vill vi presentera några viktiga begrepp 
och principer som har betydelse inom redovisningen. God redovisningssed kan 
beskrivas som normer som baseras på redovisningspraxis, rekommendationer och 
yttranden från Bokföringsnämnden, Finansinspektionen och Redovisningsrådet.53 
                                                
48 Amat, O. m fl. (1999) 
49 Amat, O. m fl. (1999) 
50 Amat, O. m fl. (1999) 
51 Fox (1997) 
52 Mulford, C. m fl. (2002) 
53 prop. 1999/2000:LU2 
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Rättvisande bild kan beskrivas som att företagets information ska ge en så riktigt bild 
som möjligt om dess ekonomiska situation.54 
 
Bokföringslagen (BFL), årsredovisningslagen (ÅRL) och de särskilda 
årsredovisningslagarna fungerar som en vägledning för de finansiella företagen, vilket 
innehåller allämna principer för rapportering och dokumentation av 
räkenskapsinformation. Vidare uttrycks det att en komplettering ska göras med 
normer som anger mer i detalj hur det ska redovisas. Kraven på överskådlighet och 
god redovisningssed och kravet att balansräkning, resultaträkning och noter ska 
upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat 
är sådana principer. För att skapa en rättvisande bild skall tilläggsupplysningar 
lämnas.55  

3.7.1 God redovisningssed 
 
En statlig myndighet som Bokföringsnämnden (BFN) ansvarar för förbättrandet av 
god redovisningssed i företagens finansiella information. Det sker bland annat genom 
att nämnden meddelar allmänna råd om tillämpningen av främst bokföringslagen och 
årsredovisningslagen.56 Men lagstiftningen är enbart en ramlag, som innebär att andra 
normkällor behövs för att bestämma vad som är gällande rätt.57  
 
God redovisningssed har en central roll i skandinavisk och svensk lagstiftning. När en 
hänvisning görs till god redovisningssed är det för att göra en utfyllnad på de 
områden där detaljerad information saknas. Exempelvis inom de områden där man 
ansett sig inte kunna skapa detaljregler i lag, på grund av att praxis är oklar eller att 
utvecklingen snabbt skulle göra en lag innehållande sådana regler inaktuell. I 
propositionen till 1976 års lag anges god redovisningssed som:58 
 
�� en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets 
bokföringsskyldiga.� 
 
I förarbetena till lagstiftningen förs det ett resonemang om vad god redovisningssed 
innebär och definieras på så sätt att begreppet ska fungera som ett rådande praxis och 
rekommendation ifrån styrande organ. God redovisningssed fungerar som en 
vägledning i de fall då en avvikelse görs från rekommendationer, allmänna råd och 
vedertagen praxis för att ge en rättvisande bild. Det menas enligt Artsberg att när en 
tolkning av lagen inte räcker till för att besvara en viss fråga, bör en kompletterande 
förklaring av lagen göras.59 
 
Med det är inte lämpligt att tillmäta enbart faktiskt förekommande praxis betydelse. 
Det behövs därför ett eller flera �normgivande organ� som kan identifiera de normer 
som bör användas när lagens regler fylls ut.60   
 

                                                
54 Svensson, B. m fl. (2000) 
55 FAR, Samlingsvolym del 1 (2005) 
56 FAR, Samlingsvolym del 1 (2005) 
57 Artsberg, K. (2003) 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 FAR, Samlingsvolym del 1 (2005) 
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God redovisningssed bör enligt Artsberg bestämmas genom sakkunniga personer 
inom redovisningsområdet. Utlåtanden av olika branschorganisationer betonas som 
viktiga när branschers särförhållanden måste uppmärksammas. Bokföringsnämnden 
har grundats för att inte överlämnas helt åt enskilda intressen att bestämma om vad 
god redovisningssed innebär.61 
 
Begreppet god redovisningssed redogör för hur företagen redovisar, �en kvalitativ 
representativ krets av redovisningsskyldiga� har betraktats som den allmänna 
begreppsförklaringen.62 Kravet på god redovisningssed hittas i ÅRL 2:2 § vilket 
tydligt beskriver hur årsredovisningar skall upprättas på ett överskådligt sätt och ska 
överensstämma med god redovisningssed. 

3.7.2 Rättvisande bild 
 
Ekholm m fl. skriver i sin artikel att begreppet "en rättvisande bild" har sitt ursprung i 
Storbritannien och tolkningen och tillämpningen varierar stort mellan olika länder 
inom EU. Enligt Europeiska gemenskapens fjärde bolagsrättsliga direktiv skall 
årsredovisningen ge en rättvisande bild (a true and fair view) av bolagets tillgångar, 
skulder, ekonomiska ställning och resultat. True and fair view-begreppet utgör ett 
bevis på att, fastän begreppet inte är preciserat, en försäkran mot den vilseledande 
rapporteringen.63 Om inte tillämpningen av detta direktiv räcker till bör upplysningar 
lämnas. I undantagsfall då tillämpningen av en föreskrift i fjärde direktivet är 
stridande med att ge en rättvisande bild, skall avsteg göras så att en rättvisande bild 
kan ges.64 Enligt den svenska lagstiftningen så definieras rättvisande bild i ÅRL 3:2 § 
enligt nedan: 
 
�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 eller rekommendationer från 
normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i 
en not � 
 
Svensson m fl. skriver i sin bok att upprättandet av redovisningen ska i första hand 
göras utefter vad lagen kräver alltså i enlighet med god redovisningssed. Om 
företagets redovisning trots detta inte avger en rättvisande bild skall informationen 
utökas för att uppnå kravet på rättvisande bild.65 Vidare kräver lagen att om inte 
rättvisande bild kan uppfyllas skall avsteg göras från sådana allmänna 
redovisningsnormer som uttrycks i rekommendationer och allmänna råd från 
normgivande organ, som Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och 
Finansinspektionen, eller i generellt tillämpande praxis. Detta avsteg kallas för 
overriding-regeln eller avstegsregeln och i de flesta EU-länderna får även lagregler 
åsidosättas för att uppfylla kravet en rättvisande bild men detta är dock inte tillåtet i 
Sverige.66 Via den s.k. avstegsregeln kommer den kreativa redovisningen in i bilden 
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eftersom ansvaret ligger på företaget att ge ut en så rättvisande bild av företagets 
finansiella information som möjligt. Enligt Knutsson uppfattas det som ett problem, 
då företagen själva får ett verktyg med vilket de kan skapa egna redovisningsmetoder 
i strid med lagen och gällande rekommendationer, eftersom regeln inte beskriver i 
vilka situationer den skall användas. 67 Det är upp till företaget att fylla ut där det 
finns behov för att ge en rättvisande bild av den finansiella informationen som 
redovisas. Knutsson menar då att konsekvenserna av detta är att Redovisningsrådet 
och andra normgivande organ mister sin auktoritet inom redovisningsområdet.68 
 
  
Vidare påpekar Svensson m.fl. att en avstegsregel inte får tillämpas som ett redskap 
för att ändra en allmän redovisningspraxis i en önskvärd riktning som strider med 
direktivets föreskrifter. Syftet med avstegsregeln är att efterstäva och att skapa en 
rättvisande bild i ett bolag med särpräglade omständigheter.69 
 
Samtidigt uttrycker Svensson m fl. också att avstegsregeln kan leda till att den kan ge 
utrymme för manipulationer av redovisningen. Vilket leder till att förtroendet för 
bolagens finansiella information minskar. En annan effekt av manipulation med 
redovisningen är att jämförbarheten mellan olika företags redovisningar kan 
försämras och förvrängas. 
 
Om företagen själva får ett instrument med vilket de kan skapa egna 
redovisningsmetoder i strid med lagen och gällande rekommendationer kan det 
befaras att rådets ställning försvagas vilket på sikt kan påverka rådets 
rekommendationsutgivning. I och med EG:s fjärde direktiv så kan det leda till att 
företaget missbrukar och manipulerar med redovisningen.70  
 
Det är viktigt att en väl fungerande kompletterande normgivning bidrar till att skapa 
enhetliga redovisningsregler bland annat för jämförbarhetens skull. Det leder också 
på sikt till en högre kvalitet på redovisningshandlingarna.71 

3.7.3 Redovisningens kvalitetskrav 
 
Redovisningsinformation skall enbart inte följas av principerna god redovisningssed 
och rättvisande bild för att möta de krav som ställs på redovisningen. Enligt god 
redovisningssed och rättvisande bild får avsteg, vilket den kreativa redovisningen 
kommer i uttryck, göras för att uppfylla kraven på företagets finansiella information. 
Kan då dessa avsteg sänka redovisningens kvalitetskrav?  För att möta användarnas 
informations behov har man format kvalitetskrav för hur redovisningen bör vara 
utformad och den viktigaste egenskapen är relevans, som även har kopplats samman 
med egenskaperna tillförlitlighet och jämförbarhet. Med relevans menas med att 
redovisningen ska vara användbar för beslut. Begreppet syftar även till att 
informationen inte ska vara felaktig eller vinklad på något sätt för läsaren ska våga 
lita på den informationen som ges.72 Tillförlitlighet handlar om redovisningens 
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�avbildningsförmåga�, det menar Smith med förmågan att avbilda en ekonomisk 
verklighet i ett företag.73 
 
�Vad kriteriet riktar sig mot är varje form av frisering av redovisningen av 
�kosmetiska� skäl, dvs. varje anpassning av redovisning av redovisningen för att ge 
den bild man vill visa utåt snarare än den bild man egentligen tror på�.  
 
Redovisningsinformationen får inte väljas och presenteras på ett sådant sätt att man 
medvetet försöker påverka beslutsfattandet i en viss given riktning.74 Egenskapen 
jämförbarheten innebär att dels måste användaren kunna jämföra samma företag över 
tiden och dels göra jämförelser mellan företag.75 

3.8 Svensk kreativ redovisning 
 
Eftersom det mesta av litteratur och vetenskapliga artiklar som publiceras inom detta 
område är amerikansk eller riktar sig mot hela Europa som helhet, är det svårt att 
riktigt precisera vad som gäller i Sverige. Men den som följer aktiemarknaden och 
näringslivstidningar ser att det händer liknande saker i Sverige. Vi har sökt lite på 
dessa tidningar och fått tips av analytiker om olika exempel på kreativ redovisning 
eller frisering av kvartalsrapporter. 

3.8.1 Scania 
 
Som de flesta känner till så har företaget MAN under några månaders tid försökt att 
köpa upp Scania. Scania har motsatt sig uppköpet och anser att budet från MAN är 
alldeles för lågt. Nu spekulerar analytiker att Scania, inför nästa kvartalsrapport 
kommer att �frisera� främst sina marginaler och överhuvudtaget hela rapporten. Detta 
för att antingen höja priset eller för att MAN ska anse det för dyrt att konsolidera 
Scania. 
 
�Allt som man inte behöver kostnadsföra det här kvartalet, det låter man bli att 
kostnadsföra. Jag har en känsla av att rapporten kommer att vara väldigt, väldigt 
bra. Och det kommer att innebära att MAN: s prislapp plötsligt kommer att se ut som 
ett skambud. Det är taktik bakom det här.� 76  
 
Det är inte bara att de misstänker att Scania kommer att manipulera rapporten. De har 
också en annan taktik som faller under genren kreativ redovisning. De kommer att 
släppa sin rapport ca 2 veckor innan de flesta bolag gör det, vilket gör att Scanias 
rapport kommer att synas bättre och få mer uppmärksamhet.  

3.8.2 Richards bolagen 
 
Ett annat intressant exempel gäller en investerare, Alexander Richards. Han är just nu 
i blåsväder, då han anklagas för att ha drivit upp priserna på aktier i företag som han 
investerat i och sedan sålt aktierna på topp. Richards har gjort sig en förmögenhet på 
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dessa bolag och är i skrivande stund hårt pressad av myndigheter bland annat 
Finansinspektionen. Det visade sig att Richards publicerat positiva pressmeddelanden 
om bolagets framtida intäkter som i princip var fabricerade. När tidningen 
affärsvärlden ringde upp en av hans så kallade kunder, fick de svaret att de aldrig har 
gjort affärer med Richards bolag. Richards har sedan sålt den största delen av sitt 
aktieinnehav när bolagets aktievärde var på 360 miljoner. Bolagets nettoomsättning 
det året blev 335 000 kr och årets resultat slutade på minus 2 miljoner kr.77 Richards 
gjorde en vinst på 70 miljoner kronor och bolaget har handelsstoppats efter att det 
visade sig att pressmeddelandena var falska.78 
 
När revisorer nu tillsats för att granska bolagets årsredovisning, har revisorn funnit att 
den inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger inte en rättvisande 
bild. Revisorn uttalade sig med orden: �Obefintlig försäljning och en 
balansomslutning i nivå med en liten kiosks� och föreslog att bolaget skall 
tvångslikvideras.79 Enligt tidningarna är Finansinspektionen nu på jakt efter Richards.  

3.8.3 Skandia 
 
Försäkringsbolaget Skandia har också varit under kritik, under det året då Skandia 
Liv var i centrum för skandaler. Det året hamnade Skandias resultat före skatt i 
koncernen på ca 1 miljard kronor. De visade på ungefär samma resultat som 
föregående år enligt Skandias dåvarande VD Hans-Erik Andersson. För en 
utomstående finns det inte så speciellt mycket att anmärka på, men att titta lite 
närmare på vad som lyft resultatet så finns det en del att kritisera. Under 
redovisningsåret i fråga hade Skandia konsoliderat sakförsäkringsbolaget If. I det 
resultatet som Skandia redovisade fanns 1,5 miljarder i form av uppräkning av värdet 
på aktierna i If. Om man räknar bort den stora affären och andra stora engångsposter, 
hamnar Skandias resultat på 200 miljoner kronor. �Det är felräkningspengar på en 
omsättning på drygt 88,8 miljarder kronor.�  Räknar man på samma sätt för fjärde 
kvartalet, så har Skandia gjort en rejäl förlust. Skandia har då värderat upp bolagets 
fondförsäkring genom att justera diskonteringsräntan. Det har lyft resultatet med 1,6 
miljarder. 80 
 
Skandia försvarar sig med att resultatet ser så ut för att de har haft en god försäljning, 
och att �pengarna trillar in efter hand�. De har tydligen höga kostnader varje gång 
en ny affär tecknas. Skandia redovisar då enligt begreppet �embedded value� vilket är 
ett sätt att ta ut framtida vinster i förskott på resultatet. �Skandia tog sig nätt och jämt 
upp till vinst för 2003. Men utan ett par nya exempel på kreativ redovisning hade det 
inte gått vägen.� Skandias rapport mottogs i början positivt, men när rapporten 
granskades mer noggrant föll aktievärdet. 81 

3.8.4 Ericsson och Telia 
 
Både Telia och Ericsson har omnämnts när det gäller kreativ redovisning. I en artikel 
ur Svenska Dagbladet skrivs det om att Ericsson plockat bort kostnader för 
                                                
77 http://www.affarsvarlden.se/art/131431 2006-11-10 
78 http://www.affarsvarlden.se/art/133190 2006-11-10 
79 http://www.affarsvarlden.se/art/140591 2006-11-10 
80 Genborg, K. Göteborgs-Posten 
81 Genborg, K. Göteborgs-Posten 



 27

omstrukturering och företagsköp för att ge en illusion om att vinstutvecklingen ser 
bättre ut. Detta var under Ericssons tunga år, och årets resultat före skatt blev -21,1 
miljarder. Hade de redovisat enligt traditionella redovisningsregler, skulle resultatet 
ha blivit 10 miljarder sämre. Ericsson försökte maskera sin rekordförlust, men det 
undgick inte någon.82 
 
Telia använde sig frekvent av resultatmåttet ebidta (earnings before interest, tax, 
depreciation and amortization). Anledningen till att detta mått blivit så populärt är för 
att avskrivningar på anläggningstillgångar och goodwill drar ner de traditionella 
vinstmåtten, därför blir det populärt att framhålla hur stor vinsten är bortsett från 
dessa kostnader. Enligt SvD blir effekten att många som läser bokslutet får en skev 
bild av vad bolaget verkligen presterat. När Telia presenterade sitt bokslut för 2001 
blev den huvudsakliga rapporten att ebidta var 12,9 miljarder � en skillnad på 172 
miljoner sämre från året innan. Däremot blev resultatet efter finansiella poster 4,8 
miljarder kronor, 1,2 miljarder sämre än året innan.83 Det Telias koncernchef, 
Marianne Nivert försökte göra var att sätta fokus på ebidta och inte det andra 
resultatet där förlusten var mycket större.  
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3.9 Definition av problem 
 
I vår uppsats vill vi främst undersöka om kreativ redovisning är ett problem. För att 
göra detta vill vi veta vad som är ett problem och hur ska vi veta att det är ett 
problem. Det finns olika faktorer som ska vägas in för att slutligen göra bedömningen 
om kreativ redovisning är ett problem i Sverige.  
 
I allmän uppfattning kan ordet problem definieras som: �svårighet som det krävs 
ansträngning att komma till rätta med� eller �uppgift som kräver tankearbete och 
analytisk förmåga� 84. 
 
I teoretisk bemärkelse beskriver Booth m fl. att både teoretiska och praktiska problem 
har samma grundläggande struktur, och de kan delas upp i två delar.  
 

• En situation eller betingelse, 
• Icke önskvärda konsekvenser av den betingelsen, dvs. kostnader i någon form 

som man inte vill ha. 
 
Ett praktiskt problem innebär att själva situationen är en betingelse i verkligheten 
exempelvis en punktering i däcket på väg till jobbet. Konsekvensen är kostnaden av 
att du kommer för sent till jobbet.85 Om betingelsen kreativ redovisning leder till att 
analytiker blir förledda, att redovisningen inte ger en korrekt bild etc. Blir detta 
kostnader som definierar ett problem.  
 
Vi har redan läst i flertalet artiklar och böcker att många författare och forskare anser 
det vara ett problem. Det vi vill undersöka är om de svenska analytikerna som vi 
intervjuat har den uppfattningen. Vägen dit går inte att endast anta, om vi i vår 
empiriska undersökning får svar om att kreativ redovisning finns, men att de är 
medvetna om det så bör vi anta att problemet inte finns för att konsekvenserna inte 
uppkommer som kostnader. Självaste vetskapen om att företaget i sin årsredovisning 
har använt sig av kreativ redovisning och att analytikern ändå har valt att investera, så 
behöver det inte vara ett problem.  
 
Men ett problem i en användares ögon behöver inte vara ett problem för någon annan. 
Beroende på investerarens kompetensnivå behöver det inte vara ett problem, om 
han/hon har fullständig information behöver inte den kreativa redovisningen utgöra 
ett problem. För den som inte ser eller har kunskapen kan det vara ett problem.  
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4. Intervjuer 
 
I detta kapitel presenteras våra respondenter, de olika intervjuobjekten har själva 
valt hur mycket personlig information de vill dela med sig till oss. Vidare har vi valt 
sammanfattat de fyra intervjuerna i ett och samma dokument (se kap. 2). Vi ser att det 
ger en bra överblick av den empiriska undersökningen. 

4.1 Respondenterna 
 
Mats Larsson 44 år och är för närvarande analytiker på Swedbank i Stockholm. Han har 
arbetat som analytiker i 19 år och har mycket erfarenhet av jobb på olika banker och 
investeringsbolag. Mats har arbetat på Hägglöf Fondkommission, Götabankens 
Fondkommission och Skandiabankens Fondkommission. Nu är han sedan 1997 ansvarig för 
småbolagsanalys på Swedbank Markets. Mats har fått sin civilekonomexamen från 
Stockholms Universitet.  
 
Nordeas medarbetare Christopher Casselblad är analytiker och jobbar med investerar 
relationer (Investment relations). Han är 32 år och bor i Stockholm. 
 
Åsa Wesshagen är chefsanalytiker på Aktiespararna. Åsa har tidigare arbetat både 
inom bankväsendet och som revisor. Hennes breda erfarenhet har gett henne en 
ganska god insyn inom kreativ redovisning och kan väldigt mycket inom området. 
 
Stefan Andersson är aktie analytiker på SEB Enskilda. Även han har tidigare arbetat 
som revisor. 
 

4.2 Sammanfattning av intervjuer 
 
Här presenterar vi analytikernas intervjusvar. Vi har som sagt valt att skriva ihop 
intervjusvaren i en löpande text. Detta för att vi tycker att det blir lättare att läsa 
texten samtidigt som vi får fram det viktiga ur intervjuerna. Vi har valt att 
sammanfatta svaren efter varje fråga som ställts enligt intervjuformuläret (se bilaga 
1). 
 
• Litar du på den årsredovisning som presenteras av företagen? 
 
I stort sett säger alla analytiker att de litar på årsredovisningen, i huvudsak är det 
revisorernas arbete som de litar på. En analytiker säger dock att det är nyttigt i en viss 
mån att ifrågasätta eftersom han vet att det finns olika sätt att frisera siffrorna för att 
han tidigare har varit revisor. En annan analytiker säger att han är mer vaksam på de 
mindre bolagen eftersom han tidigare upptäckt av erfarenhet att det är de som 
använder sig av kreativ redovisning. Han säger att han själv alltid försöker se om det 
är något som avviker från det normala.  
 
• Vad är din uppfattning om vad kreativ redovisning är? Hur skulle du definiera 

kreativ redovisning? 
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�Alla subjektiva bedömningar inom företagets redovisning. som inte strider mot 
god redovisningssed och rättvisande bild. Kreativ redovisning innefattar inte 
bokföringsbrott.�  Denna analytikern hade en väldigt �snäll� bild av begreppet, 
och verkar inte ha samma uppfattning som majoriteten. 

 
Vissa kunde inte ge oss en bra definition så de gav exempel på olika händelser som 
hänt genom åren. Prosolvia som genom delägda, ej konsoliderade bolag �trollade� 
fram intäkter utan att kassaflödena fanns där. Ett annat exempel som gavs var 
Gunnebo m.fl. som under flera år hade för vana att boka upp stora ej specificerade 
strukturreserver vid sina förvärv, som de senare löste upp vartefter. Sedan nämndes 
Enron och Worldcom.  

 
Det som anses som tveksamma områden är avskrivningstider och när tillgångar ska 
skrivas ned. Ett annat område som nämns är i vilken omfattning man bör eller ska 
aktivera utvecklingskostnader. Det är sådana situationer som gör det till gränsfall om 
det är kreativ redovisning eller inte.  
 
Andra definitioner av kreativ redovisning som givits är. �Jag uppfattar ordvalet 
såsom bedrägligt. Dvs vilseledande information� en annan definition är �en 
modellering av räkenskaperna�. Även om alla förklaringar som givits har en negativ 
betoning så skiljer sig uppfattningen om kreativ redovisning mellan de olika 
respondenterna.  
 
• Utifrån din erfarenhet, hur vanligt är kreativ redovisning? 
 
Här ser vi en ganska liktydig uppfattning om hur vanligt det är. Det är endast en 
analytiker som ser kreativ redovisning mer som en regel än ett undantag. Alla andra 
analytiker ser det som ganska ovanligt, och förekommer det så ser man endast det i de 
små mindre genomlysta företagen som listas på listor utanför OMX. 
Sammanfattningsvis har de alla nämnt att det inte är vanligt förekommande i de stora 
bolagen, just på grund av att omvärlden skulle märka detta för att deras 
årsredovisning kontrolleras av många.  
 
Med andra ord så sysslar inte de välrenommerade bolagen med någon sorts kreativ 
redovisning eller modellering av räkenskaperna. Det verkar som om endast de små 
bolagen vågar sig på något sådant.  
 

• När du studerar en årsredovisning eller liknande, kan du urskilja om företaget 
använt sig av kreativ redovisning? Om ja, inom vilka redovisningsområden är 
detta vanligast? 

 
Tre av fyra analytiker säger att de i de flesta fall kan urskilja om det skett någon form 
av kreativ redovisning. Det beror dock på vilket område det handlar om, om det är 
avsättningar och liknande så kan mottagaren urskilja det. Det gäller att vara noggrann 
när man ska studera en årsredovisning.  
 
Den analytiker som sade att det är svårt att urskilja det var på grund av att han menar 
att det handlar om kostnadsreserveringar, där det finns ett visst mått av subjektiv 
bedömning inblandad. Och att på så sätt är det väldigt svårt att se om det är något 
otillbörligt som skett.  
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En annan kommentar till detta var att: �Min uppfattning är att kreativ redovisning 
förekommer inte i allmänhet och inte för sakens skull men i lägen där företaget är 
pressat försöker man att visa sin bästa sida.�   
 
Företag som ligger under bud, visar inte sällan på mycket stark orderingång. Företag 
vars optionsprogram för personalen påverkas av helårssifforna uppvisar väldigt sällen 
ett mycket starkt fjärde kvartal, i synnerhet avseende de nyckeltal som programmet är 
kopplat till. Företag som byter VD visar ofta mycket svaga siffror i kvartalen innan 
den nye VD:n tillträder. Detta brukar i marknaden heta att man �städar�. Att städa 
innebär t ex att stora engångsposter tas i form av exempelvis 
omstruktureringskostnader, nedskrivning av immateriella tillgångar och dylikt. I 
samband med upprättande av kontrollbalansräkning så görs ofta mycket stora 
nedskrivningar.  
 
Behovet av att upprätta en kontrollbalansräkning kommer ofta mycket plötsligt och 
innebär en: �redovisningsteknisk dramatik av sällan skådat slag. Man undrar, varför 
görs enorma nedskrivningar så plötsligt? Ofta verkar inte bolagen ha särskilt lång 
framförhållning utan hamnar i krissituation hux flux.�  
 

• Finns det speciella metoder eller tekniker för att urskilja detta? På vilket sätt? 
 
De är alla ense om att det är svårt att bevisa att siffrorna är tillsnyggade/nedtryckta. 
De flesta säger att det är viktigt att gå igenom balansräkningen och kontakta företaget 
om det är något som är oklart.  
 
Ett bra exempel som gavs var när det kom signaler från annan part som stödde tesen 
att kreativitet förekommit. För ett antal år sedan visade Ericsson ett mycket starkt 
�cash flow� i fjärde kvartalet, i samband med att utfallet för ett incitamentsprogram 
skulle avgöras. Programmet var kopplat till prestation som mättes med hjälp av 
uppnått kassaflöde. Ericssons leverantörers kassaflöde var däremot mycket svagt det 
kvartalet. �Leverantörerna vittnade om att Ericsson inte hade betalt sina 
leverantörsfakturor i tid. Flera leverantörer gick bokstavligt talat på knäna på grund 
av detta.� 
 
Analytikern menar att om man inte har vittne (som dessa leverantörer) på att kreativ 
redovisning har skett så kan man bara gissa sig till den. Det kan man göra om man 
studerar kvartalsdata och ser om enstaka kvartal sticker ut på något sätt. �Ena 
kvartalet ser oväntat starkt ut, emedan nästa kvartal faller resultatet ihop som en 
sten. Om man kan koppla det svaga respektive starka kvartalet till händelser som gör 
att det är särskilt viktigt för bolaget att visa starka siffror just ett enskilt kvartal, då 
kan man misstänka kreativ redovisning.� 
 
• Ser du några fördelar med kreativ redovisning? På vilket sätt? 
 
Tre av fyra analytiker ser ingen fördel med kreativ redovisning. Den fjärde 
analytikers ser fördelar för ledande befattningshavare som vill förbättra sin bonus. 
Och möjligen i samband med att man byter ledning och större 
omstruktureringsprogram tas. Men ur investerarsynpunkt verkar det inte finnas några 
fördelar.  
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• Om du skulle se att företaget använder sig av kreativ redovisning eller på något 

sätt förskönat bilden av det verkliga resultatet, påverkar detta ditt beslut om du 
skall göra en investering? 

 
På kort sikt, skulle inte detta påverka deras beslut. Men om kreativ redovisning skulle 
vara ett återkommande inslag i bolagets rapportering skulle riskpremien höjas för 
bolaget. En fjärde analytiker ansåg att det inte alls skulle påverka hans beslut. Det har 
att göra med att hans definition av kreativ redovisning inte innefattar bokföringsbrott 
eller liknande utan är subjektiva bedömningar på exempelvis immateriella tillgångar.  
 
• Vilka konsekvenser tror du att kreativ redovisning kan få i framtiden? 
 
Här är det också tre av fyra analytiker som inte tror att det kommer att bli någon 
förändring av kreativ redovisning, �det har alltid funnits och kommer alltid att 
finnas�. Det finns en analytiker som tror att det kommer att bli strängare och 
tydligare regler för att förhindra bedrägerier av sådan art som klassas till kreativ 
redovisning.  
 
�Kreativ redovisning har ingen stor implikation idag, och jag tror inte heller att den 
kommer att ha det i framtiden.�  Det enda som ses som ett problem är att öppna 
finansmarknader ökar risken för en ökad aktivitet inom ramen för det som man 
betecknar som rent bedrägeri. 
 
• Uppfattar du kreativ redovisning som ett problem? 
 
De analytiker som ansåg sig kunna urskilja att kreativ redovisning skett ansåg inte att 
det var ett problem, en av dessa har uppfattningen om att kreativ redovisning ändå är 
inom lagens ramar. De andra två tyckte att det var ett problem, de anser att det 
försvårar deras arbete i fall det skulle finnas något som de misstänker, vilket tar 
mycket av deras tid.  
 
• Varför tror du att företagen använder sig av kreativ redovisning? 
 
Alla är ense om att företagen på något sätt använder sig av kreativ redovisning när det 
inte går som de har hoppats, eller att kassaflödena sinar. En analytiker använder t o m 
ordet girighet som förklaring till varför de gör så.  
 
� /�/ kraven på prestation är mycket höga och det ligger mycket prestige i att t.ex. 
vara ett börsbolag. Det är tufft att inte leverera. Det är tufft att inte hålla sina 
prognoser.� 
 
• Anser du att kreativ redovisning strider mot god redovisningssed och rättvisande 

bild? 
 
Den enda analytikern som inte ansåg att det strider mot god redovisningssed var den 
som inte har en likadan uppfattning som de andra om definitionen av kreativ 
redovisning. De andra tycker att kreativ redovisning inte ger en rättvisande bild, men 
det är också pga. att de definierar ordet som något bedrägligt, olagligt eller 
manipulerande.  
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Avslutningsvis kan vi säga att analytikerna anser att kreativ redovisning strider mot 
god redovisning och rättvisande bild när deras definition av den är på något sätt 
negativ. I följande kapitel kommer vi att gå närmare in på den frågan.  
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5. Analys 
 
I analysen har vi jämfört våra litteraturstudier mot primärdatan, vi har försökt att se 
om det finns något samband med vad som står i teorin mot vad de yrkesverksamma 
uppfattar om kreativ redovisning. Här har vi valt att dela upp analysen i fyra olika 
avsnitt mot syftet och frågeställningen. Vi har valt att inte svara på punkterna i 
frågeställningen en och en utan mer inbakat i analysen. Vissa frågor har tagit mer 
plats och enligt oss mer intressant att analysera.  
 

5.1 Definition av kreativ redovisning 
 
Vi ser inte någon entydig definition av kreativ redovisning från respondenterna eller 
från författarna i litteraturen. Det verkar som om alla har satt sin individuella 
definition av vad de anser kreativ redovisning vara. Gemensamt verkar författarna i 
litteraturen uppfatta kreativ redovisning som en vilseledande och icke önskvärd 
metod. Vi har sett under intervjuerna att alla inte har samma uppfattning, vilket gör 
att deras intervjusvar också skiljer sig beroende på vad de tror. Utifrån 
respondenternas och författarnas definitioner kan vi tolka att de har en negativ syn på 
kreativ redovisning. Där man har använt ord som �manipulering�, �vilseledande 
information� och �en modellering av räkenskaperna� för att beskriva kreativ 
redovisning. Även om alla har sin egen uppfattning så kan vi i alla fall urskilja att 
kreativ redovisning är någon sorts handling i syfte att påverka en extern intressents 
bild av företagets prestation.  
 
Att exempelvis en analytiker definierar kreativ redovisning såhär: �Alla subjektiva 
bedömningar inom företagets redovisning. Som inte strider mot god redovisningssed 
och rättvisande bild. Kreativ redovisning innefattar inte bokföringsbrott.�  Det han 
menar är att alla de beslut som företagen måste göra gällande exempelvis 
avskrivningar, nedskrivningar, värdering av goodwill och liknande som inte strider 
mot god redovisningssed och rättvisande bild. Han drar en skarp linje och visar att 
kreativ redovisning har en gräns, och att det inte på något sätt finns en gråzon fram 
till det som kallas för bedrägeri eller bokföringsbrott. Andra analytiker använde ord 
som �modellering av räkenskaperna� och �/.../ vilseledande information�.  
 
Det skulle ha underlättat vårt arbete till stor del om det fanns någon vägledning att gå 
efter, några nyckelord som går att använda för att definiera begreppet. Vi har själva 
utifrån den litteratur och artiklar som funnits fått skapa oss en egen uppfattning. Vi 
menar inte att den är korrekt, bara att det är vår egen tolkning.  
 
Händelserna i Sverige som fått medias fokus den senaste tiden kan mycket väl räknas 
till genren kreativ redovisning av vissa analytiker, medan andra vill kalla det något 
annat. Vi visste inte att definitionen skulle skilja sig ganska markant från analytiker 
till analytiker. Det skulle kunna tänkas att definitionen av begreppet skulle vara 
annorlunda om vi talat med revisorer eller någon annan yrkesgrupp. 
 
Redan i början av arbetet då vi skulle presentera kreativ redovisning (se 3.1) och hitta 
definitioner på vad det innebar så kunde inte vi hitta någon enhetlig benämning som 
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vi kunde jämföra med de andra. Alla författare såg olika på kreativ redovisning och 
det visade sig vara så med analytikerna också. Nästan alla journalister och författare i 
litteraturen och artiklarna verkade ha olika personliga och oftast negativt laddade 
definitioner mot kreativ redovisning. Det kan vara så att de har sett kreativ 
redovisning där företagen har presenterat redovisningsinformation som klassas som 
bedrägeri.  
 

5.2 Hur tar sig den kreativa redovisningen i uttryck? 
 
Det vi kan tolka ur teorin mot vad analytikerna säger, skiljer sig en del. Det verkar 
som om att kreativ redovisning är något som alltid funnits och inte är speciellt i dessa 
kretsar. Vi ser att det är något som finns där och alltid kommer att finnas där som en 
del av redovisningen.  
 
Det visade sig att analytikerna ansåg det vara mer vanligt med kreativ redovisning i 
mindre bolag. Det kan mycket väl stämma men att i de fall som det händer i stora 
bolag så maskeras det på ett bättre sätt. I de fall vi har tagit upp kreativ redovisning i 
Sverige har det handlat om större bolag. Men det kan förklaras med att media 
fokuserar på större bolag och att mindre företag inte är lika intressant för läsaren. På 
samma sätt har litteraturen och artiklarna fokuserat på stora kända noterade bolag. 
Medan det säkerligen sker i små bolag, bara det att allmänheten inte lagt lika stor 
uppmärksamhet på det. Det ser vi som ganska naturligt då det allmänna intresset bör 
vara på de stora bolagen eftersom det investeras mer i dessa bolag.  
 
Kreativ redovisning används enligt analytikerna mest när företagen är under pressade 
situationer, när ett resultat behöver �putsas� eller att öka ett kassaflöde. För att höja 
priset vid ett uppköp eller värdet på aktierna. Det görs med att ta upp stora 
engångsposter som omstruktureringskostnader eller nedskrivningar o dylikt. Det finns 
också exempel på påhittade intäkter (Prosolvia) där inte kassaflöden fanns för att 
bekräfta transaktioner. Enligt någon annan analytikers definition så sker kreativ 
redovisning genom att man löser problem och hittar lösningar vid de �subjektiva 
bedömningarna� som måste göras för att ge en rättvisande bild. Han menar att det är 
redovisarens förmåga till nyskapande, idérikedom och kreativitet som skapar det 
bästa resultatet för företaget. Utan att på något sätt gå emot gällande lagstiftning eller 
bryta mot god redovisningssed eller rättvisande bild. De bedömningar som han talar 
om är avskrivningar, nedskrivningar och liknande aktiveringar av immateriella 
tillgångar. 
 
Det stämmer i princip överens med hur litteraturen beskriver olika sätt att genomföra 
kreativ redovisning. Om vi exempelvis jämför med vad Burgstahler m fl. skriver om 
vilken press företagen har på sig för att presentera en årsredovisning som gör 
företaget attraktivt att investera i (se 3.4). Vi ser att analytikerna har gett exempel på 
olika sätt att utföra kreativ redovisning som stämmer överens med vad teorin säger. 
Men vi ser att kreativ redovisning är mycket mer utbrett än så och kan inte 
generaliseras till endast ett fåtal kända metoder. Att vara kreativ innebär att vara 
påhittig och �fiffig�, vilket gör att det finns otaliga metoder att få redovisningen att se 
ut som de vill. Vi tror att det kan vara allt från en viss storlek på typsnittet i 
årsredovisningen som ska fånga blicken. Eller mer olagliga metoder som klassas som 
bedrägeri (fraudulent financial reporting).  
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När vi talat med analytikerna får vi som sagt inget rakt svar på hur exakt kreativ 
redovisning utförs. Men vi tror inte heller att det är något som någon heller kan ge ett 
rakt svar på vad det innebär.  
 

5.3 Flexibilitet, god redovisningssed och rättvisande bild 
 
Ett av redovisningsinformationens kvalitetskrav är relevans. När den kreativa 
redovisningen finns i årsredovisningen på ett sätt som förleder användaren förlorar 
informationen sin relevans. Detta beror alldeles på om användaren är medveten om 
detta eller inte. Detta leder oss vidare till tillförlitligheten, visar det sig att 
redovisningen inte är sann, eller manipulerad så kan inte heller intressenterna i 
längden lita på redovisningsinformationen. Det är meningen att företagen skall visa 
upp en korrekt bild av företagets ekonomiska situation. Men den korrekta bilden är en 
individuell tolkning, det är ingen som vet hur ett företags resultat eller balansräkning 
egentligen bör se ut. Det är på grund av att redovisningen är fylld med uppskattningar 
och antaganden om hur det bör se ut. Ingen kan se in i framtiden och bedömningar av 
immateriella tillgångar och liknande aldrig är precisa.  
 
De olika exempel som analytikerna har gett på kreativ redovisning är de flesta 
möjliga på grund av flexibiliteten i lagstiftningen. I lagen står det att om en 
rättvisande bild inte kan uppnås får avsteg göras från gällande rekommendationer och 
praxis. I litteraturen ses denna flexibilitet som ett problem eftersom denna regel inte 
beskriver i vilka situationer den ska användas. Författarna i litteraturen ser även att 
denna flexibilitet i lagen ger utrymme för kreativ redovisning. Men så länge den 
kreativa redovisningen sker under lagliga metoder tolkar vi det som att det inte ses 
som ett problem utan problemet ligger i om att det görs för stora avsteg från gällande 
rätt. 
 
Den stora frågan är, hur mycket flexibilitet som bör tillåtas gällande avsteg från lagar 
och regler. Å ena sidan finns �en rättvisande bild� av bolagets ekonomiska ställning 
och resultat. På den andra sidan finns det ett krav på jämförbarhet, reliabilitet och 
tillförlitlighet. Dessa krav på redovisningsinformationen hamnar i kollision med 
varandra. Att öka flexibiliteten för att sträva efter en mer rättvisande bild kan få 
motsatt effekt när företagen får allt för mycket spelrum (se 3.5.1). Till slut kan det 
leda till att företagen skapar sin egen årsredovisning som inte kan jämföras med 
andra. Naturligtvis kommer inte årsredovisningen att vara reliabel eller tillförlitlig 
eftersom bolagens egna uppskattningar inte får någon grund. Tre av fyra analytiker 
tyckte att kreativ redovisning gick emot dessa regler och där även författarna i teorin 
tycker att flexibiliteten i lagen gör att som ovan nämnt att företagen får för mycket 
utrymme och det kan göra att företagen inte presenterar en korrekt bild av företagets 
finansiella information. Vi har redan konstaterat att flexibilitet i lagstiftningen är 
nödvändigt för att upprätthålla en rättvisande bild. Det svåra är att hitta en balans i 
normgivning och lagstiftning.  
 
Det är inte lätt för normgivarna och lagstiftarna att dra gränser vid hur mycket 
flexibilitet som ska tillåtas. Att dra åt snaran och införa en mer restriktiv flexibilitet 
skulle påverka bolagens möjlighet att uppvisa en rättvisande bild. Att däremot släppa 
flexibiliteten fri skulle leda till att jämförbarheten och på sikt skulle även tilliten till 
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årsredovisningen som informationskälla minska. Det skulle även leda till att 
normgivande organ skulle försvaga sin ställning eftersom det skulle påverka 
rekommendationsutgivningen. 
 

5.4 Är det ett problem? 
 
I slutet av kapitel 3 skrev vi om den teoretiska grunden om vad som krävs för att 
något skall uppfattas som ett problem. Det vi kom fram till var att det måste finnas en 
situation eller betingelse. I detta fall är betingelsen kreativ redovisning. Vidare bör det 
finnas icke önskvärda konsekvenser av den betingelsen för att det skall klassas som 
ett problem. Det skall alltså finnas kostnader i någon form som man inte vill ha.  
 
En analytikers arbete går i princip ut på att studera en årsredovisning och företaget, 
bedöma om företaget är under- respektive övervärderat och beroende på den 
informationen fatta ett beslut om investering i företaget.  
 
Våra intervjuer har visat en indikation om att de analytiker som var medvetna om att 
kreativ redovisning skett inte heller såg det som ett problem. Även om de fortfarande 
skulle kunna investera i bolaget och ha kunskap om betingelsen är det då ett problem? 
 
Baserat på vad vi vet om vad som definierar ett problem så är det teoretisk sett inte 
det. Eftersom i våra intervjuer så har majoriteten av tillfrågade analytiker sagt att: 
 
• De anser det inte vara ett problem 
• De kan urskilja att kreativ redovisning skett 
• De kan ändå välja att investera även om de har �fullständig information� 
 
Om det finns kunskap om det och de ändå har valt att investera i företaget så innebär 
det att det inte finns några icke önskvärda kostnader. Analytikern kommer inte att 
investera i något som han vet kommer att medföra kostnader i den benämningen. I vår 
intervju med analytikerna ser vi att de litar på den information som offentliggörs av 
företaget och att det är främst för att de litar på revisorernas arbete. Eftersom de flesta 
av analytikerna har varit revisorer tidigare kan vi tolka det som att de vet vart i 
årsredovisningen de ska rikta sin uppmärksamhet när det gör en granskning. Det som 
kan tänkas vara ett problem är när någon som inte har kunskapen om detta och 
investerar där konsekvenserna blir oönskade kostnader. Att investeraren förlorar sina 
pengar på grund av att han/hon är felinformerad på grund av årsredovisningen. 
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6. Slutdiskussion 
 
I detta avslutande kapitel skriver vi om våra egna tankar och reflektioner kring 
arbetet. Till sist ges förslag till framtida studier. 

6.1 Slutord 
 
Vi kan säkerligen konstatera att vi har lärt oss mer än förväntan under resans gång. 
Det finns så mycket att lära om redovisningens teori och det känns som om vi inte ens 
kommit halvvägs. Det har funnits många hinder på vägen till att avsluta vårt arbete, 
och den informationshög som vi har sållat bort har tagit lång tid. Men just nu känns 
det som om arbetet är avslutat på ett tillfredsställande sätt. 
 
Bertil Gandemo skrev i sin bok �kreativitet i årsredovisning� att studerande i 
företagsekonomi oftast har den uppfattningen att redovisningen är den mest exakta 
och regelstyrda aktiviteten i företag. Ärligt talat så hade nog de flesta av oss också 
den uppfattningen. Ju mer en student fördjupar sig i redovisningens paradoxala teorier 
desto mer uppstår en känsla av förvirring.  
 
Kreativ redovisning är ett intressant område men fortfarande inte väldigt omskrivet i 
litteraturen. Det kan vara svårt att hitta den information man söker i böcker och man 
får leta sig fram i vetenskapliga artiklar för att hitta någonting som är tidsenligt. 
 
Under arbetets början trodde vi att kreativ redovisning var ett stort problem, alla 
artiklar och böcker fick oss att anta att det var så. Efter vår studie har det visat sig att 
det inte var så som vi trodde. I alla fall inte för analytiker, det skulle kunna visa sig att 
samma slutsats inte kan göras för en annan intressent. 
 
Det måste dock påpekas att vår studie endast har fyra respondenter och att urvalet inte 
är så pass stort för att dra en hållbar generell slutsats. Att arbeta intensivt under en 
lång tid med ett manuskript så finns det en risk att det som finns i ens huvud skiljer 
sig från det som finns på pappret. I tankarna finns ofta någon form av tankestruktur 
som inte alltid hamnar i texten som det är menat att göra. Att läsa texten själv igen är 
inga problem eftersom hjärnan hjälper en att fylla ut dessa tankeluckor i texten och att 
författaren blir blind för det som inte finns där. Det som kan tyckas vara självklart för 
oss som skrivit texten är inte lika självklart för den som läser arbetet för första 
gången.  
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Som sagt är kreativ redovisning enligt vår uppfattning inte särskilt omskrivet i den 
akademiska världen. Som student är det intressant att ge sig i kast med något som inte 
riktigt är definierat och �standardiserat�. Det är viktigt att lära sig mer om detta och vi 
skulle gärna vilja se studier som berör andra yrkesgrupper och hur de ser på kreativ 
redovisning. Att intervjua revisorer skulle vara väldigt intressant och kanske göra en 
jämförelse med vad vi har kommit fram till.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 

1. Berätta om dig själv och företaget/föreningen du arbetar på. 

2. Litar du på den årsredovisning som presenteras av företagen? Varför? 

3. Vad är din uppfattning om vad kreativ redovisning är? Hur skulle du definiera 

kreativ redovisning? 

4. Utifrån din erfarenhet, hur vanligt är kreativ redovisning? 

5. När du studerar en årsredovisning eller liknande, kan du urskilja om företaget 

använt sig av kreativ redovisning? Om ja, inom vilka redovisningsområden är 

detta vanligast? 

6. Finns det speciella metoder eller tekniker för att urskilja detta? På vilket sätt? 

7. Ser du några fördelar med kreativ redovisning? På vilket sätt? 

8. Om du skulle se att företaget använder sig av kreativ redovisning eller på 

något sätt förskönat bilden av det verkliga resultatet, påverkar detta ditt beslut 

om du skall göra en investering? Varför? 

9. Vilka konsekvenser tror du att kreativ redovisning kan få i framtiden? 

10. Uppfattar du kreativ redovisning som ett problem?  

11. Varför tror du att företagen använder sig av kreativ redovisning? 

12. Anser du att kreativ redovisning strider mot god redovisningssed och 

rättvisande bild? Hur? 

 
 
 


