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Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och 

kartlägga begreppet kreativ redovisning.  
 
 
Metod: Vi har antagit ett utifrånperspektiv vilket innebär att vi 

objektivt granskar och analyserar uppfattningar kring 
begreppet kreativ redovisning. Vår ansats är kvalitativ 
och våra metoder består av en litteraturstudie och i 
intervjuer. 

 
Slutsatser: Vår slutsats är att det inte finns en entydig uppfattning 

av begreppet kreativ redovisning. Det är ett 
komplicerat begrepp och uppfattningen om den styrs 
av flera olika faktorer. Detta kan leda till problem vid 
diskussioner kring ämnet. 

  
Vi har även kunnat konstatera att syftet med kreativ 
redovisning är att antingen utöka informationen i 
årsredovisningar till aktieägare eller att på något sätt 
berika företaget och dess ledare. Kreativ redovisning 
aktualiseras av att redovisningens regelverk är 
utformat så att man inom vida ramar kan påverka sin 
externa information. Den kreativa redovisningen 
används främst inom områden som intäktsredovisning, 
värdering av tillgångar och vid olika samanhang där 
värdering och bedömningar är vanliga. De främsta 
aktörerna är företagsledare, revisorer och markanden.  
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1. INLEDNING 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Årsredovisningar utgör sannolikt den viktigaste länken i den information som ges 
ut av företag, för att olika intressegrupper skall kunna utföra djupa och korrekta 
analyser. Från att ha varit torra maskinskrivna dokument har de blivit tryckta, 
färgglada och innehållsrika böcker. Dock har informationen i årsredovisningen 
samma grundstomme som för 20 – 30 år sedan. Det som tillkommit, bortsett från 
all text om företagets verksamhet och strategi, är omfattande notrapporter, 
redogörelser för redovisningsprinciper samt olika nyckeltal och diagram. 
 
Förändringarna av årsredovisningens utformning är ett resultat av den diskussion 
som förts de senaste 15 – 20 åren kring vikten av att företagens intressenter skall 
kunna få ut så mycket information om företagets ekonomiska hälsa som möjligt. 
Aktörer som drivit på utvecklingen av den externa informationen och det 
regelverk det styrs av är lagstiftande organ, nämnder som Bokföringsnämnden 
(BFN), redovisningsorganisationer som International Accounting Standard(s) 
Board (IASB), Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) samt 
redovisningsrådet (RR). Andra aktörer som påverkat är börsövervakare som OM 
Gruppen och Securities and Exchange Commission (SEC). Och sist men inte 
minst har internationalisering och globalisering spelat stor roll. 
 
Men är denna utveckling bara positiv eller finns det problem? Den ökade 
informationen medför inte bara positiva effekter, utan resulterar i att 
årsredovisningarna blir mer svårlästa och ogenomträngliga. Trots utvecklingen 
kan det därför vara i stort sätt omöjligt att skapa sig en uppfattning om företagens 
finansiella ställning.  
 
Utvecklingen har dessutom resulterat i en ökad möjlighet för företagen att 
presentera en bild av sitt företag som kanske inte riktigt stämmer överens med 
verkligheten. Ökad information med omfattande notsystem, nyckeltal och 
upplysningar gör att även en tränad läsare av årsredovisningar kan missledas. 
 
Ian Griffiths skriver i boken “Creative accounting – how to make your profits 
what you want them to be” att årsredovisningarna utformas så att endast 
”highlights” drar till sig läsarens selektiva öga. Man kan säga att kreativiteten i 
årsredovisningarna flödar. Uttryck som ”Cooking the books”, ”Fiddling the 
accounts” och “Corporate con trick” är vanliga i uttalanden om årsredovisningar. 
Uttrycken höjer ögonbrynen på många som får ett intryck av att det sker något 
olagligt. Men det är inte olagligt, det är kreativ redovisning.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Diskussionen kring ämnet kreativ redovisning fick ny aktualitet hösten 2001 när 
många chockades av företagsskandalerna i USA. Enron, Worldcom och Quest var 
några av de företag som stod i rampljuset. I tidningar och tidskrifter publicerades 
otaliga artiklar och reportage om ämnet och om vilka åtgärder som nu globalt 
krävdes för att motverka fler skandaler. Uttalanden som Kan vi få ett svenskt 
Enron?, Det kan inte hända i Sverige, Dags för åtgärder?, Regelrätta skandaler – 
så förskönas bolagens redovisning helt enligt reglerna, presenterades i svensk 
dagspress och i tidskrifter.  
 
Mot bakgrund av företagsskandalerna och dessa uttalanden började vi fundera 
över om vi skulle kunna få ett svenskt Enron och hur vanligt och omfattande 
kreativ redovisning egentligen är i Sverige.  Det har ju faktiskt funnits fall av 
liknande händelser i Sverige, som till exempel skandalerna i Fermenta och 
Prosolvia. 1 Dessutom började vi fundera över om man inte skulle kunna anse att 
kreativ redovisning är olaglig, trots att det i artiklarna och reportagen uttryckligen 
stod att det är helt enligt reglerna.  
 
Våra funderingar gjorde att vi började leta underlag som skulle kunna stå som 
bakgrund till en undersökning angående just detta. Och i litteraturen har ämnet 
presenterats. 
 
1986 gav Ian Griffiths ut boken “Creative accounting – how to make your profits 
what you want them to be”. Boken behandlar de huvudområden inom vilken 
kreativ redovisning främst används. Syftet med boken är att ge aktieägare och 
andra användare av finansiell information inblick i vilka tekniker som används för 
att få fram de siffror som slutligen rapporteras. Men boken är även skriven för att 
upplysa redovisningsintresserade om hur de kan använda sig av flexibiliteten i 
redovisningens regelverk för att skapa den bästa möjliga informationen som 
företaget önskar. 
 
I Sverige gavs den första boken ut i ämnet 1990 av Bertil Gandemo, ”Kreativitet i 
Årsredovisningar”. I boken behandlas hur bilden av bolag och koncerner påverkas 
av möjligheterna att variera och välja resultat-, kapital- och finansbegrepp samt 
nyckeltal. I en studie av nio företags årsredovisningar analyseras och bedöms 
uppfinningsrikedomen och vidare systematiseras ett antal konkreta åtgärder med 
vars hjälp bolag och koncerner kan påverka resultat, kapital och nyckeltal. 
Gandemo avslutar boken med att ge synpunkter på informationen i 
årsredovisningar i syfte att skapa ett bättre underlag för bedömningar av 
företagens ställning.  
 
Den senast utgivna boken gavs ut 2002 av Charles W. Mulford och Eugene E. 
Comiskey under titeln ”The Financial Numbers Game- Detecting Creative 
Accounting Practices”. Även denna bok identifierar hur företag använder sig av 
kreativ redovisning och hjälper intressenter att identifiera dessa situationer. I 
denna bok presenteras även, till skillnad från annan litteratur, en undersökning 

                                                 
1 Andersson, Per-Olof, ”Kan vi få ett svenskt Enron?”. Dagens Industri, 2002-09-17 
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som gjorts om hur aktiva inom redovisningen i USA ser på den kreativa 
redovisningen och dess utbreddhet. 
 
Litteratur finns, dock något blygsamt, och den domineras av olika metoder för hur 
kreativ redovisning kan användas och råd om hur den skall kunna upptäckas i 
finansiella rapporter.  
 
Dock fann vi under litteraturstudien att uppfattningarna om den kreativa 
redovisningen är olika och att det inte finns en klar definition eller generell 
uppfattning om dess natur och innebörd. Detta gjorde att vi insåg att vi inte kunde 
genomföra en studie av den kreativa redovisningens utbreddhet i Sverige. Att göra 
detta kräver en allmän och vedertagen uppfattning om vad kreativ redovisning är. 
 
Detta resulterade i nya funderingar, nämligen att bara undersöka vad kreativ 
redovisning egentligen innebär. Begreppet används ju flitig, men det finns tydliga 
tecken på att alla inte har samma uppfattning om det.  
 
Redovisning fokuserar på subjektiva ställningstaganden där uppskattningar och 
värderingar är vanliga. Som vägledning inom redovisningsområdet har man lagar, 
rekommendationer, och principer som rättvisande bild.  
 
Detta leder till att resonemangen inom redovisning är relativa till sin karaktär och 
att man därför inte arbetar med principiella begrepp, definitioner och strikta 
regler. Redovisning är kreativt till sin natur.  
 
Ur denna, redovisningens kreativa natur, har begreppet kreativ redovisning vuxit 
fram. Hervé Stolowy och Gaétan Breton skriver i ”A framework for the 
classification of accounts manipulation” att: 
 

Creative accounting is an expression that has been developed mainly by practitioners 
and commentators (journalist) of the market activity. Their concern came from their 
observation of the market and not from any theory. They understood the motivations of 
such an activity to be misleading investors by presenting what they want to see, like a 
nice steadily increasing profit figure. 2 

 
Begreppet kreativ redovisning har alltså vuxit fram genom en allmän diskussion 
vilken inte grundar sig i någon teori. Men vad är då egentligen kreativ 
redovisning? Har normgivare, revisorer journalister och författare samma 
uppfattning om dess innebörd? Var, när hur och varför använder man sig av 
kreativ redovisning och är det lagligt och enligt god redovisningssed? Vem och 
vad är det som aktualiserar kreativ redovisning och vilka moraliska aspekter är 
förknippande med det?  
 

                                                 
2 Stolowy & Breton, A framework for the classification of accounts manipulation (2000) 



Kreativ Redovisning – En studie av begreppet 
 

 

 10 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera begreppet ”kreativ 
redovisning”.  
 
För att uppnå detta syfte avser vi att mot bakgrund av litteraturstudier och 
intervjuer främst diskutera följande: 
 

• Vilka olika uppfattningar om kreativ redovisning är vanliga? 
• Vad kan aktualisera och vem kan initiera kreativ redovisning? 
• Ange ett antal mål med kreativ redovisning. 
• Vad kan den kreativa redovisningen medföra för investerare och 

intressenter och kan man kalla det en form av bedrägeri? 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Det finns många intressanta frågeställningar kring ämnet kreativ redovisning. 
 
Vi har dock avgränsat denna uppsats syfte till att utreda begreppet kreativ 
redovisning och centrala områden kring ämnet. Orsaken till detta är att vi 
uppfattar det som att det inte finns en vedertagen och generell uppfattning om 
ämnet i litteraturen.  
 
Som hjälp i arbetet att kartlägga begreppet har vi intervjuat revisorer. Denna 
avgränsning av intervjupersoner är en begränsning då intervjuer med andra 
yrkesgrupper som företagsledare, finansanalytiker, samt med kreditgivare och 
andra intressenter hade kunnat ge oss en ännu bredare förståelse och uppfattning 
om begreppet. På grund av tidspress har sådana tyvärr inte kunnat genomföras. 
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1.5 Disposition 
 
 
Vad gäller uppsatsens disposition har vi valt att dela upp uppsatsen i fyra 
övergripande delar; litteraturdel, empiri, analys och slutsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 2: Kapitlets innehåll är en redogörelse för de metoder vi har använt oss 

av för att uppnå uppsatsens syfte. Val av perspektiv och ansats 
presenteras liksom tillvägagångssättet vid datainsamlingen. 
Avslutningsvis ges en kritisk granskning av de källor och metoder 
som använts. 

 
Kapitel 3: Kapitlet kan ses som en introduktion till ämnet, och ett sätt för 

läsaren att förstå den problematik som skall analyseras. Det är detta 
kapitel som är kärnan i vårt arbete och utifrån de frågor och problem 
som kapitlet presenterar har den följande litterarturdelen byggts upp. 

 
Kapitel 4: Kapitlet presenterar de tre områden som inom regelverket möjliggör 

och aktualiserar kreativ redovisning. 
 
Kapitel 5: Kapitlet beskriver målen med kreativ redovisning. Sju 

huvudområden presenteras. 
 
Kapitel 6: I kapitlet sammanfattas tre områden inom vilka kreativ redovisning 

främst används. 
 
Kapitel 7: Kapitlet behandlar frågan om huruvida kreativ redovisning kan ses 

som en form av bedrägeri. 
 
Kapitel 8: I kapitlet sammanfattas kortfattat revisorers främsta uppgifter och 

eventuella intressekonflikter som de konfronteras med i sitt arbete. 
 

LITTERATURDEL: 
 
Litteraturdelen består av 
sju kapitel vari valda 
områden om kreativ 
redovisning i litteraturen 
presenteras. 
 
Syftet med denna del är 
att ge läsaren en inblick i 
den litteratur som finns 
kring ämnet. 

EMPIRI: 
 
I empiridelen presenteras 
fyra intervjuer som 
gjorts med revisorer  
 
Syftet med denna del är 
att läsaren själv skall 
kunna skapa sina egna 
uppfattningar om de svar 
som erhållits. 

SLUTSATSER: 
 
I slutsatsen sammanfattas vad 
vi kommit fram till i 
analysen. 
 
Vidare kommer att presentera 
de tankar, uppfattningar och 
reflektioner som uppstått 
under arbetets gång.  
 
Slutligen presenteras förslag 
till fortsatta studier. 
 

ANALYS: 
 
I analysdelen presenteras en 
syntes av den information 
som inhämtats från dels 
litteraturen, dels från 
intervjuerna. 
 
Analysdelen är strukturerad 
efter sex av de sju 
huvudområden som 
presenterats i vårt syfte. 
 
Denna del är utformad så att 
den skall kunna läsas som en 



Kreativ Redovisning – En studie av begreppet 
 

 

 12 

Kapitel 9: Kapitlet presenterar kort den etiska och moraliska diskussion som 
förs beträffande den kreativa redovisningen. 

  
Kapitel 10: Kapitlet presenterar de intervjuer som genomförts med fyra 

revisorer. Intervjuerna presenteras i sin helhet så att läsaren skall 
kunna ta del av all insamlad primärdata. 

 
Kapitel 11: Detta kapitel ämnar att utifrån den litteraturstudie och den empiri 

som presenterats i tidigare kapitel, presentera en syntes av den 
insamlade informationen. 

 
Kapitel 12: I kapitel 12 avslutas uppsatsen med en sammanfattning av de 

slutsatser som vi dragit från analysen. Ytterligare presenteras våra 
tankar och reflektioner som uppkommit under arbetets gång. 
Slutligen ges förslag till fortsatta studier.   
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2. METOD 
 
 
Metodkapitlets avsikt är att beskriva det tillvägagångssätt som använts för att 
uppnå uppsatsens syfte samt de utgångspunkter som uppsatsskrivarna haft. 
Kapitlet är viktigt eftersom det ger utomstående läsare möjlighet att bedöma 
arbetets kvalitet i form av validitet och reliabilitet. Därför beskrivs de verktyg som 
hjälpt till att planera och organisera arbetet och valet av verktyg motiveras. 
Kapitlet redogör även för hur material har samlats in och hur olika källor 
använts. Avslutningsvis lämnas kritik av de metoder som använts. 
 
 

2.1 Grundläggande metodkrav 
 
En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. 
Allt som kan bidra till detta är ett metodverktyg. Idar Holme och Bernt Solvang 
skriver i boken ”Forskningsmetodik” att det finns några grundläggande krav för 
att en metod skall vara användbar i samhällsvetenskapligt syfte. Dessa krav utgör 
stommen och används som ramverk för vår metoddel. Kraven återges fritt tolkade 
nedan: 
 
• Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. 

Detta är beroende av det perspektiv och den ansats som de undersökande 
väljer.  

• Man måste kunna göra ett systematiskt urval av information och denna skall 
utnyttjas på bästa sätt, vilket speglas i vilken datainsamlingsmetod som 
används. 

• Resultaten skall presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och 
granska hållbarheten, dvs. vetenskapliga krav måste uppnås 

• Resultaten skall möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de förhållanden 
man står inför för att detta skall kunna leda till en fortsatt forskning, 
utvecklingsarbete och till ökad förståelse.3 

 

2.1.1 Perspektiv 
 
Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad skriver i boken ”Utredningsmetodik för 
samhällsvetare och ekonomer” att utredarens val av perspektiv är kraftigt styrande 
för verklighetsuppfattningen och problemformuleringen.  
 
Perspektiv innebär i forsknings- och utredningssammanhang det synsättet eller de 
utgångspunkter som forskaren har. De kan beskrivas som de ”glasögon” genom 
vilka omvärlden ses. Genom linsen betraktar utredaren verkligheten, väljer de 
aspekter som bedöms vara relevanta och viktiga, samt tolkar verkligheten.4 

                                                 
3 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1997) 
4 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1992) 
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Varje individ har ett antal medvetna och omedvetna antaganden om hur 
verkligheten fungerar. Dessa antaganden har formats av omvärldsfaktorer såsom 
uppfostran, erfarenheter, utbildning etc. Detta påverkar vad en person ser, hur den 
tänker och agerar. I metoddelen skall ovanstående faktorer framgå, så att läsaren 
kan skapa sig en bild av det synsätt och de utgångspunkter som ligger till grund 
för utredningen. 
 
Utifrån- och inifrånperspektivet 
Wiedersheim Paul och Eriksson beskriver i boken ”Att utreda, forska och 
rapportera” två exempel på perspektivval: 
 
Utifrånperspektiv: en utredare granskar och analyserar enbart objektivt, dvs. har 
en neutral roll 
 
Inifrånperspektiv: en utredare väljer att ta del av själva utredningsarbetet och 
bidra i förändringsarbetet, vilket gör honom till aktör.5 
 
Vi har valt att anta ett utifrånperspektiv. Vi koncentrerar oss därför på att neutralt 
betrakta hur olika författare och journalister såväl som intervjuade revisorer själv 
behandlar vårt valda ämne och därefter presenterar vi detta utan värdering. Vi 
försöker i högsta möjliga mån hålla oss utanför studieobjektet och så objektivt 
som möjligt framföra de observerade utfallen. 
 
Vårt synsätt 
Bakgrunden som studenter på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet har 
påverkat vårt val av perspektiv. Även jobb och kontakter med företagsledare har 
påverkat oss. 
 
Handledare, studiekamrater och föräldrar påverkar oss i allra högsta grad. Innan 
och under arbetets gång har vi fört många och långa informella samtal med dessa 
där vi fått nya infallsvinklar och perspektiv. Vissa åsikter och råd har varit mer 
värdefulla än andra, vissa har fått oss att tänka efter. Många råd har vidgat våra 
vyer och påverkat våra perspektiv, andra råd har vi förkastat.  
 
Under arbetets gång har vi varit medvetna om att vi upptäckt faktorer som faktiskt 
påverkat oss, men vi har ändå försökt bibehålla vår objektivitet. Vi inser dock att 
det är omöjligt att förbli helt objektiv, men vi har försökt.  
 
 

2.1.2 Undersökningsansats 
 
Man brukar skilja mellan två olika angreppssätt inom samhällsvetenskapen, 
kvantitativ och kvalitativ metod.  
 
Kvantitativ metod: är formaliserad och strukturerad. Metoden är präglad av 
kontroll från forskarens sida. Den definierar vilka förhållanden som är av särskilt 
intresse utifrån den frågeställning som valts. Metoden avgör också vilka svar som 

                                                 
5 Wiedersheim & Eriksson,  Att utreda, forska och rapportera (1991) 
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är tänkbara. Uppläggning och planering kännetecknas av selektivitet och avstånd i 
förhållande till informationskällan. Allt detta är nödvändigt för att man ska kunna 
genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och pröva om de resultat man 
kommit fram till gäller alla de enheter man önskar uttala sig om. Statistiska 
mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ information.6 
 
Kvalitativ metod: innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett 
förstående syfte och är inte i första hand inriktad på att pröva om informationen 
har generell giltighet. Det centrala är istället att på olika sätt samla in information 
och på så sätt få en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras. 
Metoden kännetecknas av närhet till den källa som man hämtar information ifrån.7 
 
På grund av vårt ämnes karaktär har vi valt att anta en kvalitativ ansats. Vi har för 
att få en djupare förståelse av vårt valda ämne valt att genomföra en bred 
litteraturstudie och att intervjua revisorer. Deras verklighetsuppfattning och 
erfarenhet hjälper oss att kartlägga begreppet. Vidare var syftet med intervjuerna 
att utöka och pröva den information som litteraturundersökningen gav. Denna 
ansats anser vi fördelaktig då den framförallt ger närhet till de undersökta 
revisorerna. Detta har givit oss möjlighet att få en bättre uppfattning om enskilda 
individers uppfattningar, nyanseringar och värderingar om ämnet. Dessutom har 
det gett oss större flexibilitet under informationssamlandet.  
 
Nackdelen med kvalitativ metod jämfört med kvantitativ metod är emellertid att 
antalet undersökta enheter blir färre och att informationen som insamlas och 
presenteras i större utsträckning blir formad av de intervjuade personernas 
perspektiv. Det är därför viktigt att granska de data som har samlats in och skapa 
en objektiv bild av informationen. 
 
 

2.1.3 Datainsamlingsmetod 
 
Förutom skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ ansats finns det en skiljelinje 
mellan olika typer av data: primärdata eller sekundärdata. Primärdata är ny data 
som forskaren själv samlar in genom fältarbete, medan sekundärdata redan finns 
tillgänglig genom tidigare undersökningar och statistik. 
 
Vid arbetet med insamlingen av kvalitativ primärdata, som vi presenterar i vår 
empiridel, har vi arbetat med intervjuer. Vi ansåg att detta var den enda möjliga 
metod som gav oss användbar information. Under en lång period av 
datainsamlingsfasen hade vi för avsikt att även genomföra en kvalitativ 
undersökning i form av en enkätintervju för att få en bredare uppfattning om hur 
utbrett kreativ redovisning är. Dock kunde vi konstatera att uppfattningarna runt 
kreativ redovisning är så olika att det tedde sig omöjligt att formulera frågor kring 
ordet som de intervjuade skulle ha samma förståelse för. Därför skulle 
enkätsvaren inte uppnå kravet på validitet och därmed inte vara meningsfulla att 
jämföra med varandra, med intervjuerna och med litteraturen. Istället valde vi ut 

                                                 
6 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1991) 
7 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1991) 
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ett fåtal ”representanter” som gav oss ett par timmar var av sin tid och därigenom 
möjlighet att på djupet diskutera det komplicerade ämnet. 
 
Önskvärt vore att vi kunnat intervjua fler revisorer eller andra involverade 
yrkeskårer för att få ett bredare resultat. Dock gjorde tidspressen att vi valde att 
istället endast intervjua revisorer för att därigenom få en djupare förståelse ur 
deras perspektiv, och för att kunna göra jämförelser inom en och samma bransch.  
 
De sekundärdata som används i teoriavsnittet har vi funnit genom sökning på 
bibliotek och på Internet. Vi började med att använda oss av sökordet kreativ 
redovisning och creative accounting. Creative accounting gav ett par träffar men 
till vår förvåning fanns väldigt lite svensk litteratur under ordet kreativ 
redovisning. Vi fick därmed söka under redovisning i allmänhet. Ett annat sökord 
som gav många intressanta resultat var Enron. Mycket av det som i dagspress och 
tidskrifter som skrivits kring kreativ redovisning är nära kopplat till just Enron- 
skandalen. Vi fann dessutom ett antal intressanta och relevanta artiklar kring 
ämnet under sökorden revisorer och revisorers oberoende. Att information funnits 
under just dessa sökord har påverkat de områden som presenteras i litteraturdelen. 
Med andra ord finns det kopplingar mellan det vi valt att presentera och den 
litteratur som finns tillgänglig om ämnet. Dessutom har även intervjufrågorna till 
stor del påverkats av just detta. 
 
Vid informationssökandet fann vi, som nämnts ovan, att det inte fanns speciellt 
många böcker om ämnet kreativ redovisning. Detta gjorde att vi tvingades söka 
information på många olika håll. Vi anser att detta var positivt då det ledde oss till 
många olika typer av källor och därmed till många olika åsikter och uppfattningar. 
En litet litteratururval skulle troligen ha snävat in vårt resultat. 
 
 

2.1.4 Vetenskapliga krav 
 
En rapport har i huvudsak två vetenskapliga krav, validitet och reliabilitet.  
 
Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann man är vid 
bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad man mäter och 
om detta är tydligt i frågeställningen.8 Begreppet validitet brukar delas upp i inre 
validitet och yttre validitet. För att åskådliggöra begreppens betydelse, har vi valt 
att knyta dess påverkan till de enskilda intervjuer som genomförts. Inre validitet 
svarar på frågan om intervjuerna undersöker vad de är avsedda att undersöka och 
yttre validitet besvarar om en intervjupersons svar på en fråga överensstämmer 
med verkligheten.9  
 
Den inre validiteten har vi försökt hålla hög genom att knyta frågorna vi ställt till 
de intervjuade till rubrikerna och huvudområdena i vår teoridel. Detta har som 
syfte att frågorna blir direkt relaterade till helheten i arbetet och att alla delar knyts 
samman. Med detta kringgås problemet att ”sväva ut” för mycket under 

                                                 
8 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1991)  
9 Lundahl & Skärvad, Utredningsteknik för samhällsvetare och ekonomer (1992) 
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intervjuerna inom olika områden och att den röda tråden genom arbetet bibehålls. 
Ofrånkomligt är dock att svaren inom vissa intervjufrågor drar åt något olika håll 
och därför blir jämförbarheten något mer komplicerad. Detta är orsaken till att vi 
valt att presentera intervjuerna i sin helhet i empiridelen.  
 
Den yttre validiteten har vi försökt kontrollera genom att intervjua ett flertal 
personer inom samma yrkeskår. Vi har medvetet valt att både intervjua 
representanter från stora och små revisionsbyråer. Svaren har sedan jämförts för 
att bekräfta den yttre validiteten.   
 
Reliabiliteten beror på hur mätningen genomförs och hur noggrant de erhållna 
svaren bearbetas. Ett perfekt mätinstrument blir värdelöst om det används 
felaktigt eller slarvigt. Reliabilitet handlar om hur frågeformulär är utformat och 
om det ger tillförlitliga och stabila utslag.10 I vår undersökning, som är kvalitativ, 
finns inte en avsikt att generalisera utan snarare att jämföra olika personliga 
uppfattningar om ett visst ämne. För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt 
har vi valt att ställa samma frågor till alla intervjuade. Vi har dessutom 
sammanfattat vår uppfattning av deras svar högt så att den intervjuade kunnat 
bekräfta att vi uppfattat deras svar korrekt. Vi har även valt att i empiridelen 
presentera intervjuerna i sin helhet. 
 
Validitets- och reliabilitetsbegreppen skall också ses i ett vidare begrepp och inte 
enbart kopplas till intervjuerna. Det gäller alla delar av arbetet såsom litteratur-
val, val av rubriker, och resultatpresentation.  
 
 

2.2 Genomförande 
 
Då intresset hade väckts för ämnet kreativ redovisning började vi titta på olika 
möjligheter att utveckla och utnyttja detta ämne till att formulera ett meningsfullt 
syfte. Detta tog upp en stor del av vår tid och frustrationen växte. Vi upptäckte ett 
problem, nämligen att det inte gick att finna en definition för vad kreativ 
redovisning är, i stället fanns det ett antal olika uppfattningar. Vi bestämde oss 
därför för att det var detta vi ville bygga uppsatsen kring. Efter otaliga timmar och 
långa diskussioner hos våra handledare i höstmörkret kom vi fram till att vi ville 
bygga vår utredning efter följande modell: 

                                                 
10 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1991) 
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Ämnesutredning 
För att utreda vilka områden som var lämpligast att arbeta inom, och för att uppnå 
vårt syfte, spenderade vi lång tid med att gå igenom dels den litteratur som fanns 
och dels vilka artiklar som skrivits om ämnet. Diskussioner inleddes med våra 
handledare angående idéer och eventuella problem. Under diskussionerna gick vi 
igenom vilket spektra av revisorer som skulle ge oss det bästa 
undersökningsmaterialet. När vi kände att strukturen av arbetet hade nått det 
stadiet att vi kunde möta revisorerna, d.v.s. att vi sorterat ut sekundärlitteratur och 
skaffat oss den förkunskap som var nödvändig, började vi ringa runt och boka in 
intervjuer.  
 
Fördjupning 
För att kunna analysera den information och den kunskap som vi genererat genom 
utredningen krävdes en del kompletterande litteraturstudier. Denna del av studien 
bestod i att vi fördjupade oss i litteraturen angående till exempel de frågor och 
specifika paragrafer som vi förväntade oss skulle komma på tal i intervjuerna. 
Likaså fick vi naturligtvis efter en avslutad intervju penetrera vissa områden som 
vi insåg inte var helt klara för oss. Detta innebar att möjligheten att fördjupa oss i 
svaren från intervjuerna ökade i slutskedet samt att vi kunde ställa relevanta 
följdfrågor. 
 
Resultat 
Den inledande ämnesutredningen och den påföljande fördjupning av primär och 
sekundär data ligger sedan till grund för de resultat och slutsatser som genererats i 
uppsatsen. 
 

2.3 Metodkritik 
 
Vi har valt ett utifrånperspektiv och ett kvalitativt angreppssätt där vi ska agera 
neutrala och objektivt observera. Vi inser dock att vi är påverkade av allt vi läst, 
alla åsikter vi hört och den erfarenhet vi har bakom oss. Att vara neutral ter sig 
vara omöjligt men vi har gjort vårt bästa. 

Förstudie 

Handledning Datainsamling 

Resultat 

Intervjuer Kompletterande 
litteraturstudie 

Ämnesutredning 

Fördjupning 

Handledning 
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Den intervjuteknik vi använt oss av kan kritiseras. De intervjuade fick inte ta del 
av frågorna i förväg och detta ledde till att vi inte har fått svar som de intervjuade 
har funderat igenom, utan snarare spontana. Vi använde oss dock medvetet av 
denna teknik för att förhoppningsvis få de ärligaste svaren istället för de mest 
välgenomtänkta eller politiskt korrekta då detta är ett känsligt och värdeladdat 
område.  Av det vi undersöker finns det inget rätt svar, bara uppfattningar och 
åsikter som kan vara mer eller mindre ärliga. Svaren beror därför också till stor 
del av vilken erfarenhet revisorn har eller om han eller hon har konfronterats med 
problemet. 
 
Ett annat problem vad gäller intervjuer av denna karaktär är att vi som 
intervjuvare styr diskussionen och detta kan leda till en viss intervjueffekt, dvs. 
den intervjuade säger det han tror att vi vill höra, han eller hon blir påverkade av 
oss. Vi har varit medvetna om detta och har försökt förhindra det i så hög 
utsträckning som möjligt genom att låta den intervjuade besvara och utveckla 
frågorna själv utan att bli avbruten eller styrd av oss. Därför har intervjuerna 
ibland varit mer av en diskussion inom olika områden än en styrd intervju.  
 
Vår önskan hade varit om vi kunde intervjua ett betydligt större antal personer, 
med eller utan revisorskompetens, för att få ett större djup och bredd på 
uppsatsen. Men vi insåg att den tidspress som fanns gjorde detta omöjligt. 
Dessutom var vi mogna för intervjuer när revisorer och andra yrkeskårer var på 
väg in i julfirandet. Därför är vi desto tacksammare för de generösa och mycket 
vänliga revisorer som ställt upp. 
 
Källkritik 
Det finns ett par faktorer som här bör framföras. Dels har vi använt oss av källor 
från Internet som kan vara opålitliga. Opålitligheten ligger i att informationen kan 
försvinna samt att en känd upphovsman bakom ofta fattas. Dock är de källor som 
vi använt oss av från Internet till största del tagen från tidningars och tidskrifters 
hemsidor vilket höjer pålitligheten för dessa. 
 
En annan kritik som vi vill framföra är att de få böcker som är skrivna om kreativ 
redovisning främst är brittiska eller amerikanska och något föråldrade. Endast en 
är skriven efter år 2000. Den enda svenska bok som finns om ämnet är Bertil 
Gandemos och denna är skriven 1990 vilket gör att den är gammal i vissa 
avseenden då mycket hänt inom redovisningsområdet sedan dess. Till sist vill vi 
rikta viss uppmärksamhet mot valet av intervjugrupp. Vi har, som påpekats ovan, 
valt att endast intervjua revisorer. Det är viktigt att här påpeka att alla dessa 
revisorer svarar på våra frågor utifrån en granskande revisors perspektiv. Dock 
antar vi att det finns en viss begränsning i detta. Vi tror och menar att revisorer 
har ett visst intresse av att skydda sig själv och kåren från vissa obehagliga 
situationer. Det finns därför anledning att anta att våra uppfattningar och resultat 
blivit annorlunda om vi haft möjlighet att intervjua andra yrkeskårer och revisorer 
med andra befattningar som är involverade i problematiken. Anledningen till 
dessa åsikter är att vi under informella samtal med föräldrar, vänner och bekanta 
med olika erfarenheter och bakgrund har fått intrycket av att det finns andra sätt 
och infallsvinklar att se på den kreativa redovisningen och dess konsekvenser. 
Utifrån samtalen får man uppfattningen om en skarpare uppfattning om kreativ 
redovisning, dess syfte och utbreddhet.  
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3. BEGREPPET KREATIV 
REDOVISNING  
 
 
I detta kapitel presenteras olika uppfattningar och definitioner av begreppet 
kreativ redovisning som finns i litteraturen. Avsikten med detta är att ge läsaren 
inblick i de olika uppfattningar och värderingar som finns kring begreppet samt 
att för läsaren presentera centrala frågor och diskussionsämnen kring 
problematiken att definiera och hitta samlingsbegrepp för vad begreppet kreativ 
redovisning egentligen är och innebär. Det är ofrånkomligt att redan i detta 
kapitel stöta på komplicerade diskussionsfrågor, begrepp och uttryck. 
 
Uppfattningarna om den kreativa redovisningen går isär och ju mer man läser 
och diskuterar ju tydligare blir det att det är ett komplext begrepp som inte har en 
helt självklar definition. I slutet av kapitlet har vi därför valt att sammanfatta de 
olika aspekter som i diskussionen ansetts vara mest centrala. 
 
 

3.1 Hur skall begreppet kreativ redovisning förstås? 
 

3.1.1 Ordet kreativ 
 
Ett problem med definitionen av kreativ redovisning är just begreppet kreativ. 
Ordet kreativ är ett positivt ord men har i detta sammanhang fått en negativ klang. 
Gandemo utreder detta med att skriva: 
 

Om uttrycket kreativitet tolkas som idérikedom, påhittighet, fiffighet och skapande vad 
avser resultat- och kapitalmått samt nyckeltal, så kan en rad exempel därpå från företag 
och finansanalytiker visas. (Vår understrykning) En stor del av sådan kreativitet står i 
motsatsförhållande till de rekommendationer som finns om redovisningsmässig strikthet 
och likhet i behandlingen av olika poster vid beräkningen av olika nyckeltal. Kreativitet 
kan emellertid också ta sig uttryck i förändrad eller utökad information till aktieägare 
och potentiella aktieplacerare i syfte att förbättra deras underlag för beslut. (Vår 
understrykning) Man kan vidare på goda grunder anta att kreativiteten flödar ymnigt när 
det finns anledning att dölja en negativ eller alltför positiv resultatutveckling. 
/…/Motivet kan vara att stödja eller höja den egna aktiekursen.11  
 

Med detta kan man förstå att det finns två dimensioner av kreativ redovisning. 
Dels att den kan användas i ett positivt syfte för att utöka informationen till 
aktieägare, dels i ett negativt syfte där den används för att till exempel dölja en 
negativ resultattrend.  
 
Stolowy och Breton menar dock att ordet kreativ redovisning inte har något att 
göra med kreativitet utan att kreativ redovisning, så som det förstås i litteraturen, 
är mer relaterat till val av redovisningsalternativ än kreativitet. Med andra ord 

                                                 
11 Gandemo, Bertil, Kreativitet i årsredovisningar (1990) 
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menar de att innebörden av kreativ redovisning inte skall ses som någon form av 
kreativitet utan som ett kompetent användande av redovisningsalternativ vid 
utformandet av finansiella rapporter. Dock menar de att kreativitet i redovisningen 
förekommer under en omständighet: 
 

However, there is one circumstance when accounting will have been “creative”: when a 
legal, economic or financial innovation appears without any existing accounting standard 
to regulate it. 12 

 
De menar därmed att redovisning inte är kreativ förrän den har utformats genom 
att man har hittat något i regelverket som inte är reglerat, men som genom sin 
utformning kan anses som ekonomiskt korrekt. 
 
Sammanfattningsvis kan man anta att ordet kreativitet i detta sammanhang har två 
dimensioner. Vidare kan man se att kreativiteten kan förstås på två sätt. Dels att 
det kan ses som idérikedom och fiffighet att ändra sina räkenskaper i önskad 
riktning genom att utnyttja det som redan är reglerat. Dels kan det ses som 
uppfinningsrikedom bestående i att hitta möjligheter att utforma sina räkenskaper 
på ett visst sätt genom att finna områden som inte är reglerade, och sedan utnyttja 
detta för att presentera en positiv bild av företaget.  
 
 

3.1.2 Kreativ redovisning 
 
Den vanligaste bilden i litteraturen är dock att kreativ redovisning skall tolkas som 
idérikedom och fiffighet i att utveckla sin externa information utifrån det som 
redan finns reglerat. Gandemo säger: 

 
Studerande i företagsekonomi bibringas ofta den uppfattningen att redovisning är den 
mest exakta och inom snäva gränser regelstyrda aktiviteten i företag. Endast 
kostnadskalkylering och optimeringslära kan konkurrera när det gäller exakthet./…/När 
transaktioner har utförts och nått redovisningen sker kontering, bokföring, rapportering 
och uppföljning. Det borde då inte råda någon osäkerhet om vad som hänt när bokslut, 
beräkning av nyckeltal mm senare skall göras. Läroböckers och datorprograms innehåll 
står i bjärt kontrast till den redovisningsakrobatik som uppvisas i många 
årsredovisningar, i den mån läsare av årsredovisningar överhuvudtaget har möjligheter 
att sätta sig in i och tolka sifferunderlaget. Debet och kredit skall stämma, men det tycks 
vara möjligt att inom mycket vida ramar välja vilket resultat som skall redovisas och låta 
tillgångar, skulder och eget kapital variera. (Vår understrykning)13 

 
I denna beskrivning tangeras dessutom flera av de aspekter som är kopplade till 
den kreativa redovisningen.  
 

• Först behandlas problematiken kring studerande och senare praktiserande 
företagsekonomers eventuella okunskap eller ignorering av problemet.∗  

 

                                                 
12 Stolowy & Breton, A framework for the classification of accounts manipulation (2000) 
13 Gandemo, Bertil, Kreativitet i Årsredovisningar (1990) 
∗ Denna aspekt är intressant i sig, men kommer inte vidare diskuteras i denna uppsats. 
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• Vidare poängteras att det förekommer en redovisningsakrobatik i 
årsredovisningarna som inte är så lätta att genomskåda utan tillgång till 
mer material eller en djup kunskap inom området.  

 
• Slutligen presenteras kärnan i problemet, nämligen utrymmet att inom vida 

ramar kunna påverka sina finansiella rapporter för att få ett önskat 
resultat. Ett resultat som inte alltid baserats på de objektiva fakta som 
redovisning egentligen ger.  

 
Cecilia Aronsson, affärsjournalist, uttrycker det så här: 
 

Med Enron-affären sköljde en våg av misstro över aktiemarknaden. Med tanke på att 
Enrons revisionsfirma Andersen använde sina dokumentförstörare flitigt när skandalen 
blottades, är det troligt att den vilseledande redovisningen i företaget varit ett lagbrott. 
Likväl finns det åtskilliga sätt att förvilla anställda såväl som utomstående placerare 
genom att kreativt stuva om i redovisningen – fullt lagligt. /…/ Diverse 
tekniker/…/används systematiskt inom bolagen för att förbättra resultatsiffrorna. 14 

 
I denna beskrivning belyser hon en ytterligare uppfattning om kreativ redovisning 
som inte Gandemo har med i sin beskrivning. Uppfattningen om att kreativ 
redovisning handlar om en systematisk skönmålning, som är laglig, men som 
vilseleder anställda och andra intressenter. Dock påpekas att den redovisning 
som Enron ägnat sig åt troligen var olaglig i vissa avseenden och att den därmed 
inte helt kan innefattas under kreativ redovisning. Men som poängteras ovan finns 
det sätt att kreativt stuva om i sin redovisning för att få en önskad bild av sitt 
företag –fullt lagligt. 
 
 

3.2 Mer värdeladdade uppfattningar 
  
I länder som Storbritannien och USA är definitionerna och uppfattningarna om 
kreativ redovisning långt mer värdeladdade än i Sverige. I definitionerna används 
ofta uttryck som missbruk och manipulation. Nedan ges tre exempel: 
 

To me creative accounting is producing profits where none really exist. Although this 
may sometimes be done in a manner that is in accord with accounting standards in most 
instances it involves a manipulation or abuse of accounting. 15 
 
Creative accounting: The term used to indicate accounting and financial reporting 
practices which, whilst not illegal, are intended to convey a position that is either 
misleading or illusionary, creating a position of profitability or soundness that may not 
be totally valid.16 
 

                                                 
14 Aronsson, Cecilia,”Många metoder att skönmåla - fullt lagligt”, Sydsvenska Dagbladet 2002-03-30 
15 http://www.asa.asn.au/meetingSpeech/Default.htm#Creative_Accounting  2001-04-23, ur 
Australian Accounting Standards 
16 http://www.asa.asn.au/meetingSpeech/Default.htm#Creative_Accounting, 2001-04-23, ur en 
ordlista. 
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The term “creative accounting” can be defined in a number of ways. /../we will offer this 
definition: a process whereby accountants use their knowledge of accounting rules to 
manipulate the figures reported in the account of a business.17 

 
De ovan givna definitionerna poängterar, liksom de svenska, att kreativ 
redovisning inte är olaglig, men samtidigt uttrycker de att det är en fråga om 
manipulation och missbruk av redovisningsnormer och praxis. Frågan är dock om 
man kan säga att kreativ redovisning handlar om manipulation och missbruk?  
 
Denna problematik gör definitionen av den kreativa redovisningen svår. Som 
tidigare nämnts kan ju kreativiteten användas i ett positivt syfte, till exempel för 
att utöka informationen till aktieägare, men även i ett syfte att vilseleda 
intressenter. Dock är den kreativa redovisningen ett fenomen som aktualiseras av 
regelverkets utformning. Redovisning är därmed kreativ till sin natur. Kreativ 
redovisning kan därför inte helt och hållet sägas handla om manipulation utan om 
en accepterad valmöjlighet. 
 
Dock kan man säga att det handlar om en viss form av missbruk av regelverket då 
de vida ramarna oftast utnyttjas i ett syfte som inte är intressenterna till gagn utan 
endast till företaget och dess ledare.  
 
 

3.3 Vem initierar den kreativa redovisningen? 
 
En annan fråga som aktualiseras i de ovan givna definitionerna är, vem det är som 
står bakom den kreativa redovisningen, eller närmare bestämt vem det är som tar 
initiativ till den.  
 
I uttalandena ovan finns det en uppfattning om att det är revisorer och annan 
redovisningspersonal som med hjälp av sin kunskap om redovisning manipulerar 
siffrorna i den externa redovisningen. 
 

/.../ a process whereby accountants use their knowledge of accounting rules to 
manipulate the figures reported in the account of a business.18 

 
Revisorns syfte är att skydda bolagen mot ekonomiska förluster till gagn för 
aktieägare, borgenärer, anställda och samhället. Det är revisorerna som genom att 
granska börsbolagens redovisning skapar ett förtroende som gör att investerare 
vågar satsa riskkapital i verksamheter de själva inte kontrollerar.  
 
Men många gånger ställs ju revisorer inför ett dilemma. När de upptäcker att det 
har skapats en bild av företaget som inte är helt sann trots att det inte gjorts 
utanför redovisningens ramar, väljer de kanske att inte påpeka detta. Antingen 
görs detta för att det är en alldeles för bra klient eller för att revisorn faktiskt anser 
att några felaktigheter inte har begåtts.  
 

                                                 
17 Amat, Blake mfl, The ethics of creative accounting (1999) 
18 Amat, Blake mfl, The ethics of creative accounting (1999) 
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Dock bör man tänka efter om det inte kan finnas andra som har ett intresse av att 
försköna och förbättra ett företags räkenskaper. Företagsledningar kan till 
exempel ha flera anledningar att göra detta. Räkenskaperna är ju den mest 
fundamentala informationskällan för utvärdering av ett företags prestationer.  
 
Kamal Naser är tydligare i detta avseende. Han menar att det inte endast är 
revisorer utan alla involverade inom redovisningsområdet som försöker att 
omvandla företagets räkenskaper i en önskad riktning, om man ägnar sig åt 
kreativ redovisning. 
 

Creative accounting is the transformation of financial accounting figures from what they 
actually are to what prepares (Vår understrykning) desire by taking advantage of existing 
rule and/or ignoring some or all of them.19 

 
Michael Jameson som beskriver den kreativa redovisningen ur en revisors 
perspektiv är något mer restriktiv. Han vill poängtera att den kreativa 
redovisningen används av de mindre skrupelfria elementen inom 
redovisningsområdet och inte av alla. Dock är det här intressant att påpeka att han 
i egenskap av revisor säger att det är revisorer som sysslar med den kreativa 
redovisningen, han nämner inte andra som till exempel företagsledare:   
 

The accounting process consist of dealing with many matters of judgement and of 
resolving conflicts between competing approaches to the presentation of the results of 
financial events and transactions/..../this flexibility provides opportunities for 
manipulation, deceit and misrepresentation. These activities – practised by the less 
scrupulous elements of the accounting profession - have come to be known as creative 
accounting.20 

 
En annan intressant diskussion som förs kring detta är att marknaden skapar 
behovet av den kreativa redovisningen. På grund av de höga förväntningar som 
idag ställs på företag och dess ledare krävs den kreativa redovisningen. 
Förväntningarna skapas av analytiker på de stora aktiemäklarfirmorna vilka 
används för att få investerare att köpa en viss aktie. Samtidigt som de skapar dessa 
förväntningar har de också en stor makt över företagen då de skaffar investerare åt 
dem. Blir investeringsanalytiker besvikna kommer företaget att känna av detta. 
Det är inget som ett företag vill uppnå utan snarare till varje pris motverka, och på 
detta sätt tvingas den kreativa redovisningen fram. Företaget gör allt för att leva 
upptill marknadens förväntningar.21 
 
I september 1998 höll Arthur Levitt, då ordförande i Securities and Exchange 
Commission (SEC), den amerikanska börsövervakaren, ett tal där han 
proklamerade ett totalt krig mot alla former av aktiviteter som tillsammans kallas 
kreativ redovisning. Under de senaste åren hade han blivit vittne till en ökning av 
vad han och organisationen SEC kallar redovisningens hokus pokus. Ur Levitts 
synvinkel var detta ett resultat av den finansiella marknadens förkärlek till att 
straffa företag som inte levde upp till marknadens förväntningar. Vidare menade 

                                                 
19 Amat, Blake mfl, The ethics of creative accounting (1999) 
20 Amat, Blake mfl, The ethics of creative accounting (1999) 
21 Griffiths, Ian, Creative Accounting (1986) 
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han att företagsledare befinner sig under extrem press för att nå sina siffror och att 
pressen gör att de sätter redovisningens integritet på spel.22  
 
I detta sammanhang kan man passa på att understryka att man inte kan förutsätta 
att alla aktiva inom redovisningsområdet har en önskan att presentera en förljugen 
och missvisande bild av ett företag för marknaden. En sådan situation skulle vara 
ohållbar och skulle ha resulterat i långt fler företagsskandaler än de vi idag känner 
till. Dessutom skulle en aktiemarknad på dessa premisser, eller vilken annan 
marknad som helst, aldrig kunna fungera då de bygger på en ömsesidig respekt 
och ärlighet mellan inblandade parter.  
 
 

3.4 Hur vanlig är kreativ redovisning? 
 
Att undersöka hur vanlig och utbredd den kreativa redovisningen är ter sig 
omöjligt då uppfattningarna om dess innebörd är så olika. Det finns dock en bild i 
USA och i Storbritannien att den kreativa redovisningen är väldigt utbredd och 
vanligt förekommande och att det används av i stort sätt alla företag. Ian Griffiths, 
skriver: 
 

Every company in the country is fiddling its profits. Every set of published accounts is 
based on books, which have been gently cooked or completely roasted. The figures, 
which are fed twice a year to the investing public, have all been changed in order to 
protect the guilty. It is the biggest con trick since the Trojan horse/..../In fact this 
deception is all in good taste. It is totally legitimate. It is creative accounting.23 

 
Terry Smith uttrycker, utifrån sin erfarenhet som investeringsanalytiker, ungefär 
samma uppfattning: 
 

We felt that much of the apparent growth in profits which had occurred in the 1980s was 
the result of accounting sleight of band rather than genuine economic growth.24 

 
Uttrycken ger en bild av att alla företag använder sig av kreativ redovisning. Dock 
bör man vara försiktig här. Går det att påstå att alla använder sig av kreativ 
redovisning i negativt mening? En sådan situation skulle innebära att all 
information i den externa redovisningen och rapporteringen som presenteras till 
marknaden skulle vara meningslös och att själva syftet med redovisning i 
allmänhet skulle vara underminerat.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att litteraturen uttrycker en bred användning av 
kreativ redovisning. Dock bör påpekas att man inte utan belägg kan påstå att alla 
företag använder sig av kreativ redovisning i sådan utsträckning att det 
kontinuerligt och systematiskt presenteras förljugna bilder av företagen. Men man 

                                                 
22 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
23 Amat, Blake mfl, The ethics of creative accounting (1999) 
24 Amat, Blake mfl, The ethics of creative accounting (1999) 
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kan, som Gandemo skriver, på goda grunder anta att kreativiteten flödar ymnigt i 
vissa situationer.25  
 
 

3.5 The financial numbers game  
 
Den mest utvecklade begreppsförklaringen som vi kommit i kontakt med ges av 
Mulford och Comiskey. De menar att alla typer av missledande uttalanden i 
redovisningen kan grupperas under namnet Financial Numbers Game. The 
financial numbers game definieras som: användandet av kreativ redovisning för 
att förbättra en årsredovisningsläsares intryck av ett företags prestationer.  
 
Inom kreativ redovisning innefattas alla de nedan presenterade områdena: 
 

• Aggressive Accounting: Ett kraftfullt och medvetet val av 
redovisningsprincip, gjort för att skapa ett önskat resultat, vanligen högre 
resultat, oavsett om man följer US GAAP eller inte. 

• Earnings management: Aktiv manipulation av resultatet mot ett 
förutbestämt mål, satt av exempelvis en ledningsgrupp, en analytikers 
prognoser eller ett resultat som är överens med en mer mjuk och jämn 
resultatpresentation.  

• Income smoothing: En typ av earnings management vars syfte är att ta bort 
toppar och dalar från resultatpresentation över en tid. Detta innefattar att 
man sparar vinster under goda år och använder dem under sämre.  

• Fraudulent Financial Reporting: Medvetna uttalanden som är felaktiga 
eller medvetet uteslutande eller tillägg av siffror i de finansiella 
rapporterna, vars syfte är att lura läsaren.26 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
I denna begreppsförklaring delar man upp den kreativa redovisningen i olika 
grupper som i sig har olika innebörd och syfte. Vidare innefattar 
begreppsförklaringen bedrägeri. Man menar alltså att en viss typ av kreativ 
redovisning är bedrägeri, men inte all. 
 

                                                 
25 Gandemo, Bertil, Kreativitet i årsredovisningar (1990) 
26 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
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3.6 Sammanfattning 
 
 
Ovan har vi presenterat en rad olika uppfattningar om den kreativa redovisningen. 
Åsikterna går isär när det gäller vad det innebär, vem som aktualiserar den och 
hur vanlig den är. Dock kan vissa centrala områden i litteraturen urskiljas. 
 

• Syftet med kreativ redovisning kan ha två dimensioner. Dels kan den 
användas för att utöka informationen till aktieägare, dels kan den användas 
i syfte att berika företagen och dess ledare. 

• Kreativ kan förstås som fiffighet, påhittighet och idérikedom i att utnyttja 
regelverket i syfte att ändra sina räkenskaper i önskad riktning.  

• Kreativiteten kan också förstås som att man hittar områden i regelverket 
som inte är reglerade och utnyttja detta. 

• Kreativ redovisning aktualiseras av att regelverket tillåter att man inom 
vida ramar kan påverka sina finansiella rapporter i önskad riktning. 

• Kreativ redovisning handlar oftast om redovisningsakrobatik och 
systematisk skönmålning av företagets räkenskaper. 

• Syftet med den kreativa redovisningen är oftast att presentera en bild av 
företaget som gör att intressenter får en bättre bild. 

• Det är inte alla företag och redovisningsaktiva som använder sig av kreativ 
redovisning men man kan anta att det förekommer ymnigt i vissa 
situationer. 

• Kreativ redovisning kan delas upp i olika områden. (The finacial numbers 
game) 

 
Kortfattat kan man sammanfatta att kreativ redovisning innebär att man utnyttjar 
de vida ramarna inom regelverket eller hittar oreglerade områden, i syfte att skapa 
en önskad bild av företagets finansiella ställning och hälsa. Detta är inte olagligt i 
sig utan möjliggörs av att redovisningens regelverk är utarbetade på ett sätt som 
skall ta hänsyn till olika företags förutsättningar och situation.  
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4. VAD AKTUALISERAR OCH 
MÖJLIGGÖR DEN KREATIVA 
REDOVISNINGEN 
 
 
I detta kapitel presenteras några av redovisningens kanske viktigaste begrepp och 
principer.  
 
Redovisningslagstiftningen i Sverige föreskriver vissa grundläggande principer 
för hur en årsredovisning skall upprättas. Sådana grundläggande principer är 
kraven på överskådlighet,  god redovisningssed och kravet på att balansräkning, 
resultaträkning och noter skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild 
av bolagets ställning och resultat.∗   
 
Vi kommer nedan att presentera några av dessa principer och begrepp samt deras 
förhållande till varandra. Kapitlet innehåller även en diskussion om 
redovisningsrekommendationernas flexibilitet. Diskussionen kommer att 
koncentreras till hur principerna, begreppen och flexibiliteten är relaterade till 
den kreativa redovisningen.  
 
 

4.1 God Redovisningssed 
 
Bokföringslagen (BFL), Årsredovisningslagen (ÅRL) och de särskilda 
årsredovisningslagarna för finansiella företag är utformade som ramlagar, vilket 
innebär att de inte reglerar alla detaljer inom området. De innehåller endast 
allmänna principer för rapportering och dokumentation av räkenskapsinformation 
och måste därmed kompletteras med normer som mera detaljerat anger hur 
redovisningen ska ske. Dessa kompletterande normer inryms i 
redovisningslagstiftningens term; god redovisningssed.  
 
God redovisningssed bestäms så långt som möjligt genom en traditionell tolkning 
av föreskrifter i lag och andra författningar. När en traditionell lagtolkning inte 
räcker för att besvara en viss fråga måste en utfyllande tolkning göras. En sådan 
utfyllande tolkning bör då ha sin förankring i faktiskt förekommande bokföring 
och redovisning. Dock är det inte lämpligt att endast tillmäta faktiskt 
förekommande praxis betydelse. Därför behövs ett eller flera normgivande organ 
som kan identifiera de normer som bör användas när lagens regler fylls ut.  
 
De kvalificerade normgivande organen som finns i Sverige inom 
redovisningsområdet är BFN och RR samt Finansinspektionen (FI). Det är viktigt 
att här påpeka att de normgivande organen inte har normgivningsmakt i 

                                                 
∗ Andra grundläggande principer anges i FAR:s samlingsvolym 2002. (FAR: Vägledning – Om 
Årsredovisning i Aktiebolag) 
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regeringsformens mening men att det emellertid är viktigt att de tillmäts stor 
betydelse när man tar ställning till vad som utgör god redovisningssed.27 
 
Staten har det yttersta ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i Sverige. 
Man har dock enats om att det innebär fördelar att överlåta en del av den 
normgivande verksamheten på privata organ som RR. Detta organ utarbetar 
uttalanden och rekommendationer. Rekommendationerna liksom uttalandena tar 
sikte på företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin 
storlek har stort allmänt intresse. Rekommendationerna tar sin utgångspunkt i 
internationell normgivning, (IAS). Avvikelser från IAS får endast förekomma om 
svensk lagstiftning lägger hinder för redovisning enligt IAS eller om det finns 
andra starka skäl. 28  
 
God redovisningssed är därmed en rättslig standard som grundas på lag, praxis 
och rekommendationer. Att följa god redovisningssed innebär att man följer lagen 
och de redovisningsprinciper som där anges. Särskild betydelse tillmäts även 
allmänna råd och rekommendationer av normgivande organ som BFN och 
Redovisningsrådet.29 
 
Sammanfattningsvis bygger redovisningen på BFL och ÅRL, RR:s 
rekommendationer och BFN:s allmänna råd och vägledningar. När våra regelverk 
inte räcker till hänvisas till IASB, och om inte detta skulle räcka hänvisas till 
Financial Accounting Standard Board (FASB) i USA. RR som främst vänder sig 
till börsnoterade företag kommer ut med allt fler och alltmer omfattande 
rekommendationer. BFN som främst vänder sig till icke noterade bolag, försöker 
anpassa dessa rekommendationer till de mindre företagen, men hinner inte med, 
vilket gör att många företag måste förlita sig på de stora bolagens 
rekommendationer om sådana finns. På detta sätt utvecklas god redovisningssed i 
Sverige.30  
 
Men då det inte finns rekommendationer eller allmänna råd i alla situationer, och 
då företag väljer mellan de olika organisationernas råd och rekommendationer, 
beroende på verksamhet och hemort uppkommer flera goda redovisningsseder i 
Sverige. Därtill kommer tolkningar av både lagtext, rekommendationer och 
vägledningar. Inom redovisningen finns alltså ingen absolut sanning.31 Avsaknad 
av absolut sanning ger stort utrymme för kreativ redovisning. 
 
 
 
 
 

                                                 
27 FARs Samlingsvolym 2002, BFN: Vägledning tillämpning av redovisningsrådets 
rekommendationer m.m 
28FARs Samlingsvolym 2002, BFN: Vägledning tillämpning av redovisningsrådets 
rekommendationer m.m 
29 FARs samlingsvolym 2002, FAR: Vägledning – om årsredovisning i aktiebolag 
30 Andersson Per-Olof, ”Kan vi få ett svenskt Enron?” Dagens industri 2002-09-17 
31 Andersson Per-Olof, ”Kan vi få ett svenskt Enron?” Dagens industri 2002-09-17 
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4.2 Rättvisande bild  
 
Den andra faktorn som kan ge utrymme för kreativ redovisning är kravet om en 
rättvisande bild. För att läsaren skall kunna förstå resonemanget kring hur 
rekvisitet∗ är relaterat till den kreativa redovisningen måste begreppets bakgrund 
och innebörd i korthet förklaras. 
 
Enligt den Europeiska unionens fjärde bolagsdirektiv, vilket alla medlemsländer 
skall införa i sin nationella lagstiftning, skall årsbokslutet ge en rättvisande bild, a 
true and fair view, av bolagets tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och 
resultat. Kravet om principen rättvisande bild i direktivet infördes på brittiskt 
initiativ. I Storbritannien befarade nämligen redovisningskunniga att EU-
direktivens detaljerade regler, uppställningsformer och allmänna filosofi, skulle 
hota brittisk praxis om en flexibilitet i redovisningen vilken man fann nödvändig. 
I svensk lagstiftning har kravet om rättvisande bild införts i ÅRL 2 kap 3 §:  
 

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 avvikelse 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.32 

 
Vad som är viktigt att notera här är den sista meningen i paragrafen. Den tillåter 
att man kan frångå redovisningsrekommendationerna om man anser att det behövs 
för att lägga fram en rättvisande bild av företaget. Detta innebär att kravet om 
rättvisande bild är en over-riding regel eller en avstegsregel. (Båda 
benämningarna är vanliga i litteraturen)  
 
Dock måste här klargöras att:  
 

/…/det är inte tillåtet att avvika från en lagregel för att ge en rättvisande bild eller följa 
god redovisningssed. Däremot kan ett företag avvika från allmänna råd eller 
rekommendationer med hänvisning till kravet om en rättvisande bild.33 

 
Denna relation kan beskrivas i följande modell: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
∗ (jur) förutsättning för att gärning skall vara straffbar 
32 2 kap, 3 § ÅRL 
33 Thomasson, Jan, Extern redovisning och finansiell analys (2000) 

1. Redovisningslagstiftning: 
Skall under alla omständigheter följas 

2. Redovisningsrekommendationer och 
praxis: Skall följas så lång det är möjligt för 
att ge en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning och resultat 

3. Kravet om rättvisande bild: Avsteg från 
rekommendationer och tillåten om så krävs 
för att presentera en rättvisande bild 
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Varför har man infört principen om en rättvisande bild? 
Den främsta orsaken till ett införande av principen är att man inom 
redovisningsområdet konstaterat att en viss redovisningspraxis kan vara laglig 
men vilseledande.34 (Vilket kan relateras till Enrons användande av US GAAP).  
 
Det är naturligtvis viktigt att alltid respektera redovisningsstandarder och 
rekommendationer, men samtidigt måste man hela tiden beakta att en rättvisande 
bild har prioritetsställning i förhållande till standarder. Lämpligheten av att 
tillämpa en viss redovisningsprincip och följden därav måste alltid ställas i 
relation till en rättvisande bild då en praxis just kan vara laglig men 
vilseledande.35 Kärnan är att ramsättande principer och konventioner kan 
snedvrida den rättvisande bilden av ett företag i någon mening.36 
 
Detta innebär att ett företag som inte finner något stöd i de rekommendationer 
som finns tillgängliga för att uppnå kravet om en rättvisande bild av sitt företag 
måste få lov att gå utanför rekommendationernas råmärken. För att tydligare 
förklara detta kan man hänvisa till begreppet innebörd före form. När man 
upprättar sina finansiella rapporter måste man alltid fråga sig vad som är den 
ekonomiska innebörden av en viss transaktion eller affärshändelse. Om man inte 
finner stöd i rekommendationerna, formen, för att tydligt förklara den ekonomiska 
innebörden av en situation, skall man sätta innebörd före form. 
 
Men vad är en rättvisande bild? ∗ 
Det finns ingen definition av vad en rättvisande bild är. Det ligger i begreppets 
natur att det har en dynamisk betydelse. Detta innebär att vad som är en 
rättvisande bild kan förändras över tiden. Som begrepp kan betydelsen skilja sig 
från en stat till en annan. Vidare kan ett stort bolags redovisning för att ge en 
rättvisande bild avvika väsentligt från ett litet bolags i samma land. Betydelsen 
kan alltså vara olika från tid till annan, från plats till annan och från bolags till 
annat. 37 Det är här problematiken kring kreativ redovisning eller missbruk av 
principen kommer in. Frågan är ju hela tiden vad en rättvisande bild är i 
förhållande till vad och vem. 38 
 
Vad som ofta beskrivs som ett problem med avstegsregeln är att den ligger i det 
enskilda företagets hand att utnyttja. Det är företaget som avgör om 
rekommendationerna räcker för att ge en rättvisande bild av företaget. Såväl 
företagsledningar och dess revisorer kommer att ha en särställning då man 
bedömer olika externa och interna ekonomiska faktorers och riskers inverkan på 
företagets ekonomiska ställning och resultat. Eftersom en rättvisande bild är ett 
begrepp i lagen bestäms dess betydelse formellt när det avgörs i en domstol. Ett 
bolag som åtalas för att inte ha gett en rättvisande bild kan ytterst föra målet till 
EU-domstolen. I varje mål och för varje situation kommer domstolen att definiera 
begreppet. Dock är reellt sätt rättsfallen om rättvisande bild ytterst få och det tar 

                                                 
34 Ekblom, Bo-Göran, ”En rättvisande bild definierad”, Balans nr 3/1996 
35 Ekblom, Bo-Göran, ”En rättvisande bild definierad”, Balans nr 3/1996 
36Lagerström, Bo, ”Redovisning och begreppet rättvisande bild” Balans 6-7/1996 
∗ Vill här rekommendera Bo-Göran Ekblom samt Bo Lagerströms artiklar, vilka ger två intressanta 
bidrag till bilden av begreppet rättvisande bild. 
37 Thomasson, Jan, Extern redovisning och finansiell analys (2000) 
38 Ekblom, Bo-Göran, ”En rättvisande bild definierad”, Balans nr 3/1996 
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mycket lång tid innan en dom faller i ett visst mål.39 Detta innebär helt enkelt att 
mindre nogräknade företag och revisorer kan använda regeln för att manipulera 
sin redovisning.40  
 
Det är här den kreativa redovisningen kommer in. Som nämnts ovan så är 
instrumentet om en rättvisande bild något som ligger i företagets hand. Detta kan 
medföra ett utnyttjande av regeln för att uppnå ett av företaget önskat mål. Vidare 
kan detta medföra att jämförbarheten mellan företag försämras och att 
förekomsten av valmöjligheten att bryta mot bestämmelser skapar en osäkerhet 
hot informationsmottagarna. I förlängningen kan detta resultera i att förtroendet 
för den information som lämnas av företagen minskar.41 
 
 

4.3 Flexibilitet 
 
Redovisningens regelverk är omfattande och ger stort handlingsutrymme åt 
informationsgivaren att påverka den information som ges. Detta är en av 
anledningarna till att den kreativa redovisningen förekommer. Företag väljer inom 
vida ramar vilka rekommendationer eller vilken praxis som de anser passa sitt 
företag bäst när de förbereder sina finansiella rapporter. Enkelt uttryckt så 
använder de sig av den flexibilitet som redovisningens regelverk består av.  
 
Förutom regelverkets flexibilitet så förekommer en viss flexibilitet inom 
redovisningsrekommendationerna. Denna flexibilitet lämnar mycket utrymme för 
egna värderingar och bedömningar. Resultatet av detta kan bli att liknande företag 
med liknande förutsättningar kommer att rapportera olika resultat. En del företag 
använder sig av denna flexibilitet för att skapa en illusion i sina finansiella 
rapporter, illusioner som är allt annat än rättvisande. 42 De områden som främst 
ger utrymme för flexibilitet är de som innehåller inslag av värderingar och 
bedömningar som till exempel lagervärdering, avskrivningar samt värdering av 
materiella- och immateriella anläggningstillgångar. 
 
 

4.3.1 Orsakerna till ett flexibelt regelverk 
 
Men varför finns denna flexibilitet när man är så medveten om att den ibland 
används i oönskade syften som exempelvis för kreativ redovisning. Kan man 
eventuellt påstå att det varit bättre att de normgivande organ som finns inom 
redovisningen krävt att alla företag, oavsett förutsättningar redovisade sina 
transaktioner på exakt samma sätt? Tyvärr är det inte så enkelt. På grund av att 
olika företags karaktär och förutsättningar är så olika är det inte möjligt att kräva 
att identiska regler skall användas även om man opererar inom samma bransch. 

                                                 
39  Thomasson, Jan, Extern redovisning och finansiell analys (2000) 
40 Knutsson, Margit, ”Att bryta mot lagen - kan det verkligen främja god…?” Balans 3/1999 
41 Knutsson, Margit, ”Att bryta mot lagen - kan det verkligen främja god ...?” Balans  3/1999 
42 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
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Uppfattningen om detta är att ett krav på detaljerade regler inte skulle medföra 
bättre kvalitet i den finansiella rapporteringen.43 
 
Brittiska Accounting Standards Committee har konstaterat att det inte ens är 
meningen att redovisningsstandarder skall bilda en fullständig helhet av 
detaljerade regler. Kommiten påpekade att det är: 
 

/…/opraktiskt att skapa ett tillräckligt omfattande regelverk, som skulle vara tillämpligt i 
alla affärssituationer och under alla omständigheter och som samtidigt skulle beakta 
framtida förändringar.44 

 
När EU-kommissionen föreslog en harmonisering av redovisningsområdet inom 
EU och en harmonisering till resten av världen stod valet mellan IAS och 
Financial Accounting Standards (FAS) från FASB i USA. Det amerikanska 
regelverket ansågs då för detaljreglerat och IAS, som mer bygger på principer än 
regler, bedömdes passa den europeiska miljön bättre. EU kommissionen har 
ensidigt förespråkat principbaserad redovisningsnormgivning trots att det finns 
nackdelar med detta. En principbaserad redovisning ger mer utrymme för 
subjektiva bedömningar för företagsledare och revisorer än vad en detaljreglerad 
redovisning ger.45 
 
Men nackdelen med att ha detaljerade regler är en av de frågor som aktualiserats i 
samband med Enronaffären. Revisorerna i Enron hävdade att man visst tyckt att 
redovisningen inte gav en rättvisande bild men, eftersom den följde reglerna och 
amerikansk god redovisningssed (US GAAP) kunde de inte göra annat än att 
skriva en ren revisionsberättelse. Underförstått innebär detta att: hade 
normgivningen varit mer principbaserad med ett angivande av kvalitativa mål som 
Enrons redovisning skulle ha uppfyllt, så hade revisorerna kunnat anmärka på att 
redovisningen inte var bra. Man menar därmed inom EU att redovisningen bör 
bygga på principer och flexibla rekommendationer och inte detaljerade regler.46  
 
Det finns alltså godtagbara och tydliga anledningar till varför flexibiliteten inom 
regelverket finns. Flexibiliteten är utvecklad för att företagen lättare skall kunna 
presentera en korrekt bild av sitt företag. Dock finns risker med detta. Att den 
används till en negativ form av kreativ redovisning. 

                                                 
43 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
44 Ekblom, Bo-Göran, ”En rättvisande bild definierad”, Balans nr 3/1996 
45 Finansinspektionen, ”PM-Enron-lärdomar för finansiell tillsyn?”  2002-05-15 
46 Finansinspektionen, ”PM-Enron-lärdomar för finansiell tillsyn?”  2002-05-15 
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4.4 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis finns tre faktorer inom regelverket som möjliggör den 
kreativa redovisningen.  
 

• God redovisningssed: Det regelverk som styr redovisningen är omfattande 
och diffust och har ingen absolut sanning, den förändras beroende på tid 
och rum  

• Kravet om rättvisande bild som inte har en klar definition utan som 
bestäms av förutsättningar och sammanhang 

• Redovisningsrekommendationerna är inte utformade som detaljerade 
regler utan de är konstruerade på ett sätt som möjliggör flexibilitet i form 
av värderingar och bedömningar 
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5. MÅLEN MED KREATIV 
REDOVISNING 
 
 
Redovisning är kreativ till sin natur. Men all redovisning skall mot denna 
bakgrund inte innefattas under begreppet kreativ redovisning. Detta på grund av 
att den kreativa redovisningen har som särskilt syfte att uppnå ett förutbestämt 
mål av något slag. För att uppnå detta utnyttjar man regelverket. Dessa mål 
exemplifieras i följande kapitel. 
 
Det skrivs mycket i litteraturen om syftet och målen med kreativ redovisning och 
sju huvudområden kan urskiljas.  
 
 

5.1 Effekter på aktievärdet 
 
Investerare söker och är villiga att betala högre priser för ett företag som har en 
förmåga att generera samma eller en växande ström resultat som genererar 
kassaflöde. Detta kassaflöde måste genereras vid den specifika tidpunkten eller 
förväntas genereras inom de närmsta åren. Företag som lovar högre resultat till 
sina investerare tenderar att få en positiv effekt på sitt aktiepris. Detta resulterar i 
ett högre marknadsvärde för företaget och reducerar deras kapitalkostnader. För 
företagsledningen som troligen äger aktier i företaget innebär det en ökad 
förmögenhet. Att ägna sig åt kreativ redovisning kan vara ett sätt för företagen att 
kommunicera högre vinster och därmed höja aktiepriset. Typen av kreativ 
redovisning som kan användas i detta syfte är att övervärdera intäkter, samt 
övervärdering av kortfristiga fordringar, lager och investeringar. 47 
 
Ett exempel på kreativ redovisning med detta syfte är Twinlab Corp. som under 
åren 1997 och 1998 såg en dramatisk ökning av priset på sin aktie. Från att ha 
kostat $12 i början av 1997 ökade den till $ 40 i juli 1998. Orsaken till detta var 
att investerare fick signaler om ökade resultat, men detta var inte sant. Senare 
samma år gjorde företaget ett uttalande om att man skulle omvärdera sina resultat 
för hela 1997 och för de tre första kvartalen 1998. Orsaken var att man tagit upp 
ett antal försäljningsorder som inte varit helt säkra och senare inte genomförda.48 
 
Effekter på aktiepriset hjälper företag att resa nytt kapital från aktieägare. Det kan 
även innebära att deras aktier kan användas vid övertagande av andra företag samt 
motverka att man blir uppköpt av andra företag.49 
 

                                                 
47 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
48 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
49 Amat, Blake mfl, The ethics of creative accounting (1999) 
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5.2 Vinstutjämning 
 
Ett annat sätt att ägna sig åt kreativ redovisning är att skapa en jämnare 
resultattrend och blåsa upp tillväxten. Syftet med detta är i stort sett detsamma 
som att öka aktiepriset men är kanske främst för att öka trovärdigheten för 
företaget. Företag föredrar generellt att rapportera en jämn tillväxttakt istället för 
att visa instabila och ombytliga resultat med en serie av dramatiska ökningar och 
sänkningar. Att göra detta, menar man, motverkar kortsiktigheten i investeringar 
samtidigt som det motverkar att förväntningarna på företaget blåses upp så 
mycket att man inte kan leva upp till dem ordentligt. Anledningen till att spara 
vinster under goda år blir därför ett sätt för företagen att använda dem under 
dåliga år för att leva upp till förväntningarna som marknaden har på företaget. 
 
Denna typ av kreativ redovisning åstadkommer man genom att blåsa upp 
skulderna under goda år och reducera dem under svåra år. 
 
Resultatet av detta blir som nämnts ovan att man skapar en bättre trovärdighet och 
en ökad investeringsvilja i företaget. De som motsätter sig denna typ av kreativitet 
menar att intressenterna har rätt att veta om företagens förutsättningar för att 
bedriva affärer är instabil. Dessutom anser man att detta kan resultera i att man 
döljer en negativ resultattrend under många år. När sedan bufferten är utnyttjad 
redovisas förluster som hade kunnat förutspås i ett mycket tidigare skede om man 
inte vinstutjämnat. 50    
 
 

5.3 Kreditkostnadseffekter 
 
Högre rapporterade resultat, höga värden på tillgångar, lite skulder och ett stort 
fritt eget kapital kan skapa ett intryck av högre kreditvärdighet vilket skapar bättre 
relationer till investerare och andra kreditgivare. Resultatet av detta blir ett utbrett 
användande av kreativ redovisning för att förbättra de rapporterade måtten så att 
företaget skall få lägre kreditkostnader.  
 
Med lån och kreditarrangemang följer oftast ett låneavtal med uttalade villkor för 
engagemanget, vilka utvecklas för att kreditgivaren skall kunna följa företagets 
prestationer och begränsa dess aktiviteter så att kreditgivaren skall få det skydd 
den behöver. Positiva avtal uttrycker oftast bara minimum - och maximumvärden 
på de finansiella mått som måste uppnås. Om man inte uppnår dessa bestämda 
mått kan långivaren för att skydda sig själv höja räntan, kräva en garanti eller i 
extrema fall dra in lånet eller krediten. Negativa avtal är utformade på ett sätt som 
begränsar ledningens handlingsutrymme i favör för långivaren. Exempel på 
sådana restriktioner kan vara förbud mot att ta upp nya lån, att göra utdelningar 
eller att genomföra ett förvärv.51 
 

                                                 
50 Amat, Blake mfl, The ethics of creative accounting (1999) 
51 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
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Kreativ redovisning kan spela en viktig och direkt roll i att lugna ner den 
restriktiva naturen av kreditavtal. Steg tagna mot att blåsa upp intäkter kommer att 
öka vinster omsättningstillgångar och fritt eget kapital och i vissa fall sänka 
skulderna. Sådana förändringar i ett företags resultat och position ökar deras 
möjligheter att uppnå kraven på de finansiella mått som exempelvis soliditet∗, 
vilka satts som villkor i låneavtalen. Handlingar utförda för att minska sina 
kostnader har en liknande effekt. Genom att med hjälp av kreativ redovisning 
skapa denna inte speciellt rättvisande och ärliga bild av sitt företag lyckas man 
skapa låneavtal som är mycket mindre restriktiva än de varit om man inte gjort 
det.52 
 
Ett exempel på denna typ av kreativ redovisning är Miniscribe Corp, som ökade 
sin försäljning från endast $5 miljoner 1982 till $114 miljoner 1995. Dock var 
dessa vinster illusioner då man hela tiden redovisade förluster i rörelseresultatet. 
1986 kunde man dock visa ett positivt rörelseresultat på $24 miljoner och en 
försäljning på $185 miljoner. Detta gjorde att man samma år kunde ställa ut $98 
miljoner i obligationer. Tyvärr var de förbättrade resultaten fabricerade genom att 
man blåst upp sina intäkter och manipulerat reserver för att minska sina kostnader. 
Resultatet av detta var att man 1990 fick sälja alla sina tillgångar och gå i konkurs. 
Utan de kreativt förbättrade resultaten är det inte troligt att man skulle kunna sälja 
sina obligationer alls.53 
 
 

5.4 Effekter på bonussystem 
 
Kompensationsplaner och bonussystem för chefer och nyckelpersoner inom 
företag är ofta utformade på ett sätt som är kopplat till finansiella mått. Ofta 
innebär det att man får aktier i bolagen eller optioner som ger rätt till aktier. Det 
kan också vara en summa pengar som baseras på exempelvis lön och som ges ut 
om ett visst resultat uppnåtts eller om aktien stigit. Om dessa bonussystem 
utvecklas på ett bra sätt är de länkade till aktieägarnas intressen så att 
företagsledningen inte skall handla i eget intresse. Dock utvecklas ofta 
bonussystem som är knutna till finansiella resultat och då finns det anledning för 
företagsledare att använda sig av kreativ redovisning för att öka sin bonus.54 
 
 

5.5 Politiska effekter 
 
Alla företag är eller kan bli föremål för ett flertal former av rättigheter, 
skyldigheter och begränsningar som är knutna till deras redovisade siffror. Detta 
gör att man ägnar sig åt kreativ redovisning så att företagets förutsättningar skall 

                                                 
∗ Soliditeten är ett mått som mäter företagets styrka. Ex betalningsförmåga på lång sikt. 
 (Soliditet = Eget kapital/Totalt Kapital) 
52 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
53 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
54 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
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bli bättre eller för att de inte skall utsättas för alldeles för mycket politiska 
restriktioner.55 
 
Statliga bestämmelser om t.ex. monopol eller prisreglering kan leda till att man på 
företagen använder sig av kreativ redovisning för att skapa den bild av företaget 
man vill ha för att slippa undan regleringar och bestämmelser. Det mest kända 
aktuella fall av sådan här kreativitet är Microsoft. De använde sig av 
försiktighetsprincipen för att minska sitt resultat. Man valde att redovisa intäkter 
som inte var realiserade som kortfristiga skulder för att därigenom minska sitt 
resultat. Detta på grund av att de varit mål för regleringar då de anses inneha en 
monopolsituation. Man utnyttjade alltså de redovisningsprinciper som man ansågs 
vara bäst ett år och andra ett annat år. 56 
 

5.6 Styra intressenternas uppmärksamhet åt ett önskat 
håll  
 
Ett mindre svekfullt men fortfarande vilseledande syfte med den kreativa 
redovisningen är att man på olika sätt försöker styra intressenters uppmärksamhet 
bort från vissa faktorer. Det kan innebära att företagsledare har en 
redovisningsprincip färdig i rockärmen som blåser upp vinster som de kan 
använda när en negativ nyhet eller trend i företaget börjar visa sig. Ett exempel 
kan vara att man ser till att koncentrera sig på vinsten i årsredovisningen för att 
dölja att man inte längre är marknadsledande.57 
 

5.7 Insiderhandel  
Om företagsledarna ägnar sig åt insideraffärer med företagets aktier kan de 
använda kreativ redovisning för att fördröja att information når marknaden och på 
så sätt tjäna på detta.58 
 
 Kategori  Effekter 

 

 
 
 
 
 

 

                                                 
55 Amat, Blake mfl, The ethics of creative accounting (1999) 
56 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
57 Amat, Blake mfl, The ethics of creative accounting (1999) 
58 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 

Effekter på aktiepris:  Högre aktiepris, stabilare aktiepris, 
ökat företagsvärde, ökat optionsvärde etc. 

Vinstutjämning:  Bättre trovärdighet, högre aktiepris, 
 
Kreditkostnadseffekter: Ökad kreditvärdighet, lägre 

kreditkostnader, mindre restriktiva avtal 
Effekter på bonussystem: Bättre bonus för företagsledning, ev. 

sämre avkastning för aktieägare 
Politiska effekter: Mindre reglering, lägre skatter 
 
Insiderhandel: Mer förmögna företagsledare och mindre 

avkastning för småsparare 
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6. INOM VILKA OMRÅDEN 
FÖREKOMMER KREATIVITETEN? 
 
 
Det finns många områden där utrymme ges för att använda sig av kreativ 
redovisning. Denna del är mycket intressant och kan göras väldigt omfattande 
men på grund av uppsatsens karaktär kommer endast de främsta områdena i 
korthet att presenteras.∗ 
 
 

6.1 För tidigt eller fiktivt erkända intäkter 
 
Detta är ett av de främsta områdena inom vilken kreativ redovisning används. Det 
handlar om att på olika sätt blåsa upp intäkter för att åstadkomma ett bättre 
resultat och/eller för att kommunicera bättre vinstmöjligheter till markanden. Att 
för tidigt erkänna intäkter innebär att man tar upp en intäkt i redovisningen 
tidigare eller senare än vid försäljningstillfället, vilket tillåts enligt RR 11. 59 Det 
kan handla om att tidigarelägga en intäkt för att blåsa upp resultatet kortsiktigt. En 
resultaträkning kommer aldrig att signalera till omvärlden att företaget valt att 
avsiktligt fakturera på rätt sida kvartalet ur deras synvinkel, eller om de tagit upp 
intäkter från en försäljning vars varor inte ännu levererats.60  
 
Fiktiv intäktserkännande innebär att man tar upp intäkter från en icke existerande 
affärsuppgörelse. På grund av den gråzon som finns mellan aggressiv redovisning 
och bedrägeri i redovisningen är det ofta väldigt svårt att bestämma vilket som är 
för tidigt eller fiktivt. Detta är en fråga om nivå. För en analytiker är en tydlig 
markering mellan vad som är för tidigt erkända eller fiktiva intäkter inte lika 
viktig som själva vetskapen om att intäkterna blåsts upp. Oavsett vilken kategori 
ett handlande hamnar inom så har den förväntade vinstmöjlighet som analytikern 
ser blivit påverkad.61 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Hänvisar här till främst Gandemo, Griffiths och Mulford & Comiskey 
59 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
60 Aronsson, Cecilia,”Många metoder att skönmåla - fullt lagligt”, Sydsvenska Dagbladet 2002-03-30 
61 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
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6.2 Aggressiv kapitalisering eller förlängd 
avskrivningsperiod 
 
Istället för att blåsa upp sina intäkter kan den kreativa redovisaren minimera sina 
kostnader för att öka sitt resultat. Detta görs dels genom en aggressiv 
kapitalisering av kostnader, dels genom att förändra sina avskrivningsperioder i 
ett bestämt syfte. Ofta är bestämmelserna för hur kapitalisering av kostnader får 
göras väldigt tydliga men de ger trots detta ett stort utrymme för egne 
bedömningar, speciellt när de kostnader som är inblandade är svårdefinierade. 
Genom att kapitalisera kostnader skapar man ett bättre resultat. Men att ägna sig 
åt aggressiv kapitalisering leder ofta till att företag senare tvingas ändra sina 
bedömningar och skriva ner sina tillgångar kraftigt. Ett annat sätt att minska sina 
kostnader är att förlänga avskrivningstiden för kostnader som kapitaliserats.62 
 
Ett tredje sätt att manipulera sitt resultat genom att vara kreativ med sina 
kostnader är att man flyttar vissa kostnader till extraordinära. Visserligen finns det 
idag stränga regler om vad som får ses som extraordinära kostnader men 
kreativiteten finns. Även om dessa kostnader tydligt redovisas i resultaträkningen 
så påverkar det deras resultat föret skatt och ännu viktigare måttet resultat per 
aktie. 63 
 
 

6.3 Felaktigt värderade och rapporterade tillgångar och 
skulder 
 
Inom denna kategori kreativ redovisning inkluderas alla poster i balansräkningen 
som inte är föremål för avskrivningar. Posterna som främst används inom den 
kreativa redovisningen är lager, kortfristiga fordringar och skulder samt 
finansiella tillgångar. Kostnader och förluster kan minimeras genom att dessa 
poster antingen över– eller undervärderas. Genom att övervärdera kortfristiga 
fordringar och att bortse från osäkra fordringar kan man minska sina 
rörelsekostnader och därmed förbättra sitt rörelseresultat. Likadant kan man uppnå 
detta genom att låta bli att skriva ner sitt lager av vissa varor eller genom att inte 
skriva ner en finansiell tillgång som man med största säkerhet vet inte kommer att 
stiga till sitt ursprungliga värde. En annan form av felaktigt rapporterade 
tillgångar och skulder är att undervärdera skulder som till exempel kortfristiga 
skulder. 64 
 

                                                 
62 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002)  
63 Griffiths, Ian, Creative Accounting (1986) 
64 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
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7. ÄR KREATIV REDOVISNING 
BEDRÄGERI? 
 
 
Om man utgår ifrån att kreativ redovisning används i syfte att skönmåla sina 
årsredovisningar och på så sätt vilseleda intressenter, kan man anse att kreativ 
redovisning är en form av bedrägeri. 
 
Här är det dock viktigt att vara tydlig. Kreativ redovisning kan inte anses vara 
bedrägeri då redovisningens regelverk är utformat på ett sätt som medför en viss 
flexibilitet och att kreativiteten innebär att denna utnyttjas.  
 
 

7.1 Kriterier för när kreativ redovisning blir bedrägeri 
 
Kreativ redovisning är i sig inte bedrägeri. Dock finns det kriterier för när man 
skall anse att gränsen för brottslighet passerats trots att dessa kriterier är väldigt 
svåra att bevisa.  
 
Innan det kan anses att bedrägeri har förekommit inom den kreativa redovisningen 
måste uppsåtet bevisas. För att kunna bestämma bedrägeri måste alltså ett 
förutbestämt syfte ha varit att ljuga i en för företaget, och för bedömningen av 
företaget, betydande utsträckning. När man talar om betydande utsträckning talar 
man inom redovisningen om materialitet eller väsentlighet. 
 
Väsentlighet (materialitet) är ett begrepp som är relaterat till de två kvalitativa 
karaktäristika som redovisningen skall ha: relevans och reliabilitet. Både relevans 
och väsentlighet definieras utifrån vad som är av betydelse för en beslutsfattare, 
men de båda begreppen kan skiljas åt.  
 
Om ett beslut tas om att utesluta viss information i redovisningen och i den 
externa informationen så görs detta för att det inte anses vara av vikt för en 
beslutsfattare, det är inte relevant.  
 
Om ett beslut tas om att utesluta viss information, för att man anser att summan 
som är inblandad inte anses göra någon skillnad för en beslutsfattare, är det inte 
väsentligt. 65  
 
I RR:s rekommendation nr 22, ”Utformning av finansiella rapporter”, skriver man 
om väsentligheten att: 
 

/…/ information är väsentlig om de ekonomiska beslut som användarna fattar på basis av 
de finansiella rapporterna påverkas av att informationen inte lämnas. Väsentligheten 
beror på postens storlek och karaktär, bedömt utifrån vilken inverkan ett utelämnande 
skulle ha på de finansiella rapporterna. När man avgör huruvida en post eller en grupp av 

                                                 
65 Schroeder & Clark, Financial Accounting Theory and Analysis (2001)  
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poster är väsentlig, bedömer man karaktären och storleken tillsammans. Beroende på 
omständigheterna kan antingen postens karaktär eller storlek vara den avgörande 
faktorn.66 

 
Som man kan se ovan är väsentligheten inte helt definierad utan den bygger på 
företagsledningens godtycke, vilket ger utrymme för kreativ redovisning. För att 
något skall anses vara bedrägeri skall väsentlighetsprincipen missbrukas i så stor 
utsträckning att god redovisningssed och rättvisande bild inte är uppfylld.  
 
Ordet bedrägeri i sammanhanget kreativitet och finansiell rapportering skall alltså 
inte användas för ofta. För att bedrägeri skall kunna påvisas eller konstateras 
måste bevis för uppsåt och bevis på medvetet missledande kunna bevisas. Det är 
inte ofta detta kan göras och därför skall man vara försiktig i sitt användande av 
begreppet. Innan någon skall anses ha ägnat sig åt bedrägeri skall de ansvariga ha 
haft en möjlighet att förhöras och försvara sig.67 
 
Oavsett om man inte får använda sig av begreppet oansvarligt, och att man skall 
vara medveten om att de tre ovan givna kriterierna skall vara uppfyllda innan det 
kan anses ha förekommit bedrägeri, så måste de som läser årsredovisningar vara 
medvetna om en sak vilket Mulford & Comiskey uttrycker så här: Oavsett om 
kreativ redovisning använts inom eller utanför tillåtna ramar, och utan att 
bedrägeri kan fastställas, så är de finansiella rapporter och de resultat som företag 
presenterar möjligen missvisande. Siffrorna har påverkats på ett eller annat sätt, 
oberoende av avsikt och utsträckning, för att ge ett bättre intryck av företagets 
finansiella hälsa. Att lita på dessa rapporter kan leda till felaktiga beslut och 
finansiella förluster. Oavsett avsikt med företagens kreativitet är det viktigt för 
intressenter att kunna bestämma om rapporterna är missvisande för att undvika 
sådana här situationer. (Egen översättning)68 
 

7.2  Sammanfattning 
 
Att sätta gränsen för bedrägeri är väldigt svårt. Det som har börjat med att vara 
kreativ redovisning kan senare anses vara bedrägeri om det förekommit under en 
längre period och om det omfattar stora och betydande summor. När man ägnat 
sig åt bedrägeri och därmed inte kan anse det vara tillåten kreativ redovisning ger 
den finansiella rapporteringen inte längre en rättvisande bild av företaget. Man 
kan urskilja tre kriterier för var gränsen kan dras: 

• Uppsåt måste kunna bevisas  
• Det måste omfatta en betydande summa i sammanhanget (väsentlighet) 
• Rättvisande bild och god redovisningssed uppfylls inte längre 

 
Trots att man har dessa kriterier för att på något sätt bestämma var gränsen skall 
dras för vad som är bokföringsbrott och för vad som är kreativ redovisning är 
arbetet att upptäcka brott mer en konstart än en vetenskap.69  

                                                 
66 FAR:s samlingsvolym 2002, RR 22 Utformning av finansiella rapporter 
67 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
68 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 
69 Mulford & Comiskey, The financial numbers game (2002) 



Kreativ Redovisning – En studie av begreppet 
 

 

 43 

8. REVISORNS ROLL I DEN 
KREATIVA REDOVISNINGEN 
 
 
Efter Enron-skandalen har media livligt diskuterat om intressenter och 
investerare kan lita på företagens årsredovisningar. Som följd av detta har det 
diskuterats om man kan lita på revisorerna och deras granskning. Revisorn ska se 
till att årsredovisningen visar den mest rättvisande bilden och genom att följa 
lagar, normer och rekommendationer skall detta kriteriet uppnås. Genom en 
ingående granskning vinner revisorerna intressenter och investerares förtroende 
och pengar flyter in i företaget. Men efter skandalerna börjar tvivlen och 
revisorernas ställning ifrågasätts. Är deras roll att vara oberoende granskare, 
eller ska de vara företagsledarnas konsulter? 
 
I detta kapitel presenteras kortfattat vad revisorn har för huvuduppgifter, vilka 
intressekonflikter och problem som påverkar hans eller hennes arbete och 
slutligen nämnden som kontrollerar arbetet. Kortfattat presenterar vi även hur 
normgivare har reagerat för att försöka förhindra att kreativ redovisning i alltför 
hög utsträckning finns med i våra årsredovisningar. Vår avsikt med kapitlet är att 
ge läsaren en förståelse för vilka möjligheter eller vilka inskränkningar revisorer 
har för att motverka eller initiera kreativ redovisning.  
 
 

8.1 Revisorns uppgifter 
 
En revisor väljs av den sittande bolagsstämman i det aktiebolaget som skall 
granskas. Revisorns huvuduppgifter är att granska: 
 

• Årsredovisningen, 
• Bokföringen, 
• Styrelsens och VD:s förvaltning. 

 
Revisionsarbetet kan delas upp i räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. I 
FAR:s  ”revisionsprocessen”70 finns en ingående beskrivning för hur revisorn 
skall gå till väga för att genomföra revisionen och därigenom uppnå god 
redovisningssed.  
 
I räkenskapsrevisionen skall revisorn bland annat kontrollera att de i 
balansräkningen upptagna tillgångarna faktiskt finns och är bolagets egendom. 
Vidare skall revisorn kontrollera att alla avsättningar, skulder, ställda säkerheter 
och ansvarsförbindelser finns med i balansräkningen samt att de värderade 
posterna, som till exempel olika poster i lagret, är korrekt uppskattade och att den 
lämnade informationen överensstämmer med bokföringen och årsredovisningens 
krav. Dessutom skall revisorn kontrollera att uppgifterna i resultaträkningen och 

                                                 
70 FAR:s samlingsvolym 2002, FAR: Revisionsprocessen 
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förvaltningsberättelsen är riktiga.71 För att kunna ta ställning till om posterna i 
resultat– och balansräkningen är korrekt upptagna skall revisorn vidta en 
kombination av granskningsåtgärder av innehållet. Dessa innefattar bland annat 
att granska underliggande verifikationer, fakturor eller liknande. Revisorn har 
emellertid rätt att utgå från att verifikationer och dokument inte är förfalskade och 
att uppgifterna i årsredovisningen är sanna, om inte annat har framkommit eller 
indikerats.72   
 
Vid förvaltningsrevisionen skall revisorn bland annat kontrollera överträdanden 
av den associationsrättsliga lagstiftningen∗ och att företagsledningen har en 
tillfredställande kontroll över verksamheten. Även hur denna granskning skall gå 
till finns noggrant beskrivet i Revisionsprocessen.73  
 
Det är viktigt att observera att revisorn vid revisionen skall inrikta sig på de 
områden där risken för väsentliga fel är störst. Revisorn har däremot inte till 
självständigt syfte att förhindra eller upptäcka oegentligheter. Detta innebär att 
det inte är revisorns främsta uppgift att finna alla fel som begåtts. Hans uppgift 
ligger i att kartlägga verksamheten och därefter granska utvalda områden där han 
eller hon anser att det finns en hög risk att väsentliga fel begåtts. Fel i 
redovisningen är väsentliga om de är av sådan omfattning eller art att de, om de 
varit kända för en omdömesgill bedömare, hade påverkat dennes 
ställningstagande.74 
 
Därefter skall revisorn påpeka dessa fel för företagsledningen och eventuella 
ändringar genomförs. Det är alltså viktigt att företaget i sin helhet återspeglar en 
sann bild av sig själv.  
 
När revisorn slutfört granskningen skall han teckna hänvisning till 
revisionsberättelsen på årsredovisningen. Anser revisorn att resultaträkning eller 
balansräkning inte bör fastställas, antecknas detta. Revisionsberättelsen skall alltid 
innehålla uttalanden om huruvida årsredovisningen upprättats i överensstämmelse 
med tillämplig lag om årsredovisning.75 
 
 

8.2 Revisorns intressekonflikter 
 
I detta avsnitt presenterar vi de intressekonflikter som revisorn står inför i sitt 
arbete. Vi vill därmed ge läsaren en djupare förståelse för den debatt som pågått i 
media en längre tid (framför allt efter Enron-skandalen). Vi vill också ge läsaren 
en förståelse för hur denna konflikt kan påverka revisorn att acceptera vissa 
eventuellt tveksamma beslut i samband med revisionen. I detta avsnitt presenteras 

                                                 
71 Thomasson, Jan, Extern redovisning och finansiell analys (2000) 
72 Dahlqvist & Elofsson, Bokföringsbrott och bokföringslagen, (2002) 
∗ Associationsrätt är den gren av juridiken som behandlar bolag av olika slag. 
73 Dahlqvist & Elofsson, Bokföringsbrott och bokföringslagen, (2002) 
74 Dahlqvist & Elofsson, Bokföringsbrott och bokföringslagen, (2002) 
75 Thomasson, Jan, Extern redovisning och finansiell analys (2000) 
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även hur normgivande organ har reagerat för att förhindra kreativitet i våra 
årsredovisningar i för hög utsträckning. 
 
 

8.2.1 Revisorns oberoende 
 
Som vi nämnt i avsnittet om revisorns uppgifter, väljs revisorn av bolagsstämman. 
Detta kanske i sig inte verkar märkligt men det blir till ett problem om revisorn 
och klienten inte har ett oberoende förhållande till varandra. Följden blir att 
ställningen för revisorn, som inte längre är den oberoende granskaren, har rubbats. 
 
Problemet uppstår antingen när revisorn och klienten är vänner eller bekanta, 
(vänskapshotet), eller när revisorn är rådgivare eller konsult till en klient som han 
eller hon i ett senare skede själv skall granska, (självgranskningshotet). Båda 
fallen leder till att det blir mycket svårt för revisorn att upprätthålla den 
opartiskhet eller självständighet som krävs vid granskaningen och därför kan 
granskaningen inte betraktas som objektiv. 
 
Efter Enron-skandalen reagerade EU på problematiken kring oberoendet och 
började se över sina regler och rekommendationer. Att revisorns oberoende var 
för dåligt kontrollerat fastställdes och en ny rekommendation antogs i maj 2002 av 
EU kommissionen. Rekommendationen har ingen direkt rättsverkan, och det finns 
inga sanktioner mot en medlemsstat som väljer att inte införliva den med nationell 
lag. Bakom en rekommendation finns dock ofta en mer eller mindre uttalad avsikt 
att, från Europeiska kommissionens sida, ta till med hårdare medel om den 
eftersträvade effekten uteblir.76  
 
Denna rekommendation innebär i huvudsak att revisorn, inom en rad av 
skyddsåtgärder för att garantera revisorns oberoende, måste påvisa (och 
dokumentera) att inga av hans eller hennes åtgärder eller kopplingar i praktiken 
har äventyrat oberoendet.77 Dessutom innehåller rekommendationen följande 
krav: 
 
• Krav på förbättringar vad gäller upplysningar om revisionsarvoden. Dessa 

arvoden skall hädanefter delas upp på tre områden: revision, revisionsnära 
tjänster och andra konsulttjänster. 

• För att behålla objektiviteten måste en revisor "sitta i karantän eller kylas av" i 
2 år innan han eller hon kan bli anställd i det företag revisorn själv reviderat.  

• En revisor får i max åtta år ha huvudansvaret för ett börsbolag. En revisor från 
samma firma får dock ta över ansvaret. 

• Stora installationer av redovisningssystem hos klienter förbjuds.78  
 
Sverige föregick med gott exempel och antog en ny revisorslag (RevL) i jan 2002, 
som baseras på EU-rekommendationen i fråga om oberoendet. Då Sverige antog 
lagen ett halvt år innan den gavs ut, kommer det bli nödvändigt att från svensk 

                                                 
76 Markland, Björn, ”EU-rekommendation om revisorer äntligen klar”, Balans 6-7/2002 
77  Not till Ekofin – rådets informella möte i Oviedo den 12 och 13 April 
78 Tidström, Göran, ”Granska eller granskas”, Veckans Affärer  21/2002  
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sida att stämma av detaljerna och undersöka om några modifikationer kommer bli 
nödvändiga.79  
 
Med handledning av den nya lagen skall revisorer själva kunna ta ställning till om 
de uppnår oberoende eller ej i förhållande till klienten. Om oberoendet ej uppnås 
skall revisorn avsäga sig uppdraget. Genom dessa regler vill normgivare ge klara 
riktlinjer till revisorer och minska möjligheten/risken att intressekonflikt uppstår.  
 
 

8.2.2 Anmälningsplikten 
 
År 1999 infördes i Aktiebolagslagen (ABL) en skyldighet för landets revisorer att 
anmäla till åklagare när man misstänkte att en styrelse eller VD begått exempelvis 
bokföringsbrott eller skattebrott. Enligt lagen skall revisorn agera när det kan 
misstänkas att VD eller styrelseledamot begått ett ekobrott.80 
 
Emellertid visar en undersökning att denna lag sällan följs av revisorerna, i alla 
fall inte i den utsträckning som lagstiftaren förväntade sig. Studenter vid Växjö 
Universitet genomförde en enkätstudie där 150 godkända eller auktoriserade 
revisorer tillfrågades, (108 svarade.), för att ta reda på hur revisorskåren tolkar 
vissa av de rekvisit som berör anmälningsplikten 81 
 
Bland annat uppstår oklarheter hos revisorerna med följande begrepp som lagen 
åsyftar, kan misstänkas, som anger vilken bevisningsgrad som skall föreligga för 
att en anmälan skall göras. 
 
Enligt Kent Madstedt på ekobrottsmyndigheten befinner sig rekvisitet, kan 
misstänkas, på en bevisningsgrad av 5 - 20 %. Den genomförda undersökningen 
visar att endast 6 % av revisorerna anmälde misstanke vid denna bevisningsgrad. 
FAR bedömer att kan misstänkas befinner sig på en något högre bevisningsgrad 
än ekobrottsmyndigheten. 89 % av revisorskåren anser att anmälan först borde 
göras när bevisningsgraden ligger mellan 50 och 100 %. Detta medför att 
revisorerna inte följer lagstiftarens intentioner.82 
 
Resultatet av undersökningen visar att revisorerna anmäler brott först vid en hög 
bevisnivå, vilket kan bero på rädslan över de konsekvenser som en anmälan kan 
medföra. Dessutom kan det bero på att revisorerna känner att lagen inte berör 
dem, och därför ignorerar de att beakta reglerna.  
 
Vidare visar undersökningen att 59 % av revisorerna är negativa till 
anmälningsplikten. Slutsatsen av undersökningen som dras är att så länge 
revisorer är negativa till anmälningsplikten tror författarna inte att revisorerna 
kommer tolka lagen annorlunda än idag. Lagen borde ändras så att den får större 
acceptans bland revisorerna.83  
                                                 
79 Markland, Björn, ”EU-rekommendation om revisorer äntligen klar”, Balans 6-7/2002 
80 Sunesson, Björn, ”Få revisorer anmäler ekobrott”, Svenska Dagbladet, 2002-11-11 
81 Larsson, Ljunggren  & Peterson, “Praxis finns –…”, Balans 10/2002  
82 Larsson, Ljunggren  & Peterson, “Praxis finns –…”, Balans 10/2002  
83 Larsson, Ljunggren  & Peterson, “Praxis finns –…”, Balans 10/2002  
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Med denna undersökning som bakgrund vill vi visa för läsaren att det finns belägg 
för att revisorer är ovilliga att anmäla sina klienter. Detta leder i förlängningen till 
konsekvenser för hur mycket sann information intressenter och investerare får i 
årsredovisningarna. Detta innebär också att revisorerna i denna fråga tar sig större 
friheter än normgivande organ anser att de har rätt till.  
 
 

8.3 Vem kontrollerar revisorns arbete? 
 
Revisorers kontrollorgan är naturligtvis en faktor som i hög utsträckning påverkar 
vilka möjligheter de har att acceptera vissa tveksamma beslut. I Sverige är det 
Revisorsnämnden (RN) som är tillsynsmyndighet för landets godkända och 
auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. Myndigheten inrättades 
1995 och tog då över ansvaret för revisorsfrågor från Kommerskollegium. I 
förarbetarna till 1995 års RevL framhölls bland annat att överförandet av 
revisorsfrågorna till en självständig organisation innebar en markering av 
verksamhetens betydelse för samhället och revisorernas framträdande roll i 
kampen mot ekonomisk brottslighet.84  
 
Övergripande för RN:s verksamhet är att förse samhället med tillräckligt många 
kvalificerade och oberoende externa revisorer och revisionsbolag, samt att 
säkerställa att dessa revisorer bedriver revisionsverksamhet av hög kvalitet och 
uppfyller höga etiska krav.85 
 
RN:s uppgift är bland annat att pröva frågor som gäller godkännande eller 
auktorisation av revisorer, att utöva tillsyn över revisorsverksamheten och pröva 
frågor gällande disciplinära åtgärder. Dessutom ansvarar de för att god revisorssed 
och god redovisningssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.86  
 
De disciplinära åtgärderna är upphävande, varning eller erinran. RN kan antingen 
själv ta initiativ till ett tillsynsärende, eller påbörja ett sådant efter anmälningar 
eller uppgifter från enskilda myndigheter. Skattemyndigheten är enligt 21 § i 
RevL skyldiga att underrätta RN om de uppmärksammar någon anmärkningsvärd 
omständighet i fråga om en revisor eller ett revisionsbolags verksamhet.87 
Godkända eller auktoriserade revisorer är skyldiga att låta revisorsnämnden 
granska akter, bokförning och övriga handlingar som hör till verksamheten samt 
lämna de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.88  

                                                                                                                                      
 
84 Revisorsnämndens hemsida, http://www.revisorsnamnden.se/infoomrn.htm, 20021215 
85 Revisorsnämndens hemsida, http://www.revisorsnamnden.se/infoomrn.htm, 20021215 
86 3§ RevL  
87 Dahlqvist & Elofsson, Bokföringsbrott och bokföringslagen, (2002)  
88 20 § RevL 
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8.4 Sammanfattning 
 
Revisorns huvuduppgifter är att granska: 
 

• Årsredovisningen 
• Bokföringen 
• Styrelsens och VD:s förvaltning 

 
Hur granskaningen skall gå till enligt befintliga rekommendationer finner revisorn 
i revisionsprocessen. 
 
Revisorn har inte till självständigt syfte att förhindra eller upptäcka oegentligheter 
i revisionen. I stället skall revisorn skapa sig en bild av verksamheten och granska 
de områden där risken för väsentliga fel är störst. 
 
Efter framförallt Enron skandalen har normgivande organ tittat över sina regler 
och rekommendationer. Detta har resulterat i att kraven på revisorers oberoende 
skärpts. 
 
En undersökning har genomförts vid Växjö Universitet som konstaterar att 
anmälningsplikten för revisorer inte efterföljs i den utsträckning som 
normgivande organ tänkt sig. 
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9. ETIKEN, MORALEN OCH DEN 
KREATIVA REDOVISNINGEN 
 
 
Vi har genomgående under denna litteratudel poängterat att den kreativa 
redovisningen är något som möjliggörs av redovisningens regelverk. Det finns 
därför inget som talar för att den i sig är olaglig. Den kreativa redovisningen 
används mer eller mindre av många företag, men det är för att regelverket tillåter 
det. Vi har också poängterat att det endast är i ytterst få fall som den kreativa 
redovisningen används i sådan utsträckning att den kan anses vara en form av 
bedrägeri. 
 
Dock måste en än gång poängteras att den kreativa redovisningen ofta används i 
syfte att på något sätt uppnå ett önskat och förutbestämt mål av företaget vilket 
kan resultera i att intressenter blir vilseledda och tar beslut som de möjligen inte 
skulle göra annars. Därför måste diskussionen om moralen och etiken inom 
redovisningen och företagsvärlden föras in.  
 
Nedan görs en mycket kort presentation om den etiska och moraliska diskussionen 
som förs kring kreativ redovisning. Syftet med detta är att ge läsaren några 
infallsvinklar om hur frågor kring den kreativa redovisningen kan kopplas till den 
filosofiska diskussionen om moral och etik.  
 
Detta kommer dock inte behandlas som en enskild del i analysen. Vi har ändå valt 
att ta med denna del då vi anser att detta perspektiv kan hjälpa läsaren att själv 
resonera och fundera på de moraliska aspekterna rörande kreativ redovisning 
samt att eventuellt ta moralisk ställning i frågan. 
 

9.1 Deontologi och Teleologi 
 
En teori om moral syftar till att hjälpa oss att ta moraliska beslut, och skall 
innehålla tydlig vägledning för oss när vi står inför ett moraliskt dilemma. Det 
finns två huvudteorier som gör detta; deontologi och teleologi (konsekvensialism) 
 
Den deontologiska teorin bygger på att man identifierar generella handlingar eller 
ett visst uppförande som antingen rätt eller fel. Utifrån detta konstrueras ett visst 
antal regler som skall följas i en specifik situation. Teorin kan i korthet uttryckas 
som att: om man följer dessa regler gör man rätt och om man bryter mot dem gör 
man fel. 89 Problemet med denna teori är att den bygger på att man skall följa 
vissa regler och om man gör detta handlar man moraliskt rätt oavsett handlandets 
konsekvenser. 
 
Den teleologiska teorin bygger däremot inte på regler utan på vilka konsekvenser 
och mål ens handlande har (därav konsekvensialism). Detta innebär att: om man 
har ett moralist syfte med sitt handlande så spelar det inte så stor roll hur man når 
                                                 
89 Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi (1994) 
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målet.90 Problemet med denna teori är att målet helgar medlen. Om man kopplar 
dessa moraliska torier till den kreativa redovisningen kan man uttrycka sig så här: 
 
Med ett deontologiskt resonemang: Jag ägnar mig åt kreativ redovisning, vilket 
kan leda till intressenter blir vilseledda och/eller att jag på något sätt har fördel av 
detta. Men jag följer regelverket och handlar därmed moraliskt. 
 
Med ett teleologiskt resonemang: Jag ägnar mig åt kreativ redovisning, mitt mål 
är att få ett lån på banken så att mitt företag kan leva vidare så att mina anställda 
kan fortsätta att ha jobb (målet med mitt handlande). Jag frångår regelverket, men 
konsekvensen är positiv, jag handlar därmed moraliskt. 
 
I boken ”Ethical issues of accounting” av Gowthorpe & Blake, uttrycks att det är 
mer försvarbart med kreativ redovisning i den privata sektorn och att man där kan 
resonera ur ett teleologiskt perspektiv medan man i publika företag bör resonera 
ur ett deontologiskt perspektiv. Vidare menar han att den publika sektorn bör ha 
ett stramare regelverk som motverkar manipulation eller kreativ redovisning.91 
 

9.2 Vad säger revisorer och redovisningskunniga? 
 
Men vad anser revisorer och andra redovisningskunniga om moralen, etiken och 
den kreativa redovisningen? I två undersökningar i USA har man undersökt 
redovisningskunnigas attityder till kreativ redovisning beroende på om den 
används genom utnyttjande av regelverket eller om den kommer från 
manipulation av transaktioner vilka presenteras i Gowthorpe & Blakes bok.  
 
Fischer och Rosenzweig kom i sin undersökning fram till att akademiker var mer 
kritiska än revisorer till manipulation av transaktioner medan revisorer var mer 
negativa till att man utnyttjade redovisningens regelverk. Samma slutsats drog 
Merchant och Rockness i sin undersökning om revisorers inställning till kreativ 
redovisning. Fischer och Rosenzweig ger två möjliga förklaringar till detta: 
 

1 Att revisorer föredrar ett regelstyrt förhållningssätt till etik och moral 
(deontologi) istället för att sätta reglernas påverkan på redovisningen 
främst. (Konsekvensen) 

 
2 Orsaken till detta kan vara att revisorer ser kreativ redovisning som ett 

göddjur inom deras domän vilket där kräver ett etiskt resonemang från 
dem medan manipulation av transaktioner faller inom företagsledarnas 
domän och därmed under en annan etisk kod.92 

 
Merchant och Rockness fann också skillnader i revisorers inställning till kreativ 
redovisning beroende på syftet som företagsledarna hade med kreativiteten. Sådan 
kreativ redovisning som byggde på egenintresse var förknippat med mer motstånd 

                                                 
90 Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi (1994) 
91 Gowthorpe & Blake, Ethical issues of accounting (1998) 
92 Gowthorpe & Blake, Ethical issues of accounting (1998) 
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medan kreativ redovisning för att gynna eller göra reklam för företaget var 
förknippat med mindre motstånd.93  
 

9.3 Sammanfattning 
 
Det finns två huvudteorier om vad som styr hur man väljer att handla i en 
moralisk situation: deontologi och teleologi (konsekvensialism) 
Hårddraget innebär: 
 

• Deontologi att man styrs av ett antal utformade moraliska regler. Oavsett 
handlandets  konsekvenser har agerat moraliskt om man följt reglerna. 

 
• Teleologi innebär att ens moraliska agerande styrs av huruvida 

handlandets konsekvenser är moraliska. Hur man når dit styr inte om man 
handlat moraliskt utan endast resultatet. 

 
Utifrån vilken moralisk teori man styrs av efter påverkas hur man ser på kreativ 
redovisning. 

                                                 
93 Gowthorpe & Blake, Ethical issues of accounting (1998) 
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10 EMPIRI 
 
 
I detta kapitel presenteras de intervjuer vi gjort med revisorer. Intervjuerna 
presenteras var för sig i sin helhet. Detta har vi valt att göra dels för att de 
enskilda intervjupersonernas svar på de olika frågorna ofta bygger på varandra, 
dels för att vi vill förhindra att en sammanfattning förvrider den intervjuades ord. 
Därmed uppnår vår uppsats högre reliabilitet. 
 
Intervjuerna presenteras i den ordning de genomförts.  
 
 

10.1 Intervju nummer 1 
 
Denna revisor valde att vara anonym. Anledningen till detta är för oss okänd. Det 
handlar om en kvinnlig, godkänd revisor som arbetar på en av de stora 
revisionsbyråerna. 
 
Vad är Din uppfattning om vad kreativ redovisning är? 
– God redovisningssed styr redovisningen. När man använder sig av kreativ 
redovisning håller man sig inom lagars och rekommendationers gränser, men man 
tänjer på dem för att uppnå ett bättre/önskat resultat. På grund av att 
redovisningsrekommendationerna inte är detaljerade, finns det utrymme i dem för 
olika tolkningar vilket leder till att man kan göra egna tolkningar och på detta sätt 
tänja på gränserna. 
 
– Den kreativa redovisningen blir olaglig då god redovisningssed inte längre 
uppfylls. 
 
Utifrån Din erfarenhet, hur vanlig är kreativ redovisning? 
– Kreativ redovisning är inte ett jättestort problem i mindre bolag. Dock tror jag 
att man mer eller mindre använder sig av kreativ redovisning i de flesta bolag, 
men att det främst blir till ett problem i stora börsnoterade bolag då de känner en 
press från marknaden att presentera bra resultat. En annan orsak till att det 
förekommer i stora bolag är att bonussystem ofta är utvecklade på ett sätt som är 
kopplat till resultatet. Detta medför att incitament för chefer och företagsledare 
som därför försöker förbättra sina resultat.  
 
– När man ägnar sig åt kreativ redovisning i små bolag handlar det oftast om att 
påverka sina skatter på olika sätt. Men detta är inte en orsak till att de stora 
koncernerna skulle ägna sig åt kreativ redovisning, då de kan flytta skatten mellan 
sina olika bolag inom koncernen i form av koncernbidrag. 
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Inom vilket redovisningsområde upplever Du att företagen tenderar att tänja på 
gränserna? 
– Jag tror att den kreativa redovisningen förekommer främst i årsredovisningar 
och inte i bokföringen, det vill säga att man är kreativ med de olika delarna i 
balansräkningen och i den text och information i årsredovisningen som publiceras. 
Inom de områden där den kreativa redovisningen främst används, är vid de poster 
som består av, till en viss del, egna bedömningar, speciellt vid bedömning av 
lager, pågående arbete och vad som man skall anse vara upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter. Till exempel området pågående arbete är ett område som 
revisorn kan ha svårt att bedöma. När det gäller pågående arbete kan man ta upp 
vinsten och/eller förlusten i olika perioder vilket kan ge upphov till kreativitet. 
Något annat som man kan anta att ibland händer, som också är svårt för revisorn 
att upptäcka, är att kreditfakturor som företaget skall skicka till kunder hålls borta 
till en bit in på året därpå.  
 
– Så vill man trixa med redovisningen så kan man. Här måste det nog dock 
poängteras att de flesta företagen inte vill trixa med sina siffror för mycket. Det 
betyder ju oftast bara att man bara skjuter sina problem längre fram i tiden. Det 
man gör idag kommer ofta ifatt en imorgon. Skulder försvinner ju inte bara för att 
man gömmer dem. 
 
Vilka metoder eller tekniker används för att upptäcka om kreativ redovisning 
används? 
– När vi genomför en revision skall vi analytiskt och kritiskt granska ett företags 
bokföring och bokslut. För att komma fram till om ett företag har ägnat sig åt 
någon form av kreativ redovisning, gör vi jämförelser med tidigare år. Hittar vi 
stora olikheter kontrollerar vi detta för att finna orsaken. Vår främsta teknik är 
alltså att göra en analytisk granskning genom att jämföra olika nyckeltal och 
poster i balansräkningen med tidigare år. Man tittar mycket på de poster som är 
kritiska, som till exempel lager och i stora bolag kan man genomföra 
registeranalyser samt kontrollera täckningsbidrag för att få en uppfattning om 
lagret är rätt värderat. 
 
Hur hanteras problematiken i förhållandet till klienten? Kan det finnas en 
intressekonflikt? 
– Problematiken behandlas vid bokslutet. På detta företag rapporteras bokslut och 
annan information om klienten uppåt till huvudkontoret. Där kontrolleras 
problemet. Sedan för man oftast slutrevisionsmöte med företagsledningen där 
problemen oftast löses. Om problemet emellertid inte kan lösas tillsammans med 
ledningen, på grund av att man av någon anledning inte kommer överens, får man 
som en sista utväg skriva en oren revisionsberättelse där problematiken tas upp.  
 
– Jag vill dock påpeka att det är ovanligt att det skrivs orena revisionsberättelser 
då man hellre vill finna en lösning på problemet och därefter kunna skriva en ren 
revisionsberättelse.  

 
– Här är även väsentligheten är viktig. För att problemet skall tas upp i 
revisionsberättelsen skall ”felet” vara av väsentlighet, vilket i sin tur medför att 
endast stora och problematiska områden tas upp. Mindre problematik löses oftast 
genom löpande kontakt med företagsledningen på det granskade företaget. Var 
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gränsen skall dras för väsentlighet räknas ut genom en formel som en del av 
planeringsprocessen vid revisionens början. 
 
Vilka konsekvenser tror Du att kreativ redovisning kan få för investerare och 
intressenter? (t.ex. svenskt Enron?) 
– Vill bolagen trixa så finns det möjligheter att göra det. Men jag tror ändå att 
intressenter och investerare får rätt information i de allra flesta fall. Man vet som 
revisor i stora drag, genom jämförelse med föregående år, var företagen skall 
ligga, så att det som rapporteras går oftast att lita på.  Detta kan dock vara lite 
svårare att garantera i större bolag, då de är svårare att kontrollera. Dock vill jag 
säga att jag inte tror att småsparare tar stor skada av kreativ redovisning då de ofta 
inte tar sina beslut utifrån företags redovisning utan främst från de signaler de får 
från media. Tendensen är överhuvudtaget sådan att det läggs mindre fokus på 
siffror och mer på mediala utlanden. 

 
– Ni måste också tänka på att det inte bara är småsparare och intressenter som tar 
skada av kreativ redovisning. De företag som ägnar sig åt det i större skala kan ta 
väldigt stor skada av sitt handlande. Även revisorer kan ta skada, bilden av 
revisorer skadas, ryktet sprids och förtroendet är skadat. Likaså förlorar företaget 
sin trovärdighet.  
 
Tror Du att kreativ redovisning på något vis kan vara till fördel? 
– Kreativ redovisning kan vara både positiv och negativ. Positivt för företaget om 
de lyckas skjuta poster mellan åren. Detta kan å andra sidan vara negativt för 
marknaden som blir förda bakom ljuset. 
 
Vad anser Du att vi i Sverige kan göra för att förhindra att investerare och 
intressenter blir förda bakom ljuset? (T.ex. genom införa mer detaljerade lagar 
likt US GAAP?) 
– Arbetet att förbättra extern rapportering har börjat i form av harmonisering av 
redovisningsreglerna till IAS. Man skulle kunna tänka sig att ha mer detaljerade 
regler inom vissa områden, men detta kan leda till alltför omfattande regelverk 
som blir svårhanterliga i praktiken. Dessutom är detaljerad regler svåra att ha då 
företag har så olika förutsättningar.  
 
– Man kan även låta revisorn rotera, dvs. han får bara sitta ett visst antal år. Den 
nya lagen om oberoendet hjälper revisorer att bedöma när de räknas som 
oberoende revisorer och när de inte uppfyller dessa krav. Även medför lagen 
restriktioner vad gäller hur mycket konsultverksamhet som får genomföras när 
samma bolag är ansvarig för revisionen. Bättre arvoden kan motverka kreativ 
redovisning (då det skulle ge utrymme till ett grundligare genomfört arbete). I och 
med detta kan Enron till och med ha bidragit till att vi har fått en bättre revision än 
vi hade innan skandalen. 
 
Vem bär ansvaret för kreativ redovisning? Revisorer, företagsledare eller 
annat? 
– Revisorer uppmuntrar inte till kreativ redovisning utan det är företagsledare som 
tar initiativet till detta då de är beroende av företagsbilden, vilket revisorer inte är. 
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10.2 Intervju nummer 2: Dahl Revision 
 
Denna intervju genomförde vi med Ingmar Dahl på Dahl revision i Malmö. 
Ingmar Dahl är godkänd revisor och driver sin egen mindre revisionsfirma.  
 
Vad är Din uppfattning om vad kreativ redovisning är? 
– För mig finns det olika typer av kreativ redovisning. Den första typen av 
kreativitet som jag anser finns, är den som håller sig inom lagar och 
rekommendationers råmärken. Denna typ av redovisning är en kompetensfråga. 
Det finns inget negativt med denna då den är helt laglig godkänd, och följer god 
redovisningssed. Att på detta sätt lyckas att nå ett visst mål i sin redovisning 
handlar alltså bara om att man är duktig och kompetent.  
 
– Den andra typen av kreativitet, som jag vill kalla positiv kreativ redovisning, 
handlar om att man hittar områden som inte är behandlade i regelverk och praxis. 
Denna typ av kreativitet är väl teoretiskt uppbyggd när den framställs och 
presenteras. Dock är det här som jag anser att ett uppsåt uppstår. Uppsåtet kan 
bestå i att man vill visa något som inte lagen och rekommendationerna kan bära. I 
grund och botten handlar det om girighet då jag menar att man börjar att vara 
kreativ på denna nivå då det handlar om att på något sätt berika sig själv.  
 
– Den tredje och sista typen av kreativ redovisning är vad jag kallar negativ 
kreativ redovisning. Detta handlar om ren och skär dumhet. Detta är olagligt och 
grundar sig oftast på okunnighet om lagar och rekommendationer. Här överträds 
lagar och rekommendationer och den används av mindre kompetenta inom 
området. Den är förhållandevis enkel att upptäcka. 
 
Utifrån Din erfarenhet, hur vanlig är kreativ redovisning? 
– Jag har aldrig stött på kreativitet i bokföringen. Om där har uppstått några 
frågetecken handlar det oftast om att man gjort ett fel eller att man varit okunnig. I 
årsredovisningen förekommer dock kreativitet i skrift och uttalanden. Detta görs 
för att man skall kunna styra investerare och aktiekurser åt ett önskat håll. Här 
förekommer all sorts kreativitet.  
 
– Jag anser att kreativ redovisning är vanligast i börsnoterade företag och där kan 
man även anta att revisorn varit med på noterna. Kreativ redovisning i småbolag 
handlar ofta om medvetna eller omedvetna "bokföringsfel", ofta förknippade med 
värderingar och bedömningar. I småbolag är dessa felen lättare att upptäcka. 
 
Inom vilket redovisningsområde upplever Du att företagen tenderar att tänja på 
gränserna? 
– Kreativ redovisning förekommer främst inom de områden som inbegriper 
värderingar och bedömningar av olika slag, speciellt värdering av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar.  
 
– Jag skulle vilja säga att kreativ redovisning i årsredovisningar förekommer i två 
dimensioner. Dels att man är kreativ med balansräkningen och dels att man gör 
medvetna uttalande om bolaget i förhoppning att detta skall leda till ett speciellt 
uppsatt mål. Det senare kan handla om att man skriver om företagets 
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framtidsutsikter i en positiv anda som inte helt stämmer med hur det verkligen ser 
ut. 
 
Vilka metoder eller tekniker används för att upptäcka om kreativ redovisning 
används? 
– Om man upptäcker kreativ redovisning sker det vid granskningen. 
Väsentligheten är viktig för att man skall anse att man kanske tangerat att gå över 
gränsen för vad som skall anses tillåtet. Risknivån spelar också stor roll. 
 
Hur hanteras problematiken i förhållandet till klienten? Kan det finnas en 
intressekonflikt? 
– Oberoendeproblematiken är ett dilemma. Kunden förväntar sig att revisorn skall 
lösa hans problem, och att man inte skall vara alltför negativt inställd till honom 
eller henne. Detta leder till att det kan bli en ekonomisk fråga för revisorn i och 
med att denne riskerar att förlora en klient. Detta är ett hot mot oberoendet! I 
dessa fallen måste revisorn ha mycket integritet och lämna uppdraget om det 
uppenbart strider mot lagar och regler. I värsta fall får man skriva en oren 
revisionsberättelse. Revisorn måste ha en egen åsikt, inte påtvingas klientens. 
 
Vilka konsekvenser tror Du att kreativ redovisning kan få för investerare och 
intressenter? (T.ex. svenskt Enron?) 
– Kreativ redovisning kan leda till att intressenter blir försiktigare. Detta kommer 
i förlängningen att resultera i att företag får svårigheter med kapitalanskaffning, 
främst av riskkapital. Detta innebär i sin tur att de företag som inte ägnar sig åt 
kreativitet blir lidande. 
 
– En negativ faktor är att man inte ägnar sig åt kreativitet alls i företagen, för man 
blir alldeles för försiktig. Det är ju inte positivt då detta gör att regelverket inte 
sätts på prov och därmed inte utvecklas. 
 
(Här frågar vi om det finns någon anledning att som intressent/småsparare att 
vara orolig för att kreativitet används i sådan utsträckning att man blir förd 
bakom ljuset.)  
– Jag menar att denna risk ingår i spelet. Jag menar inte att man får skylla sig själv 
om spelet spelas falskt, för det är viktigt med ett riktigt beslutsunderlag, men 
risken är onekligen en del av spelets regler.  
 
Tror Du att kreativ redovisning på något sätt kan vara till fördel? 
– Ja, jag tror det. Den negativa kreativa redovisningen kan leda till omvärderingar 
av tidigare principer. Den kan även starta ett ifrågasättande av moral och etik och 
befintlig praxis.  
 
– Positiv kreativ redovisning kan vara positivt för ett företag på grund av att det 
kan få investerare att satsa kapital i företaget som de kanske annars inte gjort. En 
förutsättning för att detta även skall vara positivt för investeraren är naturligtvis 
att projektet går bra och gör att företaget kan generera bra resultat och att aktien 
stiger. Problematiken här ligger i hur stor skala man ska vara kreativ. Här måste 
moralen styra.  
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Vad anser Du att vi i Sverige kan gör för att förhindra att investerare och 
intressenter blir förda bakom ljuset? (T.ex. genom införa mer detaljerade lagar 
likt US GAAP?) 
– Jag tror inte på detaljerade lagar och rekommendationer och tror inte att Sverige 
kommer att införa de heller. Detaljerande lagar kräver ett beroende av konsulter 
då de blir svårare att tolka. Dessutom har Sverige ingen tradition på detaljerade 
lagar. Tendensen och traditionen i Sverige ligger i att man istället försöker luckra 
upp i lagarna för småbolag, alltså snarare att förenkla. Ett mer detaljreglerat 
regelverk kan få som motsatt effekt att lagarna blir för svårgenomträngliga. Det 
finns generellt sätt ingen vilja hos de svenska beslutsfattarna att förändra. Det 
finns liksom inget politiskt särintresse att förändra lagar och rekommendationer. 
Det är inte deras främsta prioritet. Därför kommer det inte hända så mycket heller.  
 
Vem bär ansvaret för kreativ redovisning? Revisorer, företagsledare eller 
annat? 
– ”Innan man hänger revisorn kommer styrelsen först". Det yttersta ansvaret 
ligger alltså alltid hos företagets styrelse. Men har revisorn skrivit på 
årsredovisningen och skrivit en ren revisionsberättelse, och därefter visar det sig 
att posterna i redovisningen varit kreativa, är det revisorn som bär ansvaret. 
Härmed har ju revisorn påtagit sig ett stort ansvar genom att godkänna väsentliga 
poster.  
 
 

10.3 Intervju nummer 3: Deloitte & Touche 
 
Den tredje intervjun genomförde vi med Bengt Wahlström, auktoriserad revisor, 
på Deloitte & Touche i Malmö.  
 
Vad är Din uppfattning om vad kreativ redovisning är? 
– Kreativ redovisning skapar man själv utan stöd av rekommendationerna. Man 
hittar på något som ingen annan tänkt på och som man finner logik i. Detta strider 
dock inte mot god redovisningssed då redovisningsproblemet ännu ej är reglerat i 
lagar och rekommendationer. Bokföraren är här på väg från laglig till olaglig 
redovisning.  
 
– Ett område som ger incitament för kreativ redovisning är de vaga uttrycken som 
lagar och rekommendationer använder sig av, som till exempel uttrycket "i 
sällsynta fall". Vad är ett sällsynt fall? 
 
Utifrån Din erfarenhet hur vanlig är kreativ redovisning?  
– Det är vanligt och utbrett, men inte i sådan utsträckning att det skulle kunna vara 
till skada för investerare och andra intressenter. 
 
(Här frågar vi om det finns anledning att vara orolig och om vi i Sverige kanske 
är för naiva?)  
– Nej, jag tror inte det finns ingen anledning till oro, men det kan naturligtvis 
finnas en möjlighet att vi är för naiva. 
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Inom vilket redovisningsområde upplever Du att företagen tenderar att tänja på 
gränserna? 
– De främsta områdena där kreativitet förekommer är i de flexibla områdena som 
framförallt har att göra med värderingar och bedömningar. Speciella områden är 
värdering av varulager, inkuransbedömning, avskrivningar av materiella- och 
immateriella tillgångar och periodiseringar. 
 
– Ett annat problematiskt område är huruvida kostnader som är förknippade med 
investeringar skall kostnadsföras eller balanseras. Till exempel vid en investering, 
vilken avskrivningstid skall användas, (när togs maskinen i drift)? Vilka kostnader 
skall hänföras till maskinen? 
 
Vilka metoder eller tekniker används för att upptäcka om kreativ redovisning 
använts? 
– Inga speciella tekniker eller metoder används. Kreativ redovisning upptäcks 
vanligtvis vid den analytiska revisionen. Man tittar på förhållanden, förändringar 
och jämför med föregående år och därigenom hittar man ofta en förklaring till 
skillnader som uppstått. 
 
Hur hanteras problematiken i förhållandet till klienten? Kan det finnas en 
intressekonflikt? 
– Problematiken hanteras främst genom en dialog. Det kan vara en problematisk 
situation, särskilt för små byråer som är mer ekonomiskt beroende av stora kunder 
än stora företag.  
 
– I stora företag finns dessutom fördelen att det ofta är ett helt team som arbetar 
med revisionen. Detta medför att teamet gemensamt måste stämma av vilken 
ståndpunkt man ska ha gentemot klienten. Sedan måste organisationen stötta 
teamets beslut. 
 
Vilka konsekvenser tror Du att kreativ redovisning kan få för investerare och 
intressenter? (tex. svenskt Enron?) 
- Kreativ redovisning kan leda till att beslut tas som inte hade tagits annars. 
 
Tror Du att kreativ redovisning på något vis kan vara till fördel? 
– Vad som är till fördel för någon är till nackdel för någon annan. Men främst är 
det företagsledarna som drar fördel av den kreativa redovisningen. Frågan är 
också i hur stor utsträckning den kreativa redovisningen genomförts. Det kan ju 
hända att den inte påverkar alls.  
 
Vad anser Du att vi i Sverige kan göra för att förhindra att investerare och 
intressenter blir förda bakom ljuset? (T.ex. genom införa mer detaljerade lagar 
likt US GAAP?) 
– IAS kommer att försvåra den kreativa redovisningen, då den är mer detaljerad. 
Därför kräver den också mer kunskap och det blir det svårare och svårare att hålla 
sig ajour. Dessutom kommer den nya lagen om oberoende att försvåra. Frågan är 
om vi inte ändå hade kommit fram till en mer detaljerad redovisning, med eller 
utan Enron? 
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Vem bär ansvaret för kreativ redovisning?, Revisorer, företagsledare eller 
annat? 
– Primärt styrelsen i det reviderade företaget. Revisorn bär dock ett ansvar i 
revisionsberättelsen om den bygger på fel. Revisorn garanterar ju att revisionen 
har genomförts enligt god redovisningssed. 
 

10.4 Intervju nummer 4: Ernst & Young 
 
Den fjärde intervjun gjorde vi med Jacob Ekman, auktoriserad revisor, på Ernst & 
Young i Lund. 
 
Vad är Din uppfattning om vad kreativ redovisning är? 
– Redovisningslagar och rekommendationer lämnar ett visst handlingsutrymme. 
Detta utrymme lämnar plats för kreativitet.  
 
– Så länge revisorn håller sig innanför lagen och rekommendationers gränser gör 
revisorn sitt jobb, nämligen att hjälpa och informera klienten om vilka möjligheter 
som finns för att få det bästa/önskade resultatet. Detta är då en positiv slags 
kreativitet.  Det är när man kommer utanför gränsen, eller svävar i gråzonen 
mellan gränsen till lagligt och olagligt som den kreativa redovisningen är negativ.  
 
– Ordet kreativitet är i sig positivt men har fått en negativ klang.  Men visst kan 
och ska revisorn göra sitt jobb och se till att det bästa resultatet uppnås, inom lagar 
och rekommendationers gränser förstås. Informationen tycker jag också är viktig. 
Gör man något ”kreativt” och lämnar information om detta, man motiverar varför, 
så är det ju inte oärligt utan det kan till och med medföra ett rättvisare resultat. 
Problemet har väl uppkommit att man i årsredovisningar skriver informationen 
lite undangömt och finstilt så att informationen inte kommer till sin rätt. Detta är 
problematiskt.  
 
Utifrån Din erfarenhet hur vanlig är kreativ redovisning?  
– Stora företag gör ofta saker i redovisningen som man inte får lov att göra. De 
försöker tänja på gränserna, särskilt när det gäller värderingsfrågor. I företag där 
bonusen är relaterad till resultatet är detta ett problem, men då måste revisorn dra 
gränsen för vad som är lagligt och accepterat och vad som går över gränsen. 
 
Inom vilket redovisningsområde upplever Du att företagen tenderar att tänja på 
gränserna? 
– Ofta vid värderingsfrågor, till exempel avskrivningar av materiella, (hårda), 
eller immateriella, (mjuka), tillgångar. Det kan vara svårt att veta vilka kostnader 
som skall hänföras till vilken sorts tillgång och i och med att det är olika längd på 
avskrivningstiden leder detta till att uppskattningar måste göras. Det blir en 
flytande gräns som kan vara svår att avgöra. Detta utnyttjas vid t.ex. ett avgörande 
om hur hög en utdelning blir. Då utdelningen blir lägre om man skriver av 
tillgången fortare, (då man betalar en högre kostnad under en kortare tid) än om 
man skriver av den på längre tid (då kostanden blir lägre, men avskrivningen tar 
längre tid). Det är klart att detta kan påverka klientens vilja att välja en längre 
avskrivningstid. 
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Vilka metoder eller tekniker används för att upptäcka om kreativ redovisning 
använts? 
– Det är viktigt att man lär känna företaget. Vi gör en SWOT– analys∗, vi 
identifierar risker, vi tittar på vilka frågor som är viktiga för företaget (vilken 
bransch företaget är i, vilka tillstånd som krävs, vilka försäkringar som krävs….) 
Vi tittar även på vilken kvalitet de olika ekonomiska funktionerna, processerna, 
som företaget har, uppnår. Även vilka flöden, rutiner, kunskap, vilka IT-system 
som används osv. Vi fastställer vad som skall vara gränsen för väsentlighet, dvs. 
hur stora fel som skall accepteras. Sedan får vi naturligtvis kontrollera lager, 
pågående arbeten osv. Det är oftast inte svårt att hitta om det uppstått något 
väsentligt ”fel”. Det är viktigt att man hela tiden för en dialog med företaget. 
Kommunikationen är jätteviktig. 
 
Hur hanteras problematiken i förhållandet till klienten? Kan det finnas en 
intressekonflikt? 
– Intressekonflikten är ett problem. Det försiggår diskussioner om att 
företagsledningen inte skall få välja sin egen revisor, eller att man max skall få 
sitta i sju år på samma företag som revisor, (nu får man ju sitta så länge man blir 
vald, ofta blir man vald på fyra års perioder). I och med att revisorn väljs av 
klienten kan det vara svårt att förlora en klient eller till och med förlora sitt jobb. 
Detta kan påverka att revisorn inte säger nej när han borde. Men det kan även vara 
problematiskt om man som revisor suttit länge på sin post och har själv gjort ett 
misstag som borde rättas till, som eventuellt kan leda till konsekvenser för 
företaget och i slutändan för sig själv. Även kan det vara svårt att genomföra 
ändringar från ett år till ett annat, om man i flera år gjort på ett visst sätt. 
 
– Dessa orsaker kan leda till att revisorer hellre är tysta och låter problemet 
fortsätta istället för att rätta till det. Dessutom kan det var svårt att se 
problematiska områden om man granskat ett företag länge. Man blir lite blind, då 
är det bättre att det kommer in någon ny med nya färska ögon.  
 
Vilka konsekvenser tror Du att kreativ redovisning kan få för investerare och 
intressenter? (t.ex. svenskt Enron) 
– Tappar investerare och intressenter förtroendet för aktiemarkanden leder det till 
ett allvarligt problem för den finansiella marknaden. Slutligen leder det till skärpta 
regler. Men det kan även leda till att revisionsarvodena måste höjas (det talas det 
redan om). Vid lägre priser får man en sämre revision, en revision på minimal 
nivå. Detta vill ofta inte företagen heller, då de flesta företagen vill ha en 
välgranskad revision och då måste företagen betala mer för den. Därför kommer 
nog arvodena att gå upp de närmsta åren. 
 
Tror Du att kreativ redovisning på något vis kan vara till fördel? 
– Positiv kreativ redovisning, alltså när man håller sig inom lagar och 
rekommendationer, är positiv. Då gör revisorn sitt jobb genom att hjälpa klienten 
att hålla sig inom lagen, men att ändå få ett så bra resultat som möjligt. 
 

                                                 
∗ SWOT- Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats  
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Vad anser Du att vi i Sverige kan göra för att förhindra att investerare och 
intressenter blir förda bakom ljuset? (T.ex. genom införa mer detaljerade lagar 
likt US GAAP?) 
– Vi kommer få mer detaljerade lagar i och med IAS. Införandet av IAS tycker jag 
är rimligt, då det blir lättare att jämföra bolag även över de nationella gränserna 
med ett enhetligt system. 
 
– Men jag vet inte om det hjälper mot att investerare blir förda bakom ljuset? I 
USA, där de redan har mer detaljerade lagar (US GAAP), lyckades stora bolag 
ändå hitta luckor som gjorde det gick att kringgå problematiska områden. 
Dessutom blir det svårare att hålla sig uppdaterad med fler regler. 
 
Vem bär ansvaret för kreativ redovisning? Revisorer, företagsledare, eller 
annat? 
– Revisorns jobb är att informera om regelverket, om han inte gör detta, gör han 
ett dåligt jobb. Om han informerar om något som ligger utanför regelverket, och 
klienten följer detta råd, gör han även då ett dåligt jobb och är naturligtvis 
ansvarig. Därför måste revisorn vara försiktig när han ger råd. Normalt fattar dock 
kunden beslutet och är därför ansvarig.  
 
– Många företag vill förankra att revisionen är korrekt genomförd. Man försöker 
gemensamt hitta lösningar. Revisorer och företagsledare eller andra ansvariga 
arbetar alltså inte mot varandra utan med varandra. Jag ser inte ett företag som en 
motspelare. Oftast hittar man lösningar genom en öppen dialog. Revisorn måste ju 
också känna att ett företags revision har gått rätt till, annars kan han själv bli 
anmäld för Revisorsnämnden. Det är vanligt bland stora företag att man har två 
revisorer som skriver under årsredovisningen. Då måste revisorerna kolla med 
varandra att olika frågor lösts på det bästa viset och därigenom hoppas företaget 
uppnå en väl genomförd revision. 
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11. ANALYS 
 
 
I uppsatsens analysdel ämnar vi att utifrån den litteraturdel och den empiridel 
som presenterats i tidigare kapitel analysera och kartlägga vad begreppet kreativ 
redovisning innebär. Analysdelen är strukturerad efter sex av de sju 
huvudområden som presenterades i vårt syfte. 
 

• Olika uppfattningar om kreativ redovisning och målen med den. 
• Områden inom vilka den används och hur vanlig den är. 
• Vad som aktualiserar och möjliggör den kreativa redovisningen.  
• Vem som initierar kreativ redovisning. 
• Vilka konsekvenser den kreativa redovisningen har för investerare och 

intressenter.  
• Om kreativ redovisning är en form av bedrägeri. 

 
 

11.1 Olika uppfattningar om kreativ redovisning och 
målen med den 
 
Genom litteraturstudien och genom intervjuerna har vi kommit fram till att det 
finns olika dimensioner i synen på den kreativa redovisningen som spelar stor roll 
i förståelsen för begreppet. Det är viktigt att man innan man ger sig in i en 
diskussion eller läser en text om kreativ redovisning har klart för sig att alla inte 
talar om samma sak. Dessa dimensioner har att göra med: 
 

• Hur kreativiteten tar sig uttryck i rapporteringen 
• Förståelsen av vad kreativ redovisning innebär  
• Avsikten och målen med kreativ redovisning  
• Värderingen av aktiviteten kreativ redovisning 

 
Framförallt genom våra intervjuer kom vi fram till att det är av högsta 
väsentlighet att det klargörs vad varje part förstår under varje dimension. Om 
detta inte klargörs finns en risk att parterna diskuterar om varandra då de talar om 
olika saker. 
 
Under detta avsnitt bygger vi systematiskt upp den bild som visar hur olika man 
kan se på kreativ redovisning. 
 
 

11.1.1 Hur kreativiteten tar sig uttryck i rapporteringen 
 
Den första dimensionen handlar om hur den kreativa redovisningen tar sig uttryck 
i rapporteringen från företag. Vi har genom denna studie kommit fram till att den 
kan ta sig uttryck på två sätt. 
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Kreativitet i skrift: Detta innebär att man är kreativ i de uttalanden och i den text 
som presenteras för läsaren. Avsikten är att skapa en känsla hos läsaren om hur 
företaget mår och om dess möjligheter och framtidsutsikter. 
 
Kreativitet med siffror: Den andra formen av kreativitet tar sig uttryck i 
sifferunderlaget. Det vill säga att man är kreativ i resultat- och balansräkning. 
Man är kreativ med finansiella mått som, resultat, balans och nyckeltal. 
 
 
 
Dimension:                                              Uttryck i rapporteringen 
                                    
 
 
 
 
 
 
 

11.1.2 Förståelsen av vad kreativ redovisning innebär 
 
Den andra dimensionen handlar om hur man förstår kreativ redovisning. Närmare 
bestämt hur den ”skapas”. I vår undersökning har vi kommit fram till att det finns 
olika sätt att förstå ”skapandet”.  
 
Kreativitet inom regelverket: Den första handlar om att kreativ redovisning 
innebär att man håller sig inom lagar och rekommendationer men man tänjer på 
gränserna för att få ett bättre resultat. På grund av att 
redovisningsrekommendationerna inte är detaljerade finns det utrymme för 
tolkningar. Följande innebär detta att kreativ redovisning uppfyller 
årsredovisningslagens krav om god redovisningssed.94 (Jmf Gandemo m.fl.) 
 
Kreativitet inom oreglerade områden: Den andra uppfattningen är att man hittar 
områden, som inte är behandlade i regelverk och praxis. Denna typ av kreativitet 
är väl teoretiskt uppbyggd när den presenteras.95 Detta har också uttryckts som att 
kreativ redovisning är något man skapar själv utan stöd av rekommendationerna, 
man hittar på något som ingen annan tänkt på och som man finner logik i. Detta 
strider dock inte mot god redovisningssed, då redovisningsproblemet ännu ej är 
reglerat i lagar och rekommendationer. 96 (Jmf. Stolowy & Breton) 
 
En ytterligare uppdelning kan göras i positiv- och negativ kreativ redovisning 
vilket gjorts av två av revisorerna. Dock har de inte samma förståelse. 
 
Kreativitet inom regelverket en fråga om kompetens: Den ena revisorn tar sin 
utgångspunkt i förståelsen av begreppet kreativ. Den redovisning, som håller sig 
inom lagens och rekommendationernas gränser, kan inte ses som kreativitet utan 
                                                 
94 Intervju nr. 1  
95 Intervju nr. 2 
96 Intervju nr. 3 

Kreativ 
Redovisning 

Kreativitet i 
skrift 

 Kreativitet 
med siffror 
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endast som en fråga om kompetens. (Jmf Stolowy & Breton) Inte förrän 
redovisningen bygger på att man hittat något i regelverket som ännu inte är 
reglerat kan man tala om kreativitet. Detta kallar han positiv kreativ redovisning. 
Negativ/olaglig kreativitet: Den negativa kreativa redovisningen i hans ögon 
innebär att man överträder lagar och rekommendationers gränser.97  
 
Den andra revisorn delar upp kreativ redovisning i positiv och negativ med 
utgångspunkt i lagligt och olagligt. Laglig inom regelverket: Den positiva innebär 
att revisorn och företagsledaren gemensamt utnyttjar valmöjligheterna i 
regelverket och på så sätt uppnår ett så bra resultat som möjligt. Detta är positivt. 
Negativ/olaglig: Negativ kreativ redovisning är olaglig, det vill säga överträder 
regelverket. 
 
Dimensioner:       Uttryck i rapporteringen            Förståelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.3 Avsikten och målen med kreativ redovisning 
 
Den tredje dimensionen i förståelsen av kreativ redovisning ligger i vad man anser 
vara avsikten med den.  
 
Den ena uppfattningen om kreativitetens avsikt är att den leder till fördelar för 
aktieägarna och andra intressenter. Den andra uppfattningen är att kreativ 
redovisning har som avsikt att på något sätt vara till gagn för företaget och till 
nackdel för investerarna och andra intressenter.  
 
Nackdel för intressenter/Fördel för företag och dess ledare: Syftet med denna 
kreativa redovisning är att presentera en bild av företaget som gör att intressenter 
får en bättre bild av företaget, än vad som egentligen är fallet. Målet med detta, 
som litteraturen beskriver, är att uppnå: effekter på aktiepriset, vinstutjämning, 
bättre kreditkostnadseffekter, positiva effekter på bonussystem, positiva politiska 
effekter och möjligheter till insiderhandel. Detta är främst förknippat med den 
kreativa redovisning som används för att uppnå ett bättre resultat. Ett bättre 

                                                 
97 Intervju nr. 4 
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resultat leder till bättre bonus, då bonussystem ofta är utvecklade på sätt som är 
kopplade till resultatet. 98 (Jmf Gandemo, Aronsson m.fl.) 
 
Fördel för aktieägare och andra intressenter: Kreativitet kan emellertid också ta 
sig uttryck i förändrad eller utökad information till aktieägare och potentiella 
aktieplacerare i syfte att förbättra deras underlag för beslut. (Jmf. Gandemo) Gör 
man något kreativt och lämnar information om detta, man motiverar varför, så är 
det ju inte oärligt utan kan till och med medföra ett mer rättvist resultat. 
Turbulensen kring den kreativa redovisningen har väl uppkommit av att man i 
årsredovisningen placerar information undangömt eller skriver den finstilt, så att 
informationen inte kommer till sin rätt. Detta leder till att den kreativitet som 
faktiskt är positiv för aktieägare och intressenter istället uppfattas som något 
negativt.99 
 
 
Uttryck i rapporteringen          Förståelsen                                Avsikten med aktiviteten 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 Intervju nr. 1 
99 Intervju nr. 4 
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Kreativitet inom regelverket. 
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Kreativitet inom oreglerade 
områden  

(Fråga om kreativitet/laglig) 

 
Kreativitet utanför regelverket 
(Negativ/olaglig kreativitet) 

Kreativitet inom oreglerade 
områden 

(Fråga om kreativitet/laglig) 

 
Kreativitet inom regelverket. 
(Fråga om kompetens/laglig) 

 
Kreativitet utanför regelverket 
(Negativ/olaglig kreativitet) 

   Nackdel för intressenter / Fördel företag och dess ledare 

  Fördel för aktieägare och andra intressenter 

  Nackdel för intressenter / Fördel företag och dess ledare 

  Fördel för aktieägare och andra intressenter 

  Nackdel för intressenter / Fördel företag och dess ledare 

  Nackdel för intressenter / Fördel företag och dess ledare 

  Nackdel för intressenter / Fördel företag och dess ledare 

  Fördel för aktieägare och andra intressenter 

  Fördel för aktieägare och andra intressenter 

  Nackdel för intressenter / Fördel företag och dess ledare 
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11.1.4 Värderingar kring aktiviteten kreativ redovisning 
 
Vi har under undersökningens gång upptäckt att kreativ redovisning är ett 
värdeladdat begrepp och att åsikterna om aktiviteten skiljer sig åt. Därför har vi 
konstaterat att man som läsare kritiskt måste granska de uttalanden som skribenter 
uttrycker. Faktorer som nationalitet, yrke och erfarenhet påverkar i hög grad den 
värdering som läggs i ordet. Man måste därför som läsare hålla i åtanke att 
skribenten ofta talar utifrån sin egen referensram, som utgörs av till exempel 
regelverk samt kulturell, och politisk bakgrund.  
 
De uttryck som har sitt ursprung utanför Sverige ter sig långt mer värdeladdade 
och kritiska mot kreativ redovisning. I uttalanden och definitioner används ofta 
ord som missbruk och manipulation. Andemeningen i dessa uttalanden är att 
kreativ redovisning är rakt igenom negativt. Man uttrycker att kreativiteten 
handlar om att missleda, att skapa resultat som inte existerar och att transformera 
siffrorna från vad de är till något man vill att de skall vara. 
 
De svenska uttalandena är mindre värdeladdade då de inte talar om missbruk och 
manipulation utan om en valmöjlighet som används för att regelverket tillåter det. 
Uttryck som används är skönmålning och redovisningsakrobatik.  
 
Det finns också i de svenska uttalandena uppfattningar om att kreativ redovisning 
bör användas, då den uppfattas som något positivt. Att använda sig av 
flexibiliteten i regelverket är något revisorer bör göra då deras jobb är att hjälpa 
och informera klienten om vilka möjligheter som finns för att få det bästa/önskade 
resultatet. 100 En ytterligare aspekt är att om man inte tillåter och accepterar en 
viss utsträckning av kreativ redovisning finns det risk för att regelverket inte sätts 
på prov och därmed inte utvecklas.101 
 
 

11.2 Områden inom vilka den används och hur vanlig 
den är 
 
Det finns många områden där utrymme ges för att använda sig av kreativ 
redovisning. De är uppdelade och presenterade på olika sätt men man kan 
sammanfoga de olika områdena till främst tre grupper: 
 

• För tidigt eller fiktivt erkända intäkter 
• Aggressiv kapitalisering eller förlängd avskrivningsperiod 
• Felaktigt värderade och rapporterade tillgångar och skulder. 102 

 
Dessa områden stämmer väl överens med de svar som erhållits vid intervjuerna. 
Dock kan man konstatera att man ansåg att de områden inom vilket kreativ 

                                                 
100 Intervju nr. 4 
101 Intervju nr. 2 
102 Se vidare kapitel 6 
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redovisning främst används är de områdena i regelverket som ger utrymme för 
företaget att göra egna värderingar och bedömningar. 
 
En revisor uttryckte att kreativ redovisning främst förekommer i årsredovisningen 
och inte i bokföringen, det vill säga man är kreativ med de olika delarna i 
balansräkningen och i text och information i årsredovisningen som publiceras. De 
områden som den kreativa redovisningen främst används i är de poster som 
innehåller en viss del av egna bedömningar vilka speciellt är lager, pågående 
arbete och vad man skall anse vara upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 
Just sådana områden som pågående arbete är sådant som revisorn kan ha svårt att 
bedöma. När det gäller pågående arbete kan man få ta upp vinsten i perioder men 
även förluster skall tas upp och detta är ett sådant område som kan ge upphov till 
kreativitet. Något annat som man kan anta händer ibland, vilket är svårt för 
revisorn att upptäcka, är att till exempel kreditfakturor som företaget skall skicka 
till kunder hålls borta till en bit in på året därpå. ”Så vill man så kan man”.103 
 
Två av revisorerna underströk att värderingsproblematiken kring avskrivningar av 
materiella - och immateriella anläggningstillgångar samt vilka kostnader som är 
förknippade med en investering som skall kostnadsföras eller balanseras är vanligt 
utnyttjade områden när man vill uppnå ett visst resultat.104 
 
 

11.2.1 Hur vanlig är kreativ redovisning? 
 
Litteraturen är överens om att kreativ redovisning finns i årsredovisningarna som 
ges ut till intressenter. Griffith talar om att “Every company in the country is 
fiddling its profits”.  Gandemo och Aronsson menar att kreativ redovisning flödar 
ymnigt och används systematiskt vid framställningen av finansiella rapporter. 
Syftet är att på något sätt skönmåla rapporterna och att uppnå ett bestämt mål som 
på något sätt skall vara till fördel för företaget.105 
 
Oavsett vilken förståelse som revisorerna hade för den kreativa redovisningen så 
ansåg de att de flesta företag använder sig av den mer eller mindre. Dock var de 
överens om att det förekom i större utsträckning i börsnoterade bolag och mycket 
mindre, eller inte alls, i små bolag. 106 Anledningen till att det inte är så vanligt i 
små bolag är att den kreativa redovisningen i deras böcker är mycket lättare att 
upptäcka än i stora bolags. Dessutom är den främsta anledningen med kreativ 
redovisning i dessa att påverka sin skatt.107  En revisor uttryckte att kreativ 
redovisning i småbolag oftast handlar om medvetna eller omedvetna 
"bokföringsfel" ofta förknippade med värderingar och bedömningar.108 
 
Dessutom påpekade en revisor att hon ville poängtera att de flesta företag inte vill 
trixa med sina siffror för mycket, då det oftast betyder att man bara skjuter sina 

                                                 
103 Intervju nr. 1 
104 Intervju nr. 3 och 4 
105 Se vidare kapitel 5 
106 Se alla Intervjuer fråga nr. 2 
107 Intervju nr. 1 
108 Intervju nr. 2 
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problem längre fram i tiden. Det man gör idag kommer ifatt en imorgon. Skulder 
till exempel, de försvinner inte bara för att man gömmer dem.109 
 
 

11.3 Vad aktualiserar och möjliggör den kreativa 
redovisningen? 
 
I Sverige är det utformningen av redovisningens regelverk som möjliggör och 
aktualiserar den kreativa redovisningen. Vårt regelverk är uppbyggt kring 
redovisningslagar, redovisningsprinciper och redovisningsrekommendationer. 
Dessa är inte på något sätt detaljerade utan är uppbyggda så att de skall passa 
olika företag, affärssituationer och samtidigt klara av förändringar inom 
redovisningsområdet. Detta gör att mycket av regelverket ger utrymme åt 
valmöjligheter samt värderingar och bedömningar.  
 
De tre faktorer som vi funnit i litteraturen som de främsta anledningarna till att 
kreativ redovisning förekommer är: 110 
 

• God redovisningssed, det regelverk som styr redovisningen är omfattande 
och diffust och har ingen absolut sanning, den förändras beroende på tid 
och rum.  

• Kravet om rättvisande bild som inte har en klar definition utan som 
bestäms av förutsättningar och sammanhang. 

• Redovisningsrekommendationerna är inte utformade som detaljerade 
regler utan de är konstruerade på ett sätt som möjliggör flexibilitet i form 
av värderingar och bedömningar. 

 
Under intervjuerna framkom det att det just var det flexibla regelverket som 
aktualiserade den kreativa redovisningen.111  
 
Detta gör att man osökt kommer in på en av de frågor som ställdes till revisorerna. 
Frågan var, vad de ansåg att man kunde göra för att förhindra att investerare och 
intressenter blir förda bakom ljuset på grund av möjligheterna som ges inom vårt 
regelverk att ägna sig åt kreativ redovisning. Vi undrade anslutande om de ansåg 
att detta skulle förhindras genom t. ex mer detaljerade lagar som i US GAAP? 
 
Revisorerna menade att arbetet för att förbättra extern redovisning har börjat i 
form av harmoniseringen av IAS. Detta regelverk är något mer detaljerat än vårt 
svenska.  
 
Dock var alla överens om att detaljer, regler och lagar, som man finner i US 
GAAP, skulle leda till ett alltför omfattande regelverk. Dessa blir svårhanterliga i 
praktiken.112 Dessutom är detaljerade regler svåra att ha då företag har så olika 

                                                 
109 Intervju nr. 1 
110 Se vidare kapitel 4 
111 Se alla intervjuer fråga nr 1 
112 Se alla intervjuade 
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förutsättningar113. En revisor trodde inte på detaljerade lagar och 
rekommendationer och trodde inte att Sverige kommer att införa de heller. 
Detaljerade lagar kräver ett beroende av konsulter då de blir svårare att tolka. 
Dessutom har Sverige ingen tradition på detaljerade lagar. Tendensen och 
traditionen i Sverige ligger i att man istället försöker luckra upp i lagarna för 
småbolag, alltså snarare att förenkla. Mer detaljreglerat regelverk kan få som 
motsatt effekt att lagarna blir för svårgenomträngliga. Det finns generellt sätt 
ingen vilja hos de svenska beslutsfattarna att förändra, det finns liksom inget 
politiskt särintresse att förändra lagar och rekommendationer. Det är inte deras 
främsta prioritet. Därför kommer det inte hända så mycket heller.114  
 
En annan revisor ansåg, i frågan om vad man i Sverige kunde göra för att 
förhindra kreativ redovisning, att Sverige redan har infört lagar och regler som ska 
förhindra att investerare och revisorer blir förda bakom ljuset, nämligen de nya 
oberoende reglerna. Dessa regler medför restriktioner vad gäller mycket av 
konsultverksamheten som får genomföras när samma bolag är ansvarig för 
revisionen.115  
 
En annan intressant aspekt som kom fram var att två av revisorerna sa att Enron 
skandalen och den kreativa redovisningen där, kan ha lett till ett arbete mot en 
bättre extern redovisning.116 
 
 

11.4 Vem som initierar kreativ redovisning? 
 
Inom detta område inryms ett antal olika aspekter kring den kreativa 
redovisningen. Vår avsikt med detta område var att förstå följande:  
 

• Dels ville vi undersöka om revisorerna har speciella tekniker för att 
upptäcka kreativ redovisning vid en revision för att därmed klargöra vilken 
roll och vilket ansvar som revisorerna har i spelet. Vår tanke var då att ta 
reda på om man aktivt sökte efter kreativitet i bokföringen och 
redovisningen. Orsaken till detta var att vi ville undersöka om revisorerna 
genom sitt arbete uppmuntrade eller försökte förhindra att kreativ 
redovisning användes i alltför stor utsträckning. Bakgrunden till detta var 
att många i litteraturen uttalade att det är revisorerna som genom sin 
kunskap och kompetens utnyttjar regelverket och manipulerar och 
förvrider siffrorna i den externa redovisningen. Intervjuerna visade dock 
att denna uppfattning inte stämmer helt överens med den verklighet som 
de revisorerna verkar i.  

 
• Det andra område vi ville få klarlagt var hur revisorerna hanterade en 

eventuell intressekonflikt förknippad med kreativ redovisning i 
förhållandet till sin klient. 

                                                 
113 Intervju nr. 1 
114 Intervju nr. 2 
115 Intervju nr. 2 
116 Intervju nr. 1 och 3 
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• Slutligen ville vi undersöka och klargöra vem som bär ansvaret för den 
kreativa redovisningen. 

 
 

11.4.1 Finns metoder för att upptäcka kreativ redovisning? 
 
Intervjuerna visade att ingen speciell teknik användes i syfte att speciellt upptäcka 
om kreativ redovisning förekommit i ett bolags bokslut och redovisning. Det finns 
heller inget i revisorslagen som kräver en sådan metod då revisorn inte har som 
självständigt syfte att förhindra eller upptäcka oegentligheter och därmed skall 
utgå från att all information de erhåller är korrekt. 117 Dock var alla revisorer 
eniga om att man vid den analytiska revisionen av ett företags räkenskaper ofta 
fann om ett företag ägnat sig åt kreativitet i någon form.  
 
En av revisorerna uttryckte sig så här. För att komma fram till om ett företag har 
ägnat sig åt någon form av kreativ redovisning kommer vi ofta fram till det då vi 
gör jämförelser med tidigare år och upptäcker stora skillnader i vissa poster. Hittar 
vi stora olikheter kontrollerar vi detta för att finna orsaken. Vår främsta teknik är 
alltså att göra en analytisk granskning genom att jämföra olika nyckeltal och 
poster i balansräkningen med tidigare år. Man tittar mycket på de poster som är 
kritiska som lager, och i stora bolag kan man genomföra registeranalyser och 
kontrollera täckningsbidrag för att få en uppfattning om lagret är rätt värderat. 118 
Andra områden som nämndes som kritiska var inkuransbedömning, 
periodiseringar och värdering av tillgångar.   
 
För att den kreativa redovisningen skall leda till någon form av reaktion från 
revisorn måste resultatet av den vara av väsentlig betydelse. Information är 
väsentlig om de ekonomiska beslut som användarna fattar på basis av de 
finansiella rapporterna påverkas av att informationen inte lämnas. Väsentligheten 
beror på postens storlek och karaktär, bedömt utifrån vilken inverkan ett 
utelämnande skulle ha på de finansiella rapporterna. När man avgör huruvida en 
post eller en grupp av poster är väsentlig, bedömer man karaktären och storleken 
tillsammans. Beroende på omständigheterna kan antingen postens karaktär eller 
storlek vara den avgörande faktorn.119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Se vidare kapitel 8 och samtliga intervjuer 
118 Intervju nr. 1 
119 FAR:s samlingsvolym 2002, RR 22 Utformning av finansiella rapporter 
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11.4.2 Finns en intressekonflikt? 
 
Om revisorn vid den analytiska revisionen upptäcker att den kreativa 
redovisningen använts i sådan utsträckning att det är av väsentlig betydelse för 
bedömningen av företaget är det en revisors ansvar att ta upp detta med klienten. 
120 
 
Dock finns det anledning att misstänka att det här kan uppkomma en 
intressekonflikt för revisorn. Revisorn blir ju vald av ett företags bolagsstämma 
och är därmed beroende av att denna är nöjd med honom eller henne. Därefter 
skall revisorn kritiskt granska företagets redovisning. Det finns alltså en 
beroendeställning mellan parterna. Upptäcks då något som revisorn inte kan 
godkänna men som bolaget vill få igenom uppkommer en konflikt. Skall revisorn 
låta redovisningen gå igenom eller skall han skriva en oren revisionsberättelse? 
Efter Enron-skandalen har det livligt diskuterats i pressen om man kan lita på 
revisorerna och deras granskning. 121 
 
En av revisorerna menar att det inte alls finns en intressekonflikt. Problematiken 
hanteras genom diskussioner med klienten. Om problemet inte kan lösas 
tillsammans med klienten för att man av någon anledning inte kommer överens, 
får man som en sista utväg skriva en oren revisionsberättelse där problematiken 
tas upp.122  
 
De andra tre revisorerna menar dock att detta är problematiskt och att det visst kan 
uppkomma en intressekonflikt.  
 
En uttrycker att kunden förväntar sig att revisorn skall lösa hans problem, och att 
man inte skall vara alltför negativt inställd till honom eller henne. Detta leder till 
att det kan bli en ekonomisk fråga för revisorn som riskerar att förlora en klient. 
Detta är ett hot mot oberoendet. I sådana fall måste revisorn ha mycket integritet 
och lämna uppdraget om det uppenbart strider mot lagar och regler. I värsta fall 
får man skriva en oren revisionsberättelse. Revisorn måste ha en egen åsikt, inte 
påtvingas klientens. 123  
 
En annan anser att en intressekonflikt är en problematisk situation, men att den är 
främst aktuell i små revisionsbyråer då dessa är mer beroende av sina klienter än 
vad stora byråer är. I stora företag är det ofta ett helt team som arbetar med 
revisionen, och upptäcks oegentligheter måste byrån stötta teamets beslut i 
förhållandet till klienten så att intressekonflikten inte leder till att man låter en 
redovisning med alltför mycket kreativitet gå igenom.124 
 
Den sista revisorn som anser att det kan uppkomma en intressekonflikt menar att 
detta beror på att revisorn väljs av klienten och att det därför kan vara svårt att 
förlora en klient eller till och med sitt jobb. Detta kan då resultera i att revisorn 

                                                 
120 Se vidare kapitel 8 
121 Se vidare kapitel 8 
122 Intervju nr. 1 
123 Intervju nr.  2 och 4 
124 Intervju nr. 3 
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inte säger nej trots att han borde. Vidare menar han att en intressekonflikt kan 
uppkomma om man suttit länge på sin post som revisor. Man har kanske själv 
gjort ett misstag som borde rättas till och som eventuellt kan leda till 
konsekvenser för företaget och i slutändan också för en själv. Det kan leda till att 
revisorer hellre är tysta och låter problemet fortsätta istället för att rätta till det.125  
 
Om en revisor finner att det finns anledning att hantera en situation rörande just 
kreativ redovisning med en klient och om denna situation inte kan lösas är alltså 
en utväg att skriva en oren revisionsberättelse. Dock understryker flera av 
revisorerna att det är väldigt ovanligt att man väljer att skriva en oren 
revisionsberättelse. 
 
 

11.4.3 Vem bär ansvaret? 
 
Denna del av analysen härrör från den sista intervjufrågan om ansvaret för den 
kreativa redovisningen. Denna fråga och de svar vi fått kan förstås på två sätt: 
 

• Vem som bär ansvaret (initierar) den kreativa redovisningen. 
• Vem som inför lagen bär ansvaret för den kreativa redovisningen. 

 
När det gäller den första förståelsen, initiativtagandet, menar en av revisorerna att 
det är företagsledare som tar initiativet till den kreativa redovisningen då de är 
beroende av företagsbilden, vilket revisorerna inte är.126 
 
Den andra som pratar om ansvar utifrån detta perspektiv (initiativtagande) menar 
att det är revisorns jobb att informera om regelverket och möjligheterna däri. Han 
menar därmed att den kreativa redovisningen uppkommer genom en form av 
växelverkan mellan företaget och klienten. Han menar vidare att företaget och 
klienten inte skall ses som motparter utan att de jobbar tillsammans för att hitta 
bra lösningar.127 
 
I litteraturen nämns också företagsledare och revisorer som initiativtagare. 
 
När det gäller det andra perspektivet, ansvar inför lagen, är alla revisorer överens. 
En uttrycker ”Innan man hänger revisorn, kommer styrelsen först”128, det vill 
säga, styrelsen i bolaget bär ansvaret. Dock påpekar de att om revisorn har skrivit 
på årsredovisningen och skrivit en ren revisionsberättelse och att det sedan visar 
sig att posterna i redovisningen varit kreativa av väsentlig betydelse är det 
revisorn som bär ansvaret.129 Dock är det normalt kunden som tar det slutliga 
beslutet och är därmed ansvarig.130  
 
 
                                                 
125 Intervju nr. 4 
126 Intervju nr. 1 
127 Intervju nr. 4 
128 Intervju nr. 2 
129 Intervju nr. 3-4 
130 Intervju nr.4 
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11.5 Vilka konsekvenser den kreativa redovisningen 
har för investerare och intressenter? 
 
 
Årsredovisningen är den främsta källa som investerare och andra intressenter 
använder som underlag för sina beslut rörande om de skall investera i ett företag. 
Av litteraturstudien kan man konstatera att den kreativa redovisningen kan leda 
till att intressenter blir vilseledda och inte får helt rätt bild av företagets resultat 
och finansiella hälsa. Kreativ redovisning kan leda till att intressenter tar beslut 
som de inte skulle göra om den kreativa redovisningen inte använts.131 
 
I intervjuerna gavs en rad olika perspektiv på den kreativa redovisningens 
konsekvenser. De koncentrerades inte endast till konsekvenser för investerare, 
utan även andra. 
 
Konsekvenser för investerare och intressenter 
En av revisorerna gav just den förklaring som ges i litteraturen. 132 En annan 
menade att det inte var så vanligt att det presenterades bilder av företag som inte 
stämmer med dess verkliga situation och att investerare därför inte ofta leds till att 
ta felaktiga beslut. Dock gällde detta främst små bolag. Vidare påpekades att 
småsparare inte tar så stor skada av just kreativ redovisning då de ofta inte 
använder årsredovisningen som beslutsunderlag. Hon menade att de tar sina beslut 
utifrån de signaler de får från media. 133 En sista uppfattning var att risken med 
den kreativa redovisningen ingår i spelet.134  
 
Konsekvenser för aktiemarknad, företag och revisorer 
En konsekvens som nämndes var att kreativ redovisning kan leda till att 
investerare blir försiktigare vilket kommer att vara till nackdel för företagen, då de 
får problem med kapitalanskaffning. Detta innebär dessutom att företag som inte 
ägnar sig åt kreativitet blir lidande.135 Detta kan i sin tur leda till allvarliga 
problem för den finansiella marknaden. 
 
En revisor uttryckte att man måste tänka på att det inte endast är intressenter som 
tar skada av den kreativa redovisningen utan även de företag som ägnar sig åt den 
i stor skala då dess trovärdighet undermineras. Dessutom tar även revisorer skada 
då bilden av revisorer skadas, rykten sprids och förtroendet skadas.136 
 
 

11.5.1 Kan kreativ redovisning vara till fördel för någon eller något? 
 
I litteraturen talas om den form av kreativitet som har att göra med att företag 
utökar och förbättrar sin information till investerare och intressenter. Denna typ av 
                                                 
131 Kapitel nr. 3 och 4 
132 Intervju nr. 1 
133 Intervju nr. 2 
134 Intervju nr. 2 
135 Intervju nr. 2 
136 Intervju nr. 1 
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kreativ redovisning är det enda som i litteraturen talar för att kreativ redovisning 
skulle vara något positivt och som marknaden drar fördel av. Allt annat talar för 
att den kreativa redovisningen endast är till fördel för företagen och främst dess 
ledare.137 
 
En av revisorerna menar att den enda som kan dra fördel av den kreativa 
redovisningen är företagsledarna. För alla andra parter är det till nackdel. 138 Två 
av de andra revisorerna menade att den kreativa redovisning som består i att man 
utnyttjar flexibiliteten i det befintliga regelverket är till fördel för företaget då det 
kan få ett så bra resultat som möjligt och därmed få investerare att satsa kapital i 
företaget.139  
 
De andra revisorerna ser dock att kreativiteten kan vara till fördel i vissa 
situationer. Den kreativa redovisningen som har att göra med att man hittar ännu 
ej reglerade områden kan leda till att regelverket ifrågasätts och därmed utvecklas. 
Det kan även leda till en diskussion om moral och etik inom redovisningen. 140  
 
 

11.6 Om kreativ redovisning är en form av bedrägeri 
 
Det är tydligt uttalat i litteraturen att kreativ redovisning i sig inte är bedrägeri då 
den aktualiseras och möjliggörs av att regelverket är utvecklat på ett sätt som gör 
att man inom vida ramar kan påverka sin externa information. Dock finns det 
situationer där den kreativa redovisningen använts i sådan utsträckning att det 
blivit bedrägeri. När så är fallet visar redovisningen inte längre en rättvisande bild 
av företagets resultat och finansiella hälsa. 
 
Det finns tre kriterier som måste uppfyllas för att den kreativa redovisningen skall 
ha blivit bedrägeri: 
 

• Uppsåt måste kunna bevisas  
• Det måste omfatta en betydande summa i sammanhanget (väsentlighet) 
• Rättvisande bild och god redovisningssed uppfylls inte längre141 

 
Tyvärr ställde vi inte någon direkt fråga om förhållandet mellan kreativ 
redovisning och bedrägeri. Dock finns det ett par frågor som berör och kartlägger 
olika uppfattningar kring ämnet. 
 
Två av revisorerna menar att kreativ redovisning är laglig så länge man följer god 
redovisningssed. 142 Dock säger den ena att när man börjar hitta områden, som är 

                                                 
137 Se vidare kapitel 1  
138 Intervju nr. 1 
139 Intervju nr. 2  
140 Intervju nr. 2 
141 Se vidare kapitel 7 
142 Intervju nr. 1 och 3 
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oreglerade och på så sätt är kreativ, så börjar man röra sig i en sfär där ingen 
tydlig gräns finns mellan lagligt och olagligt.143 
 
Ytterligare en menar att ett uppsåt alltid föreligger när man ägnar sig åt kreativ 
redovisning som handlar om att man hittar områden som inte är behandlade i 
regelverk och praxis. Vidare menar han att denna typ av kreativitet i grund och 
botten handlar om girighet, då man på denna nivå försöker berika sig själv. (Han 
menar dock att den kreativa redovisningen som håller sig inom de områden som 
är reglerade inte är bedrägeri, oavsett uppsåt.)144 

                                                 
143 Intervju nr. 3 
144 Intervju nr. 2 
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12. SLUTSATSER 
 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att sammanfatta de slutsatser vi dragit av 
analysen. Vidare kommer vi att presentera de tankar, uppfattningar och 
reflektioner som uppstått under arbetets gång. Slutligen presenteras förslag till 
fortsatta studier. 
 
 

12.1 Slutsatser 
 
Genom litteraturstudien och genom intervjuerna har vi kommit fram till att det 
finns olika dimensioner i synen på den kreativa redovisningen. Dessa är förståelse 
för, avsikten och målen med, samt värderingar av, aktiviteten. Det är därmed av 
högsta betydelse att klargöra vad olika individer förstår under de olika 
dimensionerna. Om detta inte klargörs finns en risk att parterna diskuterar om 
varandra.  
 
Vi har, genom vår kartläggning, kommit fram till att kreativ redovisning inte har 
en enskild definition och betydelse. Istället finns det många sätt att se på 
begreppet och vi har skapat vår uppfattning av detta vilken presenteras i en bild i 
analysdelens första avsnitt (sid 62-65). 
 
Vi har funnit att det främst finns två initiativtagare till den kreativa redovisningen; 
revisorer och företagsledare. En annan faktor som visade sig spela stor roll i det 
utbredda användandet var marknadens hårda press på företagen och dess ledare.  
 
Det kan konstateras att det finns tre huvudområden inom vilket kreativ 
redovisning förekommer. Dessa är: felaktigt värderade och rapporterade tillgångar 
och skulder, för tidigt eller fiktivt erkända intäkter samt aggressiv kapitalisering 
eller förlängd avskrivningsperiod. 
 
Det som aktualiserar och möjliggör den kreativa redovisningen är det flexibla 
regelverket. De främsta faktorerna häri är principerna om god redovisningssed 
och rättvisande bild. Vi har emellertid kommit fram till att ett alltför detaljerat 
regelverk inte skulle vara en lösning för att förhindra kreativ redovisning. Dock 
finns andra faktorer som anses kunna förhindra utbreddheten i viss utsträckning. 
Dessa faktorer är: harmoniseringen till IAS och hårdare regler om revisorers 
oberoende. 
 
Revisorer använder inga speciella tekniker och metoder som har till enskilt syfte 
att upptäcka kreativ redovisning. Men om kreativ redovisning förekommit i för 
hög utsträckning upptäcks denna ofta vid den analytiska revisionen. I detta fall har 
revisorn ett ansvar att ta upp detta med klienten.  
 
Emellertid finns det anledning att fundera på om det finns en intressekonflikt 
mellan revisor och klient, och detta har visat sig vara fallet. Revisorerna uttryckte, 
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och skandaler som Enron visar, att det kan uppkomma en intressekonflikt som gör 
att revisorerna blundar då de inte borde.  
 
Har kreativ redovisning förkommit så bär styrelsen i bolaget i fråga det yttersta 
ansvaret för den och dess konsekvenser. Men om det har förekommit kreativ 
redovisning av väsentlig betydelse och revisorn skrivit en ren revisionsberättelse 
så blir även revisorn ansvarig. Revisorn har ju genom en ren revisionsberättelse 
intygat att man följt god redovisningssed. 
 
Man kan konstatera att den kreativa redovisningen har konsekvenser för 
investerare, företag, marknad och revisorer. I litteraturstudien kunde vi fastställa 
att den kreativa redovisningen kan leda till att intressenter blir vilseledda och tar 
beslut som de inte skulle göra om den kreativa redovisningen inte använts. 
Emellertid visade intervjuerna att uppfattningen hos revisorerna var att kreativ 
redovisning är vanlig, men att den inte används i sådan utsträckning att den 
systematiskt vilseleder investerare.  
 
Om den kreativa redovisningen används i en allt för stor utsträckning kan den 
medföra att förtroendet för företag undermineras. Detta i sin tur gör att bolagen får 
problem med kapitalanskaffning och slutligen resulterar det i allvarliga problem 
för marknaden. 
 
Dessutom kan den kreativa redovisningen ha konsekvenser för revisorer, vars 
ryckte och förtroende kan skadas. 
 
Den positiva aspekten av kreativ redovisning, ur marknadens perspektiv, är att 
den kan leda till att företagen utökar och förbättrar sin information till investerare 
och intressenter. Kreativ redovisning kan dessutom användas så att den är till 
fördel för företagsledarna. Det som är till fördel för någon är en nackdel för en 
annan. 
 
Kreativ redovisning i sig är inte bedrägeri då den aktualiseras och möjliggörs av 
att regelverket är utformat på ett sätt som gör att man inom vida ramar kan 
påverka sin externa information. Dock finns det situationer där den kreativa 
redovisningen övergår till bedrägeri. Detta är när uppsåt att vilseleda eller ljuga 
kan bevisas, det skall vara av väsentlig betydelse för bedömningen av företaget 
och god redovisningssed och rättvisande bild uppfylls inte.  
 
 

12.2 Egna Kommentarer 
 
Till att börja med vill vi påpeka att detta ämne är mycket komplicerat, otroligt 
mycket mer komplicerat än vad vi hade förväntat oss i inledningsstadiet. Varenda 
aspekt, perspektiv, ordval osv. har noggrant övervägts och utvärderats. Detta har 
lett till att många delar av arbetet har skrivits, för att följande vecka sorteras bort. 
Likaså har många intentioner och idéer fått omvärderas och sorteras bort. Detta 
har varit otroligt tidskrävande och frustrerande. 
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Å andra sidan har vi lärt oss otroligt mycket under arbetets gång. Naturligtvis har 
vi lärt oss en hel del om kreativ redovisning men i de större dimensionerna har vi 
även lärt oss mycket om planering, behärska ilska, tro på oss själva och att inte ge 
upp. Revisorernas vänliga bemötande, och stöd för att detta är ett mycket svårare 
ämne än vad man kan tro, har gett oss styrka och mod. Dessutom har de inspirerat 
vårt yrkesval och gett oss nya, intressanta aspekter på revisorsyrket. 
 
Viss fakta som har samlats in har fått oss att fundera. Framförallt inom följande 
områden: 
 
Om det nu är så att revisorer är så ovilliga att anmäla sina klienter, innebär inte då 
detta att många av de fall som domstol och åklagare skulle ha beslutat om fastnar 
hos revisorerna. Det vill säga att de fall som anmäls redan är långt inne i den gråa 
zonen. Detta innebär i förlängningen att de områden som eventuellt hade varit till 
nytta för normgivare att behandla (för att utveckla ett så bra regelsystem som 
möjligt) aldrig kommer upp i rampljuset.  
 
Dessutom kan man fråga sig om kreativ redovisning inte är ett mer utbrett 
problem än vi vet om. Då ett stort antal revisorer bevisligen är negativa till att 
anmäla sina klienter, eller till att skriva orena revisionsberättelser, kan detta 
betyda att betydligt fler kreativa årsredovisningar godkänns än vad vi någonsin 
kommer få reda på. Då få fall kommer i rampljuset (och de som gör detta har för 
länge sedan passerat gränsen för bedrägeri eller andra brott), verkar kreativ 
redovisning inte vara ett stort problem som inte heller kräver mycket 
uppmärksamhet. 
 
Även området moral och etik har fått oss att fundera. Revisorers allmänna 
inställning verkar vara att så länge man följer god redovisningssed finns inga 
etiska eller moraliska skrupler. Dock anser vi att just den moraliska aspekten är av 
högsta betydelse. Hur man än ser på negativ kreativ redovisning så är faktiskt 
syftet att dölja fakta. Vi blev förvånade över att det inte reflekterades över detta i 
högre utsträckning i våra intervjuer än det gjordes.    
 

12.3 Förslag till vidare studier 
 
Vår uppsats har som syfte att karlägga begreppet kreativ redovisning och de 
områden som begreppet främst berör. Vi vill dock påpeka att alla de områden som 
här berörts, på goda grunder kan studeras mer på djupet var för sig. 
 
Med vår uppsats som grund skulle det även vara intressant att undersöka vad 
andra yrkesgrupper anser att begreppet kreativ redovisning innebär. Dessa resultat 
kunde sedan jämföras med de resultat som vi arbetat fram för att uppnå en ännu 
bredare kartläggning av begreppet. Dessutom skulle det vara intressant att göra en 
kvantitativ undersökning av den kreativa redovisningens utbreddhet i Sverige. 
 
Slutligen kan ett område speciellt studeras, genom till exempel en fallstudie, 
nämligen om kreativ redovisning inte kan anses vara bedrägeri om man utgår från 
brottsbalkens 9:de kapitel om bedrägeri och annan oredlighet 
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Bilaga 1 
 
 

1. Vad är Din uppfattning om vad kreativ redovisning är? 
2. Utifrån Din erfarenhet, hur vanlig är kreativ redovisning?   
3. Inom vilket redovisningsområde upplever Du att företagen tenderar att 

tänja på gränserna? 
4. Vilka metoder eller tekniker används för att upptäcka om kreativ 

redovisning använts? 
5. Hur hanteras problematiken i förhållandet till klienten? Kan det finnas en 

intressekonflikt? 
6. Vilka konsekvenser tror Du att kreativ redovisning kan få för investerare 

och intressenter? (tex. svenskt Enron) 
7. Tror Du att kreativ redovisning på något vis kan vara till fördel? 
8. Vad anser Du att vi i Sverige kan göra för att förhindra att investerare och 

intressenter blir förda bakom ljuset? (Tex. genom att införa mer 
detaljerade lagar likt US GAAP?) 

9. Vem bär ansvaret för kreativ redovisning? Revisorer, företagsledare eller 
annat?  

 
Vår bild av kreativ redovisning, håller du med? Hur skulle du utforma modellen? 
 
 


