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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: De finansiella rapporterna som företagen publicerar ligger hos investerare till grund för 
ekonomiska beslut. Det är därför viktigt att ha kunskap om och förståelse för vilka effekter som olika 
redovisningsalternativ ger upphov till. Resultatplanering i företag innebär att det redovisade resultatet 
avsiktligt påverkas i en för företaget önskvärd riktning. Denna planering kan ta sig uttryck i både öppna och 
dolda taktiska åtgärder. De valmöjligheter som erbjuds i regler och rekommendationer skapar utrymmen 
för att företagen aktivt kan välja det redovisningsalternativ som passar dem bäst. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka resultatutjämning som företeelse i svenska publika företag 
och koncerner utifrån ett externt perspektiv. 
 
Metod: En fallstudie har genomförts i form av en liten N-studie för att få en djup förståelse för 
undersökningsområdet resultatutjämning. Studien innehåller även två dokumentstudier, den ena är en ren 
empirisk dokumentstudie i form av granskning av publika företags årsredovisningar för år 2003. Den 



 
 

 

empiriska studien har kompletterats med intervjuer med revisorer på revisionsbolagen KPMG och 
Ernst&Young samt Skatteverket. Den andra är en teoretisk studie av existerande litteratur rörande 
fenomenet resultatutjämning. 
 
Resultat: Studien visar att det finns en närvaro av resultatutjämnande åtgärder i de finansiella rapporter som 
presenteras för de externa intressenterna. I ett tidsperspektiv kan det utrönas att utvecklingen av 
redovisningsnormerna även har inneburit att de taktiska åtgärder företag vidtar följer den samma. En mer 
restriktiv tillämpning av regler och rekommendationer motverkar förekomsten av öppet redovisade 
åtgärder i syfte att påverka det redovisade resultatet. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: The financial reports which the enterprises publish are the main foundation of the 
investors’ financial decisions. It is therefore important to have knowledge about the affects of 
different accounting alternatives. Income smoothing means that the reported earnings have been 
deliberately affected in a favorable direction for the enterprise. This strategic planning can be open or 
concealed. The opportunities within the regulation provides solutions for the enterprises, they are 
able to make active choices among accounting alternatives which provides the best solution. 
 
Purpose: The aim of this thesis is to investigate income smoothing as an occurrence within Swedish 
public enterprises and groups from an external perspective. 
 
Method: A case study has been conducted in forms of a small N-study to achieve a deep knowledge 
for the problem area “income smoothing”. The study consists of two document studies; one of these 
is a pure empirical study of public enterprises’ annual reports from year 2003. This study has been 



 
 

 

complemented with interviews with accountants at KPMG, Ernst&Young and the Tax Authority. 
The other document study is a theoretical one regarding income smoothing. 
 
Result: The study shows that there is a presence of income smoothing actions within the financial 
reports that are presented to the external parties. Over time income smoothing has followed the 
development of accounting standards, a more restrictive regulation seems to prevent the presence of 
open tactical actions to smooth income. 
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1 

1 Inledning 
 

”Det är lite av Vilda Västern över hur börsbolagen sköter sin ekonomiska 
redovisning. Nästan alla bryter mot reglerna.” 

Svenska Dagbladet 040127 
 

Resultatutjämning är ett begrepp som har blivit laddat med starka känslor. Det 
förknippas ofta med manipulering av den finansiella redovisningen i syfte att 
framställa ett bättre resultat än vad som faktiskt åstadkommits. Det bakomliggande 
syftet med dessa åtgärder uppfattas vara något suspekt och otillbörligt, de individer 
som tillämpar dessa metoder uppfattas enbart vara ute efter att skapa personliga 
fördelar och därigenom gynna sig själva. Intäkter och kostnader förs fram och 
tillbaka för att resultatet ska bli så förmånligt som möjligt både för företaget och för 
de individer som är aktiva inom verksamhetens gränser.  
 
En övergripande definition av resultatutjämning eller income smoothing som det 
också benämns, är att det redovisade resultatet som presenteras för de externa 
intressenterna är avsiktligt påverkat i en önskvärd riktning antingen för företaget 
eller för ledningen. Manipuleringen av redovisningen i en positiv riktning tenderar 
att öka under perioder då företagen presterar ett sämre resultat och under bättre 
perioder vidtas åtgärder för att pressa ner det redovisade resultatet. (DeFond och 
Park 1997) På en praktisk nivå innebär resultatutjämning att metoder och tekniker 
inom redovisningen används för att påverka det redovisade resultatet i en önskvärd 
riktning från företagets och ledningens sida. (Rivard et al 2003) 
 
Skandaler, såsom Enron, har medfört att begreppet återigen har hamnat i fokus. 
Personer som befunnit sig i ansvarspositioner för företagens redovisning har undgått 
straffansvar eftersom de inte begått något brott i lagens mening. Hur är detta möjligt? 
De finansiella rapporterna som ligger till grund för externa investerares beslut ska 
visa företagens utvecklingsmöjligheter, vilket innebär att de måste innehålla 
information om historiska händelser, den ekonomiska ställningen i nutid och 
framtida potential.  Det har ifrågasatts huruvida dessa rapporter verkligen kan 
uppfylla målet om att vara ett bra underbyggt beslutsmaterial, såsom de gör anspråk 
på. Kirkegaard (1994) pekar på ett antal faktorer som visar att de inte gör det 
däribland; att balansräkningen är enbart en ögonblicksbild och fördröjningen i tid 
innan presentationen gör att den finansiella rapporten redan är obsolet. Framförallt är 
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den finansiella rapporten inte logiskt komplett i sitt innehåll, den information som 
presenteras är inte rättvisande eftersom de koncept som ligger till grund för 
redovisningsmetoderna inte är konstruerade på ett tillfredsställande sätt. Dessa 
inkonsekvenser medför då enligt Kirkegaard (1994) att det finns inbyggda fel i de 
finansiella rapporterna som externa parter använder sig av. Även Gandemo (1990) 
ställer sig tveksam till huruvida de finansiella rapporterna är rättvisande och i vilken 
grad de egentligen är användbara av externa intressenter. Kraven på öppenhet och 
tilläggsinformation i årsredovisningarna har visserligen ökat, men rapporterna 
upplevs ändock bli alltmer svårlästa, som en orsak till detta nämns ”kreativiteten” 
inom redovisningen. ”Kreativiteten” inom redovisningen syftar särskilt på de ökade 
variationsmöjligheterna inom redovisningen, d v s möjligheterna för företag att välja 
alternativ för hur redovisning ska ske av specifika poster, och därigenom redovisa 
det för dem mest förmånliga resultatet. Detta fenomen blir även ett problem för 
externa parter vid tolkning och analys av årsredovisningarna, då det i flertalet fall är 
omöjligt att utan intern information få en helhetsbild över vidtagna åtgärder och 
företagets utveckling. (Gandemo 1990)  
 
Företag som historiskt visat en god och stabil vinstutveckling kan helt plötsligt vända 
och befinna sig på ruinens brant utan att någon ens förstått vad som komma skulle. 
Företag är idag starkt beroende av det riskkapital som finns tillgängligt på den 
finansiella marknaden, en jämn vinstutveckling ger signaler till investerare att 
företaget är stabilt och har en god förmåga att under en längre period ge avkastning 
på satsat kapital. En stabil utveckling över tid minimerar även den uppfattade risken i 
företagen hos investerare, för att locka till sig och behålla riskkapital krävs det att 
företagen har förmåga att prestera resultat som tillfredsställer den finansiella 
marknaden. De valmöjligheter som återfinns i redovisningen innebär att företagen 
har stora möjligheter att påverka det resultat som de redovisar. Dessa taktiska val av 
redovisningsmetoder påverkar det resultat som presenteras i den finansiella rapporten 
och som ligger till grund för investeringsbeslut hos de externa intressenterna.  
 

”Det är … mer viktigt än någonsin att investerare och 
normbildare/lagstiftare förstår i vilken omfattning företag kan manipulera 
de finansiella rapporterna. Tillämpningen av resultatutjämnande åtgärder 
… är varken illegal eller oetisk.”1 

Rivard et al 2003 sid 293, fritt översatt 
 
                                          
1 ” It is … more important than ever that investors and regulators understand the degree to which financial statements may be 

manipulated by the reporting firms. Income smoothing as practiced … is neither illegal nor unethical.” 
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En studie av resultatutjämning både som fenomen och hur utvecklingen inom 
området har sett ut, har ett allmänt värde för att öka kunskaperna om vilka 
konsekvenser aktiva åtgärder i redovisningen kan få för de resultat som redovisas 
och presenteras. En ökad kunskap om detta fenomen tillför ett mer kritiskt 
förhållningssätt till de finansiella rapporterna och därmed minskar även risken för att 
bli duperad av en oseriös redovisning. 
 
1.1 Problematisering 
Har begreppet resultatutjämning/income smoothing fått ett sämre rykte än vad det 
egentligen förtjänar? Det torde ju vara naturligt att föra kostnader och intäkter till 
den period som de anses uppkomma och härröra ifrån, inte minst med tanke på de 
principer som styr redovisningen. Försiktighetsprincipen som har varit rådande i 
svensk redovisning fram till dags dato innebär att intäkter ska erkännas när de är 
säkra och kostnader ska erkännas när de är troliga. I redovisningen kommer således 
dessa transaktioner att förskjutas i tid jämfört med den tidpunkt då det faktiska ut- 
och inflödet av kapital sker. Matchningsprincipen är också ett uttryck för att 
förskjuta transaktioner i tid, kostnaderna för en tillgång ska sammanfalla med 
förbrukningen av densamma. (Redovisningsrådet 1995) Resultatutjämning skulle 
därmed kunna sägas handla om den periodiseringsproblematik företagen måste ta 
ställning till i sin redovisning. 
 
Resultatutjämning förekommer både i ett externt och i ett internt förhållande, 
beroende på om det är företagets eller ledningens intresse som berörs. Det externa 
perspektivet omfattar vilka resultat som redovisas till externa intressenter och är 
kopplat till företagets egenintresse. Företag kan vara intresserade av att använda sig 
av resultatutjämnande åtgärder av olika orsaker, att visa en bra och stabil ekonomisk 
utveckling för att attrahera riskkapital är en aspekt. Företag kan vara utsatt för 
särskild granskning och uppmärksamhet från allmänheten, detta på grund av den 
specifika verksamheten. Det kan även uppfattas som olämpligt och stötande att 
uppvisa ett alltför bra resultat. Exempel på sådana företag kan vara vapenindustri, 
läkemedelsföretag vari det förekommer djurförsök och inom tobaksindustrin. 
Resultatutjämnande åtgärder kan således företas både för att höja det redovisade 
resultatet och för att hålla det nere beroende på verksamhetens art och position. Det 
interna perspektivet omfattar beslut och åtgärder som fattas av ledningen och detta är 
kopplat till ledningens egenintresse. (Deegan 2003, Riahi-Belkaoui 2000)  
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Begreppet resultatutjämning kan delas upp i två olika typer, öppen och dold. Med 
den öppna resultatutjämningen avses i denna studie sådana utjämningar som den 
externa intressenten får information om i de finansiella rapporterna, information om 
sådana kan också vara tillgängliga i övrigt material som lämnas från företagen till 
dessa intressenter. Den dolda resultatutjämningen innebär i denna studie sådana 
åtgärder som ledningen företar internt, detta innebär att externa parter inte får 
tillgång till någon information om vilka grunder bedömningar och värderingar har 
gjorts utifrån. Den vidtagna åtgärden sker således helt internt. Förhållandet mellan 
resultatutjämning, de olika perspektiven och det redovisade resultatet illustreras i 
figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figur 1: Olika perspektiv på resultatutjämnande faktorer 

 
Gemensamt för de externa och de interna faktorerna, är att det är individer inom 
företagets gränser som fattar beslut om hur redovisningen ska genomföras. 
Grundläggande för beteende och reaktioner hos individer är att dessa styrs av 
personliga behov, vilket innebär att det egenintresse som finns hos individen blir 
styrande för beslutsfattandet. Företag har utvecklat ett antal olika belöningssystem 
som har till syfte att skapa målkongruens mellan individernas och företagens 
egenintressen. Dessa system är ofta mycket sofistikerade och komplexa, för den 
interna styrningen är själva utformningen central för att undvika suboptimering vid 
beslutsfattande inom verksamhetens gränser (Lindvall 2001, Anthony och 
Govindarajan 2001). Tidigare forskning har visat att belöningssystem som har en 
koppling till resultat- och balansräkning kan medföra (sannolikheten ökar) att både 
den operativa ledningen och individer inom organisationen kommer att företa 
åtgärder som påverkar nivån på det redovisade resultatet (Cohen et al 1993).  

Resultatutjämning 
(income smoothing) 

Externa faktorer 
• företagets egenintresse  
• medveten företagsstrategi 
• minimera extern riskuppfattning 

Interna faktorer 
• ledningens egenintresse 
• medveten personlig strategi 
• minimera personliga risker 

Redovisat Resultat 
(före och efter skatt)
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Företagsbeskattningen har under ett antal år använts som ett politiskt verktyg både 
för att stimulera och dämpa utvecklingen inom näringslivet och den finansiella 
marknaden. Skatteverket intar en något kluven ställning när det gäller 
resultatutjämning, vilket kan vara en faktor som påverkar benägenheten att 
genomföra resultatutjämningsåtgärder och därigenom minska svängningarna i 
resultatet vid den externa redovisningen. De skatterättsliga periodiseringarna är 
kopplade till redovisningen och ska som huvudregel följa god redovisningssed, det 
så kallade materiella sambandet. Det finns dock vissa undantag från denna 
huvudregel, i vissa fall uttrycker skattelagstiftningen explicit att det finns möjligheter 
till en alternativ periodisering. Dessa alternativ kommer till uttryck i 
bokslutsdispositionerna och ska, för att vara tillämpliga, redovisas öppet. (Kjellgren 
2004) Bokslutsdispositionerna innebär att det ses som tillåtet att utjämna resultaten, 
så att den historiska utvecklingen visar en jämn utveckling över tiden. En av de 
grundläggande orsakerna till att tillåta resultatutjämnande åtgärder är att det finns en 
önskan om att skapa stabilitet på den finansiella marknaden. (Eriksson 2002, Lodin 
et al 2002) Den ökade skattekostnaden som är förknippad med ett ökat redovisat 
resultat har visat sig vara en dämpande faktor för förekomsten av resultatutjämnande 
åtgärder. Det förekommer således en avvägning mellan kostnaden och nyttan av att 
använda sig av resultatutjämnande åtgärder. (Eilifsen et al 1999) 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka resultatutjämning som företeelse i svenska 
publika företag och koncerner utifrån ett externt perspektiv.  
 
1.2.1 Frågeställningar 
För att uppnå syftet med denna studie kommer följande frågeställningar att vara 
styrande för den följande framställningen;  
 

 Hur har företagens användning av resultatutjämnande åtgärder förändrats? 
 Hur upplever de externa granskarna av de finansiella rapporterna att 

förekomsten av resultatutjämnande åtgärder har förändrats? 
 
1.2.2 Avgränsningar 
Då huvudparten av de svenska publika/börsnoterade företagen är delar i koncerner 
kommer problematiken kring konsolidering att beröras. Denna konsoliderings-
problematik kommer dock enbart i denna studie att beröra sådana områden som är av 
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direkt relevans, vilket innebär att sådana faktorer som lyfts fram i tidigare forskning 
är det som kommer att behandlas. Det är viktigt att betona att det finns fler aspekter 
och faktorer som kan vara av betydelse för förekomsten av resultatutjämning inom 
koncerner. Syftet med denna studie är inte att i detalj granska varje aspekt av 
möjligheterna till resultatutjämning, utan fokus ligger på resultatutjämning som 
fenomen i företagen. Då syftet är att granska resultatutjämning ur ett externt 
perspektiv kommer de åtgärder som är synliga i de finansiella rapporterna att 
behandlas. Den empiriska delen i denna studie är avgränsad till att enbart beröra 
svenska publika företag och koncerner. Denna avgränsning gäller inte för den 
teoretiska delstudien, detta beroende både på den ökade internationella 
harmoniseringen inom redovisningsområdet och att företag och koncerner blir 
alltmer internationella. Bedömningen har gjorts att den tidigare forskningen inom det 
valda ämnesområdet är relevant för denna studie, eftersom företag och dess ledning 
influeras av de marknader som de är verksamma på. 
 
1.3 Disposition 
Då denna uppsats har en något annorlunda utformning än traditionellt, presenteras 
här det fortsatta upplägget; 
 
Kapitel 2; Vetenskap 
 I detta kapitel redogörs för de val och ställningstaganden som gjorts för att 
 kunna genomföra denna studie. 
 
Kapitel 3; Resultatutjämning 

Kapitlet innehåller grundläggande definitioner och möjligheter till nationella
och internationella taktiska åtgärder. En översikt presenteras av de externa samt 
interna faktorer som påverkar närvaron av resultatutjämning i de finansiella 
rapporterna. Innehållet i kapitlet är kopplat till det vetenskapliga material som 
varit del av den genomförda dokumentundersökningen rörande grundläggande 
teoribildning om fenomenet resultatutjämning. Detta teoretiska kapitel utgör 
utgångspunkten för vilka taktiska åtgärder och faktorer som kommer att 
behandlas i påföljande kapitel. 
 

Kapitel 4; Resultatutjämning i ett historiskt perspektiv 
Detta kapitel innehåller tidigare forskning rörande resultatutjämning 
utifrån svenska förutsättningar. Presentationen sker i kronologisk ordning 
för att påvisa den historiska utvecklingen av resultatutjämning. Då betoningen 
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ligger på resultatutjämning i en svensk kontext, har ett urval av svensk 
forskning skett utifrån den grundläggande teoribildningen. De faktorer,  vilka 
det redogörs för, utgör en fortsättning på dem som tidigare tagits upp i kapitel 3. 
 

Kapitel 5; Resultatutjämning 2003 
I detta kapitel presenteras den studie som genomförts i syfte att granska 
närvaron av fenomenet resultatutjämning i publika företags och koncerners 
finansiella rapporter under år 2003. Framställningen innehåller både teoretiskt 
och empiriskt material för att tydliggöra fenomenet som sådant och de faktorer 
som påverkar detta. Det empiriska materialet i detta kapitel är att härleda ifrån 
dokumentundersökningen/granskningen av de finansiella rapporterna och från 
genomförda intervjuer. De faktorer som här lyfts fram är även de att koppla till 
berörda faktorer i tidigare kapitel. 
 

Kapitel 6; Analys 
I detta kapitel kopplas de olika undersökningarna samman och diskuteras utifrån 
ett externt perspektiv. Kapitlet inleds med en övergripande analys för att 
poängtera vikten av helhetssynen på resultatutjämning som fenomen. Därefter 
följer en djupare analys av olika taktiska åtgärder, baserat på kapitel 5; 
Resultatutjämning 2003. De externa granskarnas roll analyseras i ett eget 
avsnitt. Kapitlet avslutas med en analys sett ur ett tidsperspektiv och denna del 
knyter samman samtliga undersökningar.  
 

Kapitel 7; Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan göras utifrån studien som 
helhet. 
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2 Vetenskap 
På en abstrakt nivå kännetecknas god vetenskap av ett antal grundläggande 
egenskaper, dessa är enligt Kincaid (1996); falsifiering, empirisk noggrannhet, 
omfång, sammanhang, fruktbarhet och objektivitet2. Varje enskild egenskap kan inte 
lösa problem och konflikter rörande vetenskapligheten i en forskningsansats, då de 
befinner sig på en abstrakt nivå och är utsatta för olika tolkningar. Den slutliga 
forskningsprodukten kan kategoriseras in i tre olika kategorier; bevisande, 
förklarande och formella. Den första kategorin bevisande innebär att den information 
som framkommer i forskningen stödjer en viss teori. Till den förklarande kategorin 
hänförs sådan forskning som förklarar varför ett fenomen finns, inte enbart att det 
existerar. Den formella kategorin innebär att teorier byggs upp utifrån ett antal 
bestämda formella egenskaper. Kincaid (1996) menar också att det finns indikationer 
på att en god vetenskaplig metod har använts, dessa indikatorer är kopplade till 
tillförlitlighet.  Tillförlitligheten i forskningen kan komma till uttryck på olika sätt, 
exempelvis möjligheten att framställa många forskningsrapporter, effektivitet etc.  
 
Inom den samhälls-/socialvetenskapliga forskningen finns det ett antal 
intresseinriktningar, dessa påverkar de val en forskare gör för hur denne ska 
genomföra sin forskning. Mest förekommande i den vetenskapliga litteraturen är 
positivism och hermeneutik (Jacobsen 2002), eftersom dessa intresseinriktningar 
traditionellt sett är vanligast förekommande kommer den fortsatta framställningen att 
fokusera sig på dessa. Det finns även forskningsinriktningar såsom den 
emancipatoriska och den innovativa, dessa inriktningar har uppstått som reaktioner 
på de rådande forskningsinriktningarna. Avgörande för valet av forskningsinriktning 
är vilket syfte och objektiv målsättning den aktuella forskningen har. Den 
positivistiska forskningen fokuserar på sådant som är påtagligt och mätbart emedan 
den hermeneutiska forskningen lägger tyngdpunkten vid abstrakta förekomster. 
Dessa båda forskningsinriktningar kan uppfattas som två motpoler till varandra, med 
anledning av detta kommer jämförelsen mellan olika forskningsinriktningar att 
fokuseras på positivism och hermeneutik. De olika forskningsinriktningarna skiljer 
sig åt inom olika aspekter vilka visas i figur 2. 
 
 
 
 

                                          
2 De engelska begreppen: Falsifiability, empirical accuracy, scope, coherence, fruitfulness och objectivity. 
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Forsknings 
inriktning Praxis Innehåll Människosyn Objektiv 

målsättning

Positivism 
(naturvetenskaplig/teknologisk) 

Omedveten 
deltagarroll 
Socialingenjörsroll

Om objekt Abstrakt 
Empirisk 

Kartlägga 
samband 
Kontroll och 
förutsägelse 

Hermeneutisk 
(Förstående) 

Medveten 
deltagarroll 
Diagnostiker 

Om subjekt Individualistisk Tolkande och 
förstående 

Emancipatorisk 
(Frigörande) 

Medveten 
deltagarroll 
Kliniker 

Till 
medsubjekt 

Individualistisk Individuell 
inre frigörelse

Innovativ 
(Nyskapande) 

Medveten 
deltagarroll 
Kritiker/innovatör 

Med 
medsubjekt 

Individualistisk 
Social 

Utveckling av 
nya 
perspektiv 

 
Figur 2: Sammanställning över olika intresseinriktningar inom forskningen, 

Arbnor 1976, sid 13, egen bearbetning 
 
Inom den naturvetenskapliga och teknologiska forskningsinriktningen återfinns 
Positivismen, denna forskningsinriktning har tre grundläggande antaganden;  
 

• det finns en objektiv omvärld  
• det är möjligt att objektivt studera denna  
• det går att upparbeta en kumulativ kunskap 

 
Utgångspunkterna i positivismen är att studier av människor och sociala system kan 
studeras empiriskt. I dess extrem innebär detta att det inte finns något behov av att 
undersöka hur individer inom dessa system upplever situationen, utan studierna 
skulle inriktas på objektiva och mätbara faktorer. Individuella upplevelser och åsikter 
hos personer som indirekt berörs av en studie anses i denna extrema form av 
positivism som något icke tillförlitligt. (Jacobsen 2002) 
 
Den hermeneutiska forskningsinriktningen är en reaktion på den positivistiska 
inriktningen (Jacobsen 2002). Hermeneutiken baserar sig på följande antaganden;  
 

• det existerar enbart olika bilder av verkligheten och omvärlden 
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• omvärlden kartläggs genom att forskaren studerar hur individer tolkar och 
förstår sociala fenomen 

• det går inte att upparbeta någon kumulativ kunskap eftersom tolknings-
variationerna är otaliga 

• det finns ingen lagbundenhet som är giltig över tid och rum, alla fenomen har 
en egen specifik kontext.  

 
Vid en jämförelse mellan positivismen och hermeneutiken kan det urskiljas en 
förskjutning av tyngdpunkten vad det gäller att studera den objektiva verkligheten till 
att studera individers subjektiva förhållningssätt gentemot ett undersökt fenomen. 
(Jacobsen 2002) Det aktiva val av forskningsinriktning en forskare gör, kommer att 
medföra att denne fortsättningsvis måste göra ett antal olika metodval vid 
genomförandet av dennes studie, dessa metodval styrs till stor del av den 
grundläggande forskningsinriktningen. 
 
Det finns för- och nackdelar med de olika forskningsinriktningarna, det är därför 
mycket svårt att ta ställning till vilken av dessa som är att föredra ur 
forskningssynpunkt. Valet mellan hermeneutik och positivism innebär även att ett 
personligt ställningstagande tas. För att genomföra denna studie har en kvalitativ 
ansats valts, vilket skulle kunna tolkas som att hermeneutiken är den styrande 
forskningsinriktningen. Denna studie har även inslag av kvantitativa 
tillvägagångssätt, detta får då till följd att denna studie inte kan placeras i någon 
särskild inriktning. Studien speglar därmed även undersökarnas inställning till de 
olika forskningsinriktningarna.  
 
2.1 Metoddiskussion 
När det gäller forskningsmetoder vid undersökningar och forskning finns det en 
mängd olika val forskaren ställs inför både före och under arbetets gång. Generellt 
finns det två specifika undersökningsstrategier; kvantitativ respektive kvalitativ 
forskning, där valet av metod speglar hur insamlandet av information och data ter sig 
under undersökningsarbetet. (Bryman 2004)  
 
2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 
Den kvantitativa forskningsmetoden, vilken har till syfte att förklara ett specifikt 
fenomen, passar undersökningar av ett flertal enheter där syftet är att få fram så få 
nyanser som möjligt, d v s en extensiv studie. Tonvikten i den kvantitativa metoden 
ligger i kvantifiering vid insamling och analys av data, synsättet är vanligtvis 
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deduktivt där vikten främst ligger i att testa teorier och hypoteser. Den kvalitativa 
forskningsansatsen, där vikten läggs vid ord istället för siffror, karakteriseras av ett 
induktivt synsätt med fokus på generering av teorier samt beskrivning och tolkning 
av individers beteenden. Ett kvalitativt tillvägagångssätt tar sig ofta uttryck i t ex 
intervjuer och analys och tolkning av dokument och texter, syftet är att ur kvalitativ 
data producera resultat och slutsatser. Till skillnad från den kvantitativa metoden 
förändras och utvecklas frågeställningarna i en kvalitativ undersökning kontinuerligt 
under arbetets gång. (Lundahl och Skärvad 1999, Jacobsen 2002) Resultat och 
slutsatser från den kvalitativa undersökningsstrategin kan enligt Bryman (2004) inte 
generaliseras statistiskt sett, däremot är de föremål för teorigenerering.  
 
Denna studie har en kvalitativ ansats för att undersöka fenomenet resultatutjämning, 
dess förekomst samt företags/individers möjliga incitament till resultatutjämning.  
Problemdiskussionen utmynnar i ett antal frågeställningar, en frågeställning kan 
enligt Jacobsen (2002) anta två dimensioner, de kan antingen vara klara eller oklara 
och de kan även vara beskrivande eller förklarande. Frågeställningar i denna studie 
är oklara och beskrivande, då studien studerar ett område där avsikten är att beskriva 
fenomenets innebörd samt förekomst. Avsikten är att denna studie ska vara intensivt 
utformad, dock kommer det även att finnas extensiva inslag. Detta innebär att 
genomförandet av denna studie är en form av metodtriangulering. Den intensiva 
utformningen kommer till uttryck i de intervjuer som genomförs. Det extensiva 
inslaget visar sig i granskaningen av de 45 företagens årsredovisningar. Eftersom den 
grundläggande kunskapen om fenomenet resultatutjämning är något begränsad hos 
undersökarna kommer denna studie att genomföras med en induktiv ansats. 
Utgångspunkten är dock att resultatutjämning är ett fenomen som förekommer i 
olika omfattning och tar sig uttryck i olika former. Då det finns en medvetenhet om 
detta grundläggande antagande kommer det inte att innebära ett hinder för studien 
utan snarare en fördel, eftersom det finns en öppenhet för aspekter och perspektiv 
som kommer att gynna genomförandet av denna studie. 
 
2.1.2 Fallstudie och N-studie 
Inom det intensiva tillvägagångssättet finns två typer av studier; fallstudier och små 
N-studier (Jacobsen 2002).  En fallstudie innebär att det område som undersöks kan 
avgränsas både i tiden och i rummet, denna avgränsning kan ske både var för sig och 
i kombination. Yin (2003) definierar en fallstudie såsom en empirisk undersökning 
av ett tillfälligt fenomen i dess verkliga omgivning, särskilt då kopplingarna mellan 
fenomenet och verkligheten inte är klart utkristalliserade. En studie av denna typ kan 
således behandla en specifik händelse eller en speciell person. En fallstudie kan 
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genomföras i form av en liten N-studie, vilket innebär att studien fokuserar på få 
antal enheter, för att få en djup förståelse för undersökningsområdet. En N-studie 
behöver dock inte alltid genomföras i form av en fallstudie, detta kan vara fallet vid 
undersökningar som berör ett fenomen som inte klart kan avgränsas i tid och rum.  
Möjlighet till avgränsning är ett av kriterierna för fallstudier, en liten N-studie kan då 
vara att föredra vid undersökningar som fokuserar på ett fenomen. (Jacobsen 2002) 
 
Denna studie kommer att genomföras i form av en liten N-studie, det fenomen som 
kommer att undersökas är resultatutjämning. För att få en ökad förståelse för detta 
fenomen kommer intervjuer med revisorer på revisionsbolagen KPMG, 
Ernst&Young och Skatteverket att genomföras. Utformningen av denna studie, 
såsom en N-studie, innebär att de tre små fallstudierna omringar fenomenet 
resultatutjämning och på så sätt kan detta indirekt avgränsas både i tid och rum. Inom 
varje delstudie har ett antal variabler undersökts för att få en så mångfacetterad bild 
som möjligt av resultatutjämning som företeelse. De olika studierna kompletterar 
och förstärker varandra genom att det finns inslag av både kvalitativt och kvantitativt 
tillvägagångssätt. Detta får sammantaget effekten att det både finns ett djup och en 
bredd i denna studie.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3: N-studiens utformning 
 
2.1.3 Intervjuer 
Intervjuer kan genomföras på olika sätt antingen personligt eller via telefon, de kan 
också genomföras enskilt eller i grupp. En personlig intervju innebär att det skapas 
en förtrolig kontakt mellan respondenten (den intervjuade) och undersökaren vilket 
underlättar kommunikationen mellan dessa. Telefonintervjuer är mer effektiva, 
undersökaren ställer de frågor denne är intresserad av och får svar omedelbart. En 
intervju utförd i grupp ger många olika åsikter och aspekter av ett fenomen 

Resultatutjämning 

C) Dokumentundersökning 
Granskning årsredovisningar 

B) Intervjuer
Externa granskare

A) Litteraturstudie 
Artiklar/Böcker 
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samtidigt. En enskild intervju får en mer personlig prägel eftersom respondenten ger 
uttryck för sina egna tankar och reflektioner, de svar som avges påverkas inte av 
andra respondenter. De frågor som ställs till respondenten kan vara av standardiserad 
eller av öppen karaktär. Standardiserade frågor innebär att det endast finns givna 
svarsalternativ liknande de frågor som återfinns i en traditionell enkät undersökning. 
Standardiserade frågor är att föredra om undersökaren har en tydlig avsikt med de 
ställda frågorna såsom; - Tycker du om äpplen? Svar: ja eller nej. Det finns inget 
utrymme för reflektioner från respondentens sida. Öppna frågor däremot baserar sig i 
frågeställningar såsom hur och varför, de har en mer upplevelsebaserad fokusering. 
Respondenten tillåts att göra egna reflektioner och intervjun tenderar att ”flyta” och 
ger många aspekter och perspektiv på undersökt område. (Jacobsen 2002, Yin 2003) 
 
I denna studie kommer intervjuerna3 med revisorer på KPMG och Ernst&Young att 
genomföras personligt och enskilt. Den bedömning som gjorts är att denna form av 
intervju är den som kommer att tillföra mest för studiens syfte och frågeställningar. 
Den personliga intervjun skapar en kontakt som ger undersökaren möjlighet att 
genom samspelet dem emellan kunna utläsa sådan som inte direkt uttrycks i ord. Den 
enskilda formen är att föredra i denna studie eftersom fenomenets karaktär är av en 
något känslig art för revisionsföretag. En intervju genomförd i grupp med dessa kan 
verka hämmande för respondenterna. Respondenten på Skatteverket kommer att 
intervjuas enskilt, detta för att ge en så mångfacetterad bild av fenomenet som 
möjligt. Intervjuerna baserar sig genomgående på öppna frågor eftersom detta ger 
utrymme för fler aspekter av resultatutjämning som ett fenomen. Standardiserade 
frågor kan i viss mån motverka öppenheten gentemot valt forskningsämne, därför 
kommer intervjuerna baseras på öppna frågor. 
 
2.1.4 Dokumentundersökning 
Dokumentundersökningar kan vara lämpliga att genomföra vid olika situationer 
såsom; det är praktiskt omöjligt/svårt att samla in primärdata, öka kunskapen om hur 
andra har tolkat en situation eller få vetskap om vad andra faktisk gjort.  En sådan 
undersökning är således lämplig då de primära källorna befinner sig utom räckhåll 
för undersökaren. Detta kan vara fallet om undersökningen avser ett antal offentliga 
källor. (Jacobsen 2002) 
 
Denna studie innehåller två dokumentstudier, syftet med dessa båda är detsamma 
men tillvägagångssättet vid urvalsprocessen och datainsamlingen skiljer sig från 

                                          
3 För diskussions- och intervjuunderlag, se bilaga 1 
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varandra. Den ena delstudien är en ren empirisk dokumentstudie i form av 
granskning av publika företags årsredovisningar4 och den andra delstudien är en 
teoretisk litteraturstudie av existerande material rörande fenomenet resultat-
utjämning. Ett fenomen som resultatutjämning kommer bland annat till uttryck 
genom ändrade redovisningsprinciper, de finansiella rapporterna ligger därför till 
grund för den empiriska delstudien. Då det för undersökarna i denna studie inte är 
möjligt att få en direkt kontakt med varje enskilt publikt företag används i stället de 
finansiella rapporterna som underlag. Urvalet av vilka finansiella rapporter som ska 
ligga till grund för undersökningen har skett utifrån kriteriet att företagen ska vara 
publika och att de finansiella rapporterna ska vara publicerade under år 2003. Den 
genomförda dokumentundersökningen omfattar 45 publika företag och dessa företag 
har varit föremål för en utökad granskning.  
 
För att öka tillförlitligheten och relevansen i denna studie har en litteraturstudie av 
existerande forskning inom området genomförts. Denna litteraturstudie ligger till 
grund för det teoretiska inslaget i referensramen. Datainsamlingen till delstudien har 
gjorts via sökningar efter vetenskapliga artiklar i databasen EBSCOHOST och 
sökning av annan litteratur som berört fenomenet resultatutjämning. Urvalsprocessen 
av litteratur är baserad på ett antal nyckelord, dessa är income smoothing, 
resultatutjämning och vinstutjämning. De teoretiska avsnitten i referensramen 
innehåller även material som ej varit del i de aktuella träfflistorna som erhållits vid 
informationssökningen med de valda nyckelorden. Detta urval är baserat på egna 
bedömningar av vad som varit relevant för denna studie. 
 
2.1.5 Primär- och sekundärdata 
Primärdata är sådan information som hämtas direkt ifrån källan, insamlingen av 
informationen sker för första gången. Insamlandet av primärdata sker främst genom 
intervjuer, observationer och enkätundersökningar. Sekundärdata innebär att 
forskaren tar del av information som behandlats av en person i ett tidigare led, vilket 
är fallet vid användandet av undersökningar som gjorts av någon annan forskare. 
(Jacobsen 2002)  
 
Hela denna studie grundas både på primärdata och på sekundärdata. Primärdata 
hämtas ur den empiriska studien i form av intervjuer med revisorer på 
revisionsbolagen KPMG och Ernst&Young och vid Skatteverket. Den sekundärdata 
som används i denna studie är vetenskapliga artiklar insamlade från olika databaser. 

                                          
4 Förteckning över granskade företag, se bilaga 2 
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Även material som tidigare inhämtas av andra personer används, detta material har 
varit föremål för någon annans tolkningar och slutsatser.  
 
2.1.6 Giltighet och relevans 
Giltigheten och relevansen för en studie innebär ett ställningstagande för huruvida 
forskaren verkligen mäter det denna vill mäta. Detta ska uppfattas som relevant och 
ska i det ultimata fallet där undersökningen utgår ifrån ett fåtal enheter kunna vara 
gällande även för flera. Denna giltighet kan delas i intern och extern5, en hög intern 
giltighet återfinns i studier med en intensiv ansats (vilket innebär få undersökta 
enheter) och att det finns en stor tillgång på relevant information. Den externa 
giltigheten är studiens förmåga att vara underlag för en generalisering till ett större 
antal enheter. En studie som har ett extensivt upplägg (många undersökta enheter) 
har större förmåga till generalisering. (Jacobsen 2002) 
 
Studiens kvalitativa undersökning med intensiv utformning innebär att denna får en 
hög intern giltighet, d v s det finns stor tillgång till relevant information. Denna 
studie kommer även att få en relativt hög extern generaliserbarhet, eftersom studien 
även omfattar en granskning av 45 börsnoterade företags/koncerners 
årsredovisningar. Utifrån en kvalitativ studie är det även möjligt att göra analytiska 
generaliseringar (Darmer & Freytag 1995). För denna studie kommer detta 
sammantaget att innebära att det finns möjlighet att generalisera både till en större 
reell och till en fiktiv population.  
 
2.2 Metodkritik  
Det faktum att denna undersökning inte innehåller intervjuer med 
företag/företagsledare om deras uppfattning om fenomenet resultatutjämning kan 
möjligen ses som en nackdel. Bedömningen och avvägningen har dock gjorts att 
företagen troligen, bl a på grund av konkurrenssyfte, inte är intresserade av att 
tillkännage hur de tillämpar möjligheterna till resultatutjämning och i vilken 
omfattning detta sker. Till följd av detta har bedömningen gjorts att studien vid 
eventuella intervjuer inte skulle tillföras några sanningsenliga svar från företagens 
sida hur de förhåller sig till resultatutjämning samt i vilken grad det förekommer i 
just deras verksamhet. Istället för att genomföra intervjuer med olika företag, 
genomförs denna studie ”bakvägen”.  
 

                                          
5 Intern och extern giltighet motsvaras av intern och extern validitet  
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För att uppväga avsaknaden av direktkontakt med företag kommer en granskning av 
företagens årsredovisningar kompletteras med intervjuer med revisorer på 
revisionsbolag och Skatteverket. Dessa organisationer granskar kontinuerligt 
företagens redovisning och torde därmed ha en rimlig uppfattning om förekomsten 
av resultatutjämning bland publika bolag i Sverige. En granskning av 
årsredovisningar ger inte en flerdimensionell bild av fenomenet resultatutjämning, 
för att få fram flera dimensioner finns det därför ett behov av att insamla primärdata i 
form av intervjuer.  
 
Det finns ett antal fördelar och nackdelar med intervjuer och dokument som källor i 
en undersökning, vilka det är viktigt att vara medveten om vid genomförandet av 
studien. Det är också viktigt att läsaren förstår vilka svagheterna är, för att kunna 
avgöra tillförlitligheten i denna studie. 
 
Källor Styrka Svaghet 
Intervjuer  Ämnesfokuserade 

 Insiktsfulla 
 Påverkas av frågekonstruktionen 
 Svarsrespons 
 Inadekvata svar 
 Tillrättaläggning av svar 

Dokument  Möjliga att granska upprepade 
gånger 

 Exakta, återger namn plats etc. 
 Bred täckning, (tid, många 

händelser etc.) 

 Låg möjlighet att återskapa situation 
 Påverkas av urvalet 
 Påverkats av ursprunglig författare 
 Tillgängligheten kan vara blockerad 

Figur 4: Källors styrkor och svagheter 
Yin (2003), sid 86 
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3 Resultatutjämning 
I detta kapitel presenteras den tidigare nationella och internationella forskningen 
rörande resultatutjämning/income smoothing. Varje huvudavsnitt inleds med ett 
kortare sammandrag och en mindre figur för att underlätta för läsaren. 
 

3.1 Definitioner 
Resultatutjämning som begrepp kan ha olika 
betydelse beroende på ur vilken aspekt fenomenet 
granskas. Detta avsnitt innehåller en mindre 
redogörelse för fundamentala begrepp inom 
forskningen runt fenomenet resultatutjämning. I 
avsnittet följer sedan en presentation av resultat-
utjämning/income smoothing hypotesen. 
  
3.1.1 Grundläggande begrepp 
Resultatutjämning/income smoothing förekommer i olika former, litteraturen skiljer 
på så kallad real smoothing och artificial smoothing. (Carlson och Bathala 1997, 
Bitner och Dolan 1996) Begreppet real smoothing innebär en naturlig 
utjämning/fördelning av ekonomiska flöden inom gränserna för lagar, regler och 
rekommendationer. Det handlar därmed om att strukturera ekonomiska flöden och 
transaktioner, vilket förekommer i alla företag i större eller mindre omfattning. Den 
naturliga resultatutjämningen kan t ex ta sig i uttryck i periodisering samt matchning 
av intäkter och kostnader, denna typ av utjämning av ekonomiska flöden behöver ej 
redovisas öppet i årsredovisningen vilket gör dessa mycket svåra för användaren av 
årsredovisningen att upptäcka. (Bitner och Dolan 1996) 
 
Begreppet artificial smoothing (konstruerad resultatutjämning) står för en annan typ 
av resultatutjämningsåtgärd. Vid denna metod har de ekonomiska flödena varit 
föremål för manipulering för att upplevas som jämna. Denna variant av utjämning 
föreligger då företag avsiktligt genom godtyckliga redovisningsförfaranden styr 
resultatet i önskad riktning. Den konstruerade resultatutjämningen kräver vanligtvis 
förändringar i redovisningen vilket medför att effekterna av dessa skall redovisas 
öppet och är därmed lättare att upptäcka än effekterna av den naturliga utjämningen. 
(Bitner och Dolan 1996) En konstruerad resultatutjämning kan ta sig i uttryck i t ex 
byte av redovisningsprincip, klassificering och värdering av intäkter, kostnader och 
tillgångar, extraordinära poster, goodwill och valutaomräkning. (Bitner och Dolan 
1996, Godfrey och Jones 1999, Levinsson och Nilsson 1992) 
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3.1.2 Income smoothing hypotesen 
Resultatutjämning/Income smoothing kan ses som en avsiktlig utjämning av det 
redovisade resultatet för att nå en önskvärd ekonomisk utveckling. Den forskning 
som genomförts rörande relationer mellan ledning - ägare och kostnader som är 
förknippade med detta har som grundläggande utgångspunkter; existerande 
redovisningssystem och ledningens attityder gentemot detta. Hypotesen om Income 
smoothing skiljer sig något ifrån övriga paradigm som utvecklats eftersom denna har 
fokus på redovisat resultat i stället för kassaflödet. (Riahi-Belkaoui 2000) Beidelman 
(1973) gav följande definition på resultatutjämning/income smoothing: 
 

”Utjämningen av redovisade resultat kan definieras såsom minskningen 
av fluktuationer till en nivå som i nuläget anses vara normalt för ett 
företag. I denna mening representerar utjämningen ett försök från 
ledningens sida att minska onormala variationer i de redovisade 
resultaten i den utsträckning som regler och principer ger utrymme för.”6 

 
Riahi-Belkaoui 2000 sid 366, fritt översatt 

 
Utifrån denna definition fokuserar hypotesen för resultatutjämning sig på vilka 
faktorer som är drivande för ledningen att använda sig av resultatutjämning, vilka 
dimensioner begreppet innebär och vilka metoder/sätt som är möjliga att tillgå för att 
uppnå önskat resultat. Med andra ord handlar resultatutjämning om att optimera det 
redovisade resultatet inom gränser som är tillåtna enligt redovisningens 
normgivning. Detta innebär dock inte att avsikten med resultatutjämning alltid är att 
redovisa ett maximalt resultat. Beroende på vilka faktorer som är styrande så kan det 
istället vara eftersträvansvärt att redovisa ett lägre resultat. Det finns indikatorer på 
att företag under perioder som visar en god resultatutveckling genomför värderingar 
och uppskattningar så att dessa medför att resultatet hålls nere. Under perioder då 
företaget uppvisar en negativ trend i resultatutvecklingen så uppskattas värderingarna 
på ett sådant sätt att detta medför en ökning av det redovisade resultatet. 
(Kanagaretnam et al 2003, DeFond och Park 1997)  
 
Det grundläggande antagandet för begreppet resultatutjämning är att överskott som 
genereras ett år avsiktligt sparas för att kunna justera kommande års resultat. 
Resultatutjämning är det slutliga resultatet av en mängd faktorer som samverkar, 
                                          
6 ” Smoothing of reported earnings may be defined as the dampening of fluctuations about some level of earnings that currently 

considered to be normal for a firm. In this sense smoothing represents an attempt on the part of the firm’s management to reduce 
abnormal variations in earnings to the extent allowed under sound accounting and management principles” 
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dessa faktorer kan härledas till både företaget och den operativa ledningen, se figur 
4. (Riahi-Belkaoui 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Grundläggande antaganden och hypotes för resultatutjämning 
 
Samverkan mellan de olika grundläggande antagandena i hypotesen för 
resultatutjämning kommer leda till att företaget och den operativa ledningen strävar 
efter att utjämna det redovisade resultatet. Intresset för att påverka det redovisade 
resultatet finns både som en medveten strategi inom företaget för att möta den 
externa marknadens förväntningar och som en individuellt medveten strategi för att 
gynna personliga intressen hos den operativa ledningen. (Riahi-Belkaoui 2000) 
 
Den tidiga empiriska forskningen rörande resultatutjämning utgick ifrån följande 
antagande; om en jämn resultatutveckling var den slutliga produkten av 
användningen utav utjämningsfaktorer så hade ett resultatutjämnande beteende 
förekommit inom företaget. De utjämningsfaktorer som tidigt undersöktes var val av 
avskrivningsmetod, kostnadsföring av pensioner, avskrivning av immateriella 
tillgångar, extraordinära poster, skattekrediter, förvärvs- kontra poolingsmetoden och 
utdelningar från dotterföretag. (Albrecht och Richardson 1990) 
 
3.2 Nationella taktiska åtgärder 
Inom ramen för resultatutjämning finns det ett antal 
möjligheter som företag med verksamhet i Sverige 

1) Maximering av företagets välfärd 

2) Nytta för ledningen 
 arbetstrygghet 
 nivå och tillväxt av ersättning 
 nivå och tillväxt av företaget

3) Måluppfyllelse av 1 och 2 ökar 
investerarnas välfärd vilket i sin tur ökar 
ledningens, en uppåtgående spiral skapas  

4) Investerares välfärd ökar i samverkan 
med tillväxten och stabiliteten i företagets 
ekonomiska utveckling 

Företaget/ledningen kommer 
att inom gränserna för tillåtna 
redovisningsregler  
1) utjämna redovisat resultat 
för den aktuella perioden 
2) utjämna tillväxttakten i det 
redovisade resultatet över 
tiden

Resultatutjämning 

Taktiska åtgärder i en svensk 
kontext
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kan välja mellan för att presentera ett för dem förmånligt resultat. De möjligheter 
som redovisas i de följande avsnitten är genomgående tidigare forskning som 
presenterats och diskuterats inom ramen för resultatutjämning. 
 
3.2.1 Konsolideringsmetod 
Klassificeringen av ett dotterföretag har betydelse för valet av konsolideringsmetod 
(anskaffningsvärde, proportionell och kapitalandel). Vilken av dessa metoder som 
blir aktuella påverkar hur mycket information om de olika dotterföretagen som 
presenteras i de finansiella rapporterna. De krav, rörande graden av information, som 
finns i de rådande redovisningsnormerna och därmed i konsolideringsmetoderna är 
en av de faktorer som kan medföra att det finns en närvaro av resultatutjämnande 
åtgärder i redovisningen (Fagerström 2002).  
 
3.2.2 Värdering 
Valet av värderingsmetoder kan vara av betydelse för företagens redovisade resultat. 
En undersökning genomförd av Jaggi och Leung (2003) visade att företag föredrar 
en marknadsmässig7 värdering om det finns orealiserade värdeminskningar som är 
kopplade till aktuella investeringar. Värdeminskningen kommer att användas för att 
minska det redovisade resultatet så att detta kommer att befinna sig på samma nivå 
som marknadens förutsägelse rörande förväntad vinst. Valet av en marknadsmässig 
värdering och en initial redovisning till anskaffningskostnad kommer även att 
föredras om företaget inte vill redovisa värdeminskningar och ökningar idag, utan 
avser att realisera och redovisa dessa i framtiden. Företagen får på detta sätt en 
möjlighet att utnyttja dessa värdeökningar/minskningar för att utjämna det 
redovisade resultatet. (Jaggi och Leung 2003) 
 
3.2.3 Periodisering 
Företag och operativ ledning kommer under en redovisningsperiod som går sämre 
”låna” framtida vinst för att höja resultatet för den nuvarande perioden. Under goda 
tider ”sparas” vinsten (förskjuts i tid) för att kunna redovisas i en framtida period då 
företaget uppvisar ett sämre resultat. Det resultat som förutspås i framtiden är en 
faktor som är av betydelse för hur företagen och ledningen kommer att aktivera och 
periodisera kostnader. Valmöjligheten att kostnadsföra en tillgång direkt alternativt 
att periodisera kostnaden för denna kommer att över tid ge samma effekt, det blir 
således ett nollsummespel. Genom att påverka när tillgångarna ska aktiveras och 

                                          
7 Benchmark valuation method, värderingen sker till ett marknadsvärde och ökningar/minskningar redovisas över resultaträkningen 
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kostnadsföras kan företagen och ledningen påverka nivån på det redovisade resultatet 
både idag och imorgon.  (DeFond och Park 1997)  
 
Valet av hur, när och var intäkter ska redovisas är ytterligare möjligheter vilka 
företag kan använda sig av för att påverka nivån på det redovisade resultatet. 
(Collingwood 2001) Den operativa ledningen styrs av den budgetram som uppställts 
och om det då finns ett utvärderingssystem av ledningen som är kopplat till 
budgeterat resultat menar DeFond och Park (1997) att det finns en koppling mellan 
måluppfyllelsen av det budgeterade resultatet och förekomsten av resultatutjämnande 
åtgärder i form av periodiseringar. Om företaget visar ett resultat idag som med 
marginal överstiger det budgeterade målet och det förutspådda framtida resultatet 
indikerar en lägre nivå, kommer ledningen att genom taktiska periodiseringsåtgärder 
försöka skjuta vinsten framåt i tiden och vice versa. Måluppfyllelsen av det 
budgeterade resultatet och förutspådda framtida vinster har större betydelse för viljan 
hos individen att påverka det redovisade resultatet än vad historisk vinstutveckling 
har (DeFond och Park 1997).  
 
3.2.4 Skatt 
Den skattekostnad som är förknippad med en ökad redovisad vinst inverkar 
hämmande på viljan att manipulera vinstnivån uppåt, detta har Eilifsen et al (1999) 
visat i en undersökning. En stark koppling mellan redovisning och beskattning skulle 
därmed fungera som ett skydd mot företagens vilja att opportunistiskt uppskatta de 
redovisade vinsterna. Genom att redovisa en hög vinst (utdelningsmöjligheterna 
ökar) kommer företaget att verka mer attraktivt för potentiella investerare. Kostnaden 
för anskaffningen av kapital (i detta fall utdelning till aktieägare) ska sättas i relation 
till den ökade skattekostnad som följer med en högre redovisad vinst. Det finns 
således en ”trade off” situation mellan skattekostnaden och kostnaden för 
kapitalanskaffning. (Eilifsen et al 1999) 
 
3.2.5 Avsättningar 
Redovisning av avsättningar för pensioner kan resultera i att den försiktighet som ska 
iakttas vid bedömningen av dess storlek åsidosätts och den rättvisande bilden blir 
enbart delvis rättvisande. Redovisning med fokus på avsättningar kan därmed leda 
till att resultatutjämning är det primära målet för företagen. (Nobes och Parker 2004) 
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3.3 Internationella taktiska åtgärder 
För de företag som, förutom på den svenska 
marknaden, även är verksamma på ett 
internationellt plan öppnas ytterligare dörrar med 
möjligheter till taktiska åtgärder för att styra 
resultatet i en önskvärd riktning. De möjligheter 
som redovisas i de följande avsnitten är 
genomgående tidigare forskning som presenterats 
och diskuterats inom valt ämnesområde. 
 
3.3.1 Organisationsstruktur 
Ett företags organisationsstruktur kan vara ett led i en strategisk planering vad gäller 
resultatutjämnande åtgärder. Om en koncern äger andelar i företag och dessa i 
praktiken befinner sig i koncernens yttre sfär, kan det finnas möjligheter att 
genomföra transaktioner med dessa ”på armlängdsavstånd”. Dessa transaktioner kan 
i praktiken innebära att värden flyttas mellan företag som enligt avtalet synes vara på 
marknadsmässiga villkor, men i praktiken är så inte fallet. Då informationskravet är 
beroende av vilken konsolideringsmetod som ska användas kan dessa transaktioner 
osynliggöras, detta var till exempel fallet vid Enron-skandalen. (Cunningham 2004, 
Cunningham et al 2004) 
 
3.3.2 Justeringar 
För svenska koncerner med dotterbolag i ett annat land kan det finnas tillfällen då det 
uppstår möjligheter att genomföra resultatutjämnande åtgärder. Detta kan vara fallet 
då dotterföretaget har upprättat en årsredovisning i enlighet med den lagstiftning som 
finns i det specifika landet. För att denna ska vara i enlighet med den lagstiftning och 
normgivning rörande redovisning som råder i moderföretagets land krävs det 
justeringar i den finansiella rapporten. Enligt Fagerström (2002) finns det ett taktiskt 
utrymme för resultatplanering med hjälp av de justeringar som krävs för att ett 
dotterföretag ska kunna konsolideras in i det svenska moderföretagets 
koncernredovisning.  
 
3.3.3 Valutaomräkning 
Valet av metod för konsolidering av utländska dotterföretag kan också påverka det 
redovisade resultatet för koncernen som helhet. Grundläggande för att avgöra vilken 
metod som ska användas är huruvida ett dotterföretag ska bedömas vara integrerat 
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eller självständigt8. Tillämpliga metoder idag är dagskurs- och temporalmetoden och 
valet av metod styr till vilken kurs som dotterföretagens redovisningar ska 
konsolideras. Det redovisade resultatet i dotterföretaget blir till följd av detta 
beroende av kursutvecklingen i den lokala valutan. Inflation, deflation och 
hyperinflation är då möjliga faktorer som påverkar det konsoliderade redovisade 
resultatet. (Eriksson 2002) 
 
3.3.4 Skatt 
På en internationell nivå kan det förekomma att multinationella koncerner väljer att 
föra rörelseresultat mellan länder, då det i ett annat land kan vara mer förmånligt ur 
ett skatteperspektiv att generera vinst (Nobes och Parker 2004). Några av de 
strategier som är förekommande när det gäller skatteplanering inom koncerner är:  
 

1. Flytta vinst från länder med hög skattesats till länder med låg skattesats 
2. Undvika internationell dubbelbeskattning 
3. Försöka få dubbla skattemässiga avdrag för samma kostnad 
4. Försöka arrangera intäkter på ett sådant sätt att de undgår beskattning 

överhuvudtaget 
 
Gemensamt för de olika angreppssätten när det gäller skatteplanering är att det finns 
en medveten och avsiktlig strategi inom hela koncernen som går ut på att minska 
skattekostnaderna och därmed kunna erbjuda en högre utdelningspotential till 
aktieägarna. (Nobes och Parker 2004)  
 
3.4 Externa faktorer 
Företagens relationer med om-
världen, då främst den finansiella 
marknaden, är av betydelse för 
närvaron av resultatutjämning i redo-
visningen. De faktorer som lyfts 
fram i den följande framställningen 
har varit föremål för granskning 
inom forskningen. Detta är externa 
faktorer som påverkar benägenheten 
att tillämpa metoder som verkar 
resultatutjämnande på det redovisade 
                                          
8 Från och med 2005 kommer rapportvaluta och funktionell valuta att vara styrande för valet av valutaomräkningsmetoder. 
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resultatet. 
 
3.4.1 Externa intressen 
Det redovisade resultatet är inte enbart en produkt av företagets och den operativa 
ledningens vilja att redovisa ett ”rättvisande” resultat. Undersökningar har visat att 
nivån på det redovisade resultatet även påverkas av andra intressenters förväntningar. 
DeGeorge et al (1999) visar i en undersökning att företagen matchar resultaten med 
de förväntningar som återfinns hos analytiker och investerare.  
 
Företagens förmåga att kunna presentera ett positivt resultat i den finansiella 
rapporten är av stor betydelse. Skulle företagen inte lyckas att möta förväntningarna 
hos marknaden kommer det att få negativa effekter på tillgången av riskkapital 
eftersom investerarna vänder sig till andra vinstgenererande objekt. Detta får till följd 
att företag och den operativa ledningen föredrar att redovisa ett resultat som ligger 
mer eller mindre i nivå med det externt förväntade resultatet. Om resultatet visar sig 
vara högre kommer företagen att påverka detta så att nivån sänks. I de fall resultatet 
är lägre i jämförelse med det förväntade resultatet, kommer åtgärder att företas för att 
höja desamma. (DeGeorge et al 1999, Elgers et al 2003)  
 
Det förutspådda resultatet från externa intressen kan ha en sådan stark inverkan att 
företagen under en period väljer att avstå från lönande affärer, affärer som skulle 
medföra att det redovisade resultatet ökar markant. En av anledningarna som lyfts 
fram till att företagen väljer att avstå från sådana affärer är att marknadens 
förväntningar ökar så markant. Vid nästa rapporteringsperiod kommer det att bli 
svårt för företagen att möta de ökade förväntningarna från de externa intressenterna. 
(Collingwood 2001) 
 
Om ett företag inte har möjlighet att nå det externt förväntade vinstmålet tenderar 
företagen att ”ta fram” kostnader som finns inom verksamheten och försämra 
resultatet ytterligare9. Marknadens reaktion kommer att vara densamma oavsett om 
vinstmålet (vinst/aktie) missas med 50 öre eller 5 kronor. Att ta fram kostnader vid 
sådana situationer innebär då att marknadens förväntningar kommande år sjunker 
och för företaget innebär detta att kommande förväntade resultat blir lättare att 
uppnå. (Jaggi och Leung 2003) 
 

                                          
9 Big Bath hypotesen 
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3.4.2 Branschtillhörighet 
Den information, både social och finansiell, som ett företag väljer att lämna till de 
externa intressenterna kan vara utsatt för manipulation med syftet att möta de 
förväntningar som dessa intressenter har10. Beroende av vilken bransch företaget kan 
kategoriseras till, så skiljer sig också de externa intressenter som har ett intresse av 
att följa de olika företagens förehavanden och utveckling. (Deegan 2003) 
 
Företagens redovisning är utsatt för olika typer av extern granskning från olika 
intresseorganisationer. Hur denna granskning påverkar företagens finansiella 
redovisning är beroende av vilken bransch de tillhör. Ett företag vars verksamhet är 
av något kontroversiellt slag sett ur ett samhällsperspektiv, exempelvis ett 
tobaksföretag, är utsatt för en hög grad av social påtryckning. Med detta menas att 
det kan te sig anstötligt att dylika företag skapar vinster på en verksamhet som 
innebär ett profiterande på individers personliga hälsa. Det kan därför finnas intresse 
hos företagen av att begränsa vinsterna (det redovisade resultatet) och hålla dessa på 
en sådan nivå att företaget enbart uppvisar en stabil utveckling. Denna granskning 
kan således medföra att företagen aktivt väljer redovisningsmetod och teknik för att 
undgå en fördjupad granskning och de därtill kopplade reaktionerna. Den allmänna 
opinionen i samhället är i vissa lägen så pass stark att den kan påverka investerare på 
den finansiella marknaden, därmed har denna opinionsbildning en förmåga att 
påverka företagens finansiella rapporter. (Deegan 2003) 
 

”… ledningen måste uppmärksamma alla intressenters behov och när 
dessa intressen befinner sig i konflikt, hantera situationen på ett sådant 
sätt som ger en optimal balans mellan de olika behoven. Detta antyder 
naturligtvis att det förmodligen kommer att finnas tillfällen då ledningen 
är tvungna att, åtminstone delvis, missgynna vissa intressen till förmån för 
andra.”11 

J. Hasnas (i Deegan 2003) sid 268, fritt översatt 
 
Även företag som befinner sig i mer okontroversiella branscher kan ha intresse av att 
företa sådana åtgärder som påverkar redovisningen, så att det redovisade resultatet 

                                          
10Detta kan härledas ifrån Stakeholder teorin, denna teoribildning innehåller två olika perspektiv. Det etiska/ethical perspektivet 

innebär att intressenter har rätt till information om organisationens verksamhet oavsett maktförhållandet mellan intressenten och 
företaget. Lednings/management perspektivet innebär att information kommer att lämnas till de intressenter som uppfattas vara 
betydelsefulla för företagets fortsatta överlevnad. (Deegan 2003) 

11”… management must give equal consideration to the interests of all stakeholders and, when these interests conflict, manage the 
business so as to attain the optimal balance among them. This of course implies that there will be times when management is 
obliged to at least partially sacrifice the interests of the stockholders to those of the other stakeholders” 
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matchar de förväntningar som den finansiella marknaden har på företaget. Oavsett 
vilken bransch som ett företag kan klassificeras till så finns det ett intresse hos 
företagen att kunna möta de förväntningar som ställs på dem. Detta får den 
konsekvensen att intresset av resultatutjämning är mer eller mindre närvarande i alla 
företag vars aktier är föremål för en allmän handel. (Albrecht och Richardson 1990) 
 
3.4.3 Företagsstorlek 
Ett företags storlek kan vara en faktor som påverkar närvaron av resultatutjämnande 
åtgärder i redovisningen. Ett större företag har ett bredare urval av möjligheter för att 
utjämna resultatet, forskning och utveckling etc. En aspekt av ett företags storlek är 
att större företag är ”mognare” och har utvecklat synkroniserade intäkter och vinster. 
Båda dessa aspekter ses som förklarande faktorer för närvaron av resultatutjämning. 
(Carlson och Bathala 1997) 
 
Resultatutjämning förekommer även inom mindre och medelstora företag, för dessa 
företag är inte den finansiella marknadens reaktioner det primärt avgörande för vilket 
resultat de redovisar. Anskaffningen av kapital i dessa företag sker i första hand ifrån 
kreditinstitut, detta får till följd att kraven från dessa intressenter istället påverkar det 
redovisade resultatet. Mindre och medelstora företags möjlighet till resultatutjämning 
återfinns primärt bland de alternativ som har uppstått i och med den starka 
kopplingen mellan redovisning och beskattning. Att företagen de facto väljer att 
utnyttja överavskrivningar och avsättningar till periodiseringsfonder innebär att de 
aktivt sysslar med resultatutjämning. (Andersson et al 2002) 
 
3.4.4 Legala system 
Ett legalt system påverkar direkt eller indirekt utformningen och upprättandet av de 
finansiella rapporterna. Den direkta effekten av ett legalt system uppstår i och med 
rättsliga regleringar av vilka redovisningsregler och normer som är gällande, dessa 
kan vara av principiell eller detaljerad natur. En direkt effekt uppstår även genom 
den skatterättsliga lagstiftningen som är rådande på området. Indirekta effekter på 
redovisningen uppstår då det finns rättsliga regleringar som syftar till att skydda 
borgenärer, denna typ av lagstiftning fokuserar på borgenärsskyddet och syftet med 
dessa är inte att primärt påverka redovisningens utformning. (Jaggi och Low 2000) 
Den rättsliga regleringen av den svenska redovisningen har formen av en 
ramlagstiftning, vilket innebär att den aktuella lagen enbart drar upp de yttre 
gränserna och att det praktiska tillvägagångssättet återfinns i andra källor (Kjellgren 
2004).  
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Principiellt utformade regler rörande redovisningen innebär att den aktuella 
rekommendationen/regeln är uppbyggd efter ett antal grundläggande principer, det 
finns en yttre ram för denna. Inom dess gränser finns det utrymme för subjektiva 
tolkningar av själva innebörden. En detaljerad utformning av reglerna innebär att det 
explicit framgår hur en transaktion ska redovisas, detta innebär att de transaktioner 
som faller utanför den detaljerade beskrivningen utsätts för egna bedömningar av hur 
dessa ska redovisas. (Ng 2004) 
 
Rekommendationer och normer 
De rekommendationer och normer som är gällande för publika företag har utformats 
av Redovisningsrådet, med de internationella standarderna utgivna av IASB/IASC12 
som förebild. De rekommendationer som givits ut har till syfte att bidra till att 
enhetliga redovisningsprinciper tillämpas, att den information som lämnas till 
externa intressenter är av väsentlig art och att den finansiella rapporten skall hålla en 
kvalitativt hög nivå. Om det saknas redovisningsrekommendationer rörande en 
transaktion kan vägledning hämtas i det ramverk som utformats av IASB/IASC. Om 
det även i detta saknas riktlinjer kan ledning sökas i allmänt accepterade principer i 
andra ledande länder. Analogitolkningar kan göras, men detta rekommenderas ej. 
Intill dags dato har 29 rekommendationer givits ut av Redovisningsrådet. (FAR 
2003) 
 
Aktiebolagslagen  
I Aktiebolagslagen 1975:1385 (ABL) återfinns de grundläggande reglerna för hur 
bildandet och drivandet av ett aktiebolag ska fungera. De aktier/andelar som är 
utgivna ska fritt kunna överlåtas och förvärvas, vilket är en grundläggande 
förutsättning för att ett företag ska kunna vara noterat vid en värdepappersbörs. ABL 
förskriver även den legala fördelningen av ansvaret mellan styrelse och operativ 
ledning, styrelsen har det övergripande ansvaret emedan den operativa har det 
fortlöpande (ABL 8 kap). Att det ska finnas minst en revisor som ska genomföra 
granskningar av företagets räkenskaper och redovisning framgår av ABL 10:1-6, den 
revision som genomförs ska vara så pass ingående att den motsvarar god 
revisionssed. Om revisorn finner att det brister i redovisningen ska denne göra 
styrelsen medveten om detta och i dessa fall ska revisorn avge en oren 
revisionsberättelse. 
 

                                          
12 International Accounting Standards Board/International Accounting Standards Committee 
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Årsredovisningslagen  
I Årsredovisningslagen 1995:1554 (ÅRL) återfinns de primära reglerna för hur 
årsredovisningen ska utformas. ÅRL föreskriver explicit att årsredovisningen för 
börsnoterade företag ska bestå av balansräkning, resultaträkning, noter, 
förvaltningsberättelse och en finansieringsanalys. Att redovisningen ska följa god 
redovisningssed (GRS) framgår av ÅRL 2:2. Ett företag ska visa en rättvisande bild 
av dess ekonomiska ställning och resultat, eventuella avvikelser som görs från de 
rekommendationer och råd som utges av normgivande organ ska anges i not (ÅRL 
2:3). Detta är den legala grunden för Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens 
ställning som normgivande organ för publika och privata aktiebolag inom 
redovisningsområdet. 
 
Inkomstskattelagen  
Kopplingen mellan beskattningen och redovisningen återfinns i Inkomstskattelagen 
1999:1229 (IL) 14:2. Denna paragraf föreskriver att det beskattningsmässiga 
resultatet ska beräknas efter bokföringsmässiga grunder, vilket innebär att det är 
redovisningens normer och rekommendationer som ska följas vid upprättandet av 
den finansiella rapporten som är avsedd för beskattningen. Vid beräkningen ska 
intäkter och kostnader föras till den period som de kan hänföras till efter god 
redovisningssed (IL 14:2 st 1, Samuelsson 1994). 
  
3.5 Interna faktorer 
Företagen består av individer och dessa styrs 
av personliga behov och målsättningar. De 
personliga faktorerna kan påverka 
benägenheten hos individen att vidta åtgärder 
som verkar resultatutjämnande för att 
säkerställa den personliga nyttan. Följande 
faktorer som påverkar det redovisade 
resultatet sett ur individens perspektiv har lyfts 
fram i den tidigare forskningen. 

 
3.5.1 Belöningssystem 
Den operativa ledningen, med vilket menas personer i ledande positioner, har ett 
egenintresse i företagets förmåga att prestera ett tillfredsställande resultat. Detta 
egenintresse kan stå i konflikt med den målkongruens som eftersträvas mellan 
företaget och ledningens mål. För att undvika suboptimering vid resursallokering och 
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vid beslut rörande företagets strategier utformas utvärderingssystem, och därtill 
kopplade belöningssystem, på ett sådant sätt att detta i möjligaste mån ska undvikas. 
Om ledningen utvärderas efter presterat resultat, exempelvis antalet slutna kontrakt 
och värdet av dessa, kan detta innebära att kontrakt som vid en ”sund” bedömning 
ansetts osäkra kommer att accepteras om ledningen har svårt att nå de uppsatta 
målen. Inom banksfären kan detta ta sig uttryck genom värderingen av osäkra 
lånefordringar, under en bra period höjs avsättningarna för osäkra lånekontrakt och 
under sämre perioder sker en lägre värdering av desamma. (Rivard et al 2003) 
Sannolikheten för att ett företag använder sig av resultatutjämning ökar om det finns 
ett belöningssystem som är direkt kopplat till aktiens prisutveckling. (Carlson och 
Bathala 1997) 
 
3.5.2 Utvärdering 
Utvärderingen av ledningen och hur den har presterat sker under/efter den aktuella 
redovisningsperioden. Ledningens prestationer under tidigare år är av underordnad 
betydelse vid en utvärdering av ledningen per idag. Därmed har ledningen ett 
egenintresse i att kunna redovisa ett resultat som når både nivån på målsättningen 
som bestämts internt och det förväntade resultatet som finns externt.  Intresset av att 
redovisa ett bra resultat sträcker sig även till framtida perioder, det finns således en 
taktisk strategi hos ledningen vid bedömningarna av vilka transaktioner som ska 
genomföras inom varje redovisningsperiod. (DeFond och Park 1997) Detta kan få till 
följd att företagsledningen utifrån ett egenintresse avvaktar alternativt avstår från 
lönande affärer eftersom detta kan medföra att den individuella målsättningen höjs 
inför nästa redovisningsperiod. (Collingwood 2001) Om en ledning anses ha 
misskött sina åtaganden relaterat till det redovisade resultatet riskerar de att bytas ut, 
säkerställandet av anställningen och positionen kan därför vara ytterligare ett 
incitament som påverkar ledningen att vidta åtgärder i syfte att justera det redovisade 
resultatet i en positiv riktning (de Albornoz et al 2003).  
 
3.5.3 Ägarstruktur 
Strukturen och variationen i vinstutvecklingen för ett företag kan påverka positionen 
för individerna i ledningen och därmed påverkas även deras egen välfärd och 
anställning. En undersökning gjord av Carlson och Bathala (1997) visar att ju lägre 
aktieinnehav ledningen har (här avses internt aktieägande), desto större är 
sannolikheten att företaget använder sig av resultatutjämnande åtgärder. Det 
gränsvärde som anges är 10 %, om ledningen har ett aktieinnehav som understiger 
detta så ökar således sannolikheten för att de ska använda sig av åtgärder som 
utjämnar det redovisade resultatet. Finns det en högre andel av institutionellt ägande 
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kombinerat med lånefinansierad (kapitalanskaffning) verksamhet är det även mer 
sannolikt att företaget ägnar sig åt resultatutjämning. Det faktum att aktieägandet är 
spritt, vilket innebär många små ägare, leder också till en ökad grad av 
resultatutjämning. (Carlson och Bathala 1997) 
 
3.6 Sammanfattning 
Den forskning som berör resultatutjämning visar att externa och interna faktorer 
samverkar och resulterar i de taktiska åtgärder som vidtas i företagen. De taktiska 
åtgärderna påverkar det redovisade resultatet som presenteras för de externa 
intressenterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Sambandet mellan faktorer, åtgärder och marknader 
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4 Resultatutjämning i ett historiskt perspektiv 
Resultatutjämning är ett fenomen som även återfinns i den svenska redovisningen. 
Då tyngdpunkten i denna studie är det svenska perspektivet, kommer nedan en mer 
ingående redogörelse för den forskning som genomförts i syfte att undersöka 
fenomenet resultatutjämning i en svensk kontext. 

 
4.1 Resultatutjämning 1949-1971 
En av de tidiga undersökningar som 
genomförts inom området för 
resultatutjämning med svenska 
förutsättningar genomfördes 1949-
1971 av Lennart Eriksson. 
 
En grundläggande ekonomisk teori 
är att alla företag strävar efter 
vinstmaximering och förmögenhets-
ökning för att därigenom tillgodose 
både företagets och ägarnas 
intressen. Denna teori grundar sig i att det inte föreligger någon divergens mellan 
ägarnas och företagsledningens intressen utan ledningen är antingen även ägare av 
företaget eller så är de helt rättade efter ägarna. I samband med bl a teknikens 
utveckling växte storföretagen, detta innebar ett skifte i ägarstrukturen inom många 
företag. Ägarmönstret skiftade fokus till att bli mer spritt och skilt från den 
verksamma ledningen samt styrningen av företaget, inflytandet som tidigare 
innehafts av ägarna återfanns numera i allt större utsträckning hos ledningen. Följden 
av denna struktur är att ledningen intar en särställning inom företag i vilka de saknar 
ägarintressen och därigenom fungerar som en sorts ”mäklare” vid fastställande av 
bonus. Därmed kan ledningens strävan att maximera för sin egen fördel komma i 
konflikt med ägarnas intressen. (Eriksson 1974) 
 
Lennart Eriksson (1974) menar att de ändrade institutionella faktorerna som en 
konsekvens även har påverkat företagens målsättning att skifta fokus för att spegla 
både ägarnas och ledningens intressen. Företagens tidigare mål om vinstmaximering 
har i allt bredare omfattning istället ersatts av en uppfattning om en satisfierande 
vinst, så kallad vinstsatisfiering. Som beaktningsbara faktorer kan nämnas (Eriksson 
1974); 
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• inkongruens mellan ägarnas och ledningens mål 
• ledningen justerar betalningsströmmar till sin egen vinning på grund av 

maktpositioner och/eller ägarnas passivitet 
• ledningen kan eller vill inte sluta sträva efter högre resultat då detta är negativt 

eller för lågt. 
 
Monsen och Downs (i Eriksson 1974) menar att ledningen och ägare i företag med 
spridd ägarstruktur ständigt söker tillgodose sina personliga intressen. Ägarna 
eftersöker jämna utdelningar och värdeökning på ägda andelar emedan ledningen 
eftersträvar förmåner i form av både monetära och ickemonetära termer som 
exempelvis makt och auktoritet. (Monsen och Downs) I och med en satisfierande 
vinst som mål kan ledningen vidta de resultatutjämnande åtgärder som krävs för att 
tillgodose aktieägarnas primära krav samtidigt som de även beaktar sina egna 
intressen. (Eriksson 1974) 
 
 
 
 
 

Figur 7: Sambandet mellan ledningens taktiska agerande och redovisat resultat 
Eriksson 1974, sid 86, viss bearbetning 
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uttryck i olika former, bl a; 
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4.1.1 Svenska publika koncerner och företag 
Denna undersökning, vilken omfattande totalt 162 noterade bolag studerade under ett 
flertal år13, var syftet att genom granskning av företagens årsredovisningar kartlägga 

                                          
13 Undersökningar vidtogs åren 1949, 1959, 1969, 1970 samt år 1971. 
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utvecklingstendenserna i informationsutbudet i desamma. Studien har genomförts 
under ett antal år under vilka ett flertal förbättringsförslag inom redovisningsområdet 
publicerats och genomförts. Dessa har i olika omfattning haft effekter på 
årsredovisningarnas informationsinnehåll på så sätt att de har påverkat 
jämförelsetalen mellan åren. (Eriksson 1974) 
 
Finansiella rapporter 
Resultaten visar att andelen företag vilka publicerade koncernresultaträkning (KRR), 
-balansräkning (KBR) och –finansieringsanalys (KFA) ökade under åren studien 
omfattar, som exempel kan nämnas att enbart 3 % av företagen publicerade KRR år 
1959, motsvarande siffra uppgick till 74 % år 1971. Vikten av 
koncernredovisningens värde som beslutsunderlag ökade och denna placerades allt 
oftare före moderbolagets årsredovisning. Finansieringsanalyser publicerades i 
årsredovisningarna först år 1969 och omfattade i de flesta fallen enbart koncernen 
eller både koncernen och moderbolaget. Under de senare åren utökades kraven på 
information om koncernens fria egna kapital, vilket fick till följd att informationen 
av densamma ökade i företagens årsredovisningar. (Eriksson 1974) 
 
Koncernens avgränsning 
Andelen företag som under perioden tog in dotterföretagen förblev relativt konstant, 
ca 50 %. Generellt sett ansågs röstandelsmajoritet vara avgörande för att ett 
koncernförhållande skulle anses föreligga, under de senare åren undantogs endast i 
enstaka fall utländska dotterföretag från koncernboksluten. Det förekom även att 
50% ägda företag av joint venture karaktär konsoliderades som ett dotterföretag. 
(Eriksson 1974) 
 
Interna mellanhavanden 
Förvärvsmetoden användes fram till år 1971 enbart i begränsad omfattning, den 
dominerande elimineringsmetoden fram till början av 70-talet var parivärdemetoden, 
även kallad den nominella metoden.14 Eriksson (1974) konstaterar att det i 
majoriteten av rapporterna ej framgick vilken metod som tillämpats samt att den 
uppkomna elimineringsdifferensen hanterats på olika sätt i KBR. Detta ger utrymme 
för taktiska åtgärder, vilket i sin tur påverkar enhetligheten och därmed kvalitén på 
informationsinnehållet i årsredovisningen. De orealiserade internvinsterna 
                                          
14 Parivärdemetodens främsta fördel var dess enkelhet, någon översyn över vad som utgör förvärvat eget kapital är inte nödvändig. 

Parivärdemetoden innebär att dotterföretagets tillgångar samt skulder värderas till de bokförda värdena i dennes balansräkning, 
efter justering för internvinster. Eventuella över- samt undervärden förs direkt mot koncernens egna kapital. Vid elimineringen 
avräknas det bokförda värdet på de i dotterföretaget ägda andelarna mot deras nominella värde, d v s moderföretagets andel av 
dotterföretagets aktiekapital på balansdagen. (Eriksson 1974, 2002) 
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behandlades på olikartade sätt av företagen, trots att det, bl a av 1944 års 
Aktiebolagslag, framgår att internvinster ej får ingå i koncernredovisningen utan ska 
elimineras. (Eriksson 1974) 
 
Omräkningsdifferenser 
Någon fullständig praxis för vilken metod som skall tillämpas vid omräkning av 
utländska företag saknades under perioden för studien. Undersökningen visar dock 
att de mest tillämpade metoderna för omräkning var en generell värdering av poster 
enligt balansdagskurs, alternativt CNC-metoden15. År 1971 var det var dock 
fortfarande sällan förekommande att företagen informerade om vilket 
tillvägagångssätt som tillämpats samt var omräkningsdifferensen placerats. I vissa 
fall belastade differensen det egna kapitalet, ibland fördelades den helt eller delvis på 
resultatet. Både valen av omräkningsmetod och placeringen av omräknings-
differensen avspeglade avsteg från kongruensprincipen. (Eriksson 1974) 
 
4.2 Byten av redovisningsprinciper 1985-1990 
Med begreppet princip avses att ett 
tillvägagångssätt bör tillämpas under 
ett flertal år, i annat fall är det inte en 
princip. Trots detta ändrar företag de 
principer de tillämpar ofta. När ett 
företag byter princip för hur 
redovisningen genomförs skall detta, 
i de fall förändringen har en 
väsentlig påverkan på 
jämförbarheten, anges i redo-
visningen. Hur företagen sedan väljer att delge effekterna av byten av 
redovisningsprinciper är av väsentlighet för hur synliga dessa blir för läsaren av den 
finansiella rapporten. (Gandemo 1990)  
 
Kraven på konsekvens i företagens tillämpning av redovisningsprinciper, vilka 
återfinns i både de svenska och de internationella redovisningsrekommendationerna, 
innebär att företagen skall tillämpa samma principer från år till år. Dock innebär inte 
detta krav att byte av redovisningsprincip är helt förbjudet, tvärtom så bör 
redovisningen och de tillämpbara redovisningsprinciperna följa den förändring och 

                                          
15 Current –noncurrent metoden innebär att tillgångarna och skulderna fördelas på kortfristiga respektive långfristiga poster, de 

kortfristiga beräknas till balansdagskurs medan de långfristiga beräknas till historisk kurs. (Eriksson 2002) 
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utveckling som sker bl a av nya rekommendationer, principer för att passa företagens 
kontext. En av anledningarna till att företagens årsredovisningar blir allt mer 
komplexa och svårare att tolka är dock att företagen allt oftare byter 
redovisningsprinciper. Som en konsekvens av detta blir rapporterna inte enbart 
svårare att jämföra med tidigare år, utan även svårare att jämföra med andra företags 
årsredovisningar. (Levinsson och Nilsson 1992) 
 
I en studie av 74 svenska börsnoterade16 bolags årsredovisningar för åren 1985-1990 
undersöktes huruvida byten av redovisningsprinciper användes i syfte att utjämna 
resultatet. Studien visar att majoriteten av de undersökta företagen under perioden 
vidtog olika former av principförändringar, totalt genomförde företagen 327 
principförändringar. De principförändringar som i studien visat sig användas som 
resultatutjämnande åtgärder berör främst principer vilka behandlar (Levinsson och 
Nilsson 1992); 
 

• behandlingen av goodwill 
• valutaomräkning 
• klassificering av extraordinära poster 

 
4.2.1 Goodwill 
Hanteringen av goodwill var den vanligaste posten att bli föremål för 
principförändringar, dessa förändringar är ofta kopplade till väsentliga effekter på 
resultatet då goodwillposter ofta uppgår till miljonbelopp. Under perioden noterades 
76 ändringar, 23 företag har vid något tillfälle ändrat behandlingen av goodwill till 
direktnedskrivning mot eget kapital, 20 företag ändrade sina principer för hantering 
av goodwill mer än en gång under undersökningsperioden. Som en orsak till 
skillnader i behandlingen av goodwill nämns variationen i svensk redovisningspraxis 
på området. Detta är ett faktum som företagen tagit fasta på och utnyttjat och 
därigenom efter behov ändrat princip för behandling av goodwill i 
resultatutjämnande syfte. (Levinsson och Nilsson 1992) 
 
4.2.2 Valutaomräkning 
Principförändringar för valutaomräkning får effekter på resultatet beroende på vilken 
metod företagen tillämpar. Distinktionen mellan huruvida ett dotterföretag är att anse 
som självständigt och därmed skall omräknas enligt dagskursmetoden17 eller om det 

                                          
16 Samtliga bolag som under perioden varit noterade på AI/AII-listan, exklusive banker och försäkringsbolag. 
17 Dagskursmetoden innebär att det utländska dotterföretagets finansiella rapporter skall omräknas 
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är att klassificera som integrerat och temporalmetoden skall tillämpas, kan upplevas 
som oklar. Denna problematik kan enligt Levinsson och Nilsson (1992) i vissa fall 
ge företagen utrymme för resultatplanering genom taktiska val av metod för att 
därigenom välja om omräkningsdifferenserna skall påverka resultatet eller föras 
direkt mot det egna kapitalet. Bland de undersökta företagen genomfördes 49 
förändringar av valutaomräkningsmetod, 15 företag angav att de bytt metod till 
dagskursmetoden, 10 ändringar avsåg omräkningsmetod för dotterföretag i 
höginflationsländer. (Levinsson och Nilsson 1992) 
 
4.2.3 Extraordinära poster 
Bland de undersökta företagen noterades enbart 9 principförändringar rörande 
extraordinära poster under perioden 1985-1990. Författarna betonar att dessa 
förändringar enbart i enstaka fall påverkat resultatet med stora belopp, därmed kan 
denna studie ej påvisa ett generellt samband mellan extraordinära poster och 
resultatplanering. Dock medgav respondenterna att klassificering av extraordinära 
poster användes som resultatutjämnande åtgärd. (Levinsson och Nilsson 1992) 
 
4.2.4 Studiens resultat 
Sammanfattningsvis visar studien att det förekom att företag bytte principer vid ett 
flertal tillfällen under samma period. Somliga företag valde att ett år byta 
redovisningsprincip för att nästkommande år byta tillbaka till den ursprungliga 
principen. Detta kan te sig som ett märkligt förfarande då en förändring torde leda till 
en bättre redovisning och inte föranleda ett byte tillbaka till den ursprungliga. 
Levinsson och Nilsson (1992) anser att de upprepade bytena av redovisnings-
principer är ett tillvägagångssätt för att utjämna resultatet i önskad riktning. 
Levinsson och Nilsson (1992) menar vidare att en del företags byten av principer 
förekommer så pass ofta att principerna egentligen aldrig blir principer, utan de 
väljer den princip som ger det önskvärda resultatet för stunden. Anmärkningsvärt är 
att enbart ett fåtal av företagen angav skälen till varför de bytt redovisningsprincip18, i 
de fall förklaring gavs var dessa oftast generella och ofullständiga. Det var även 
sällan förekommande att företagen angav effekterna av bytena av 
redovisningsprinciper på resultatet och det egna kapitalet. (Levinsson och Nilsson 
1992) 
 

                                          
18 Endast 110 av totalt 327 principförändringar motiverades. 
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4.3 Enhetlig redovisning 1999 
Lennart Eriksson genomförde år 1999 en 
liknade studie den som påbörjades år 1949, se 
avsnitt 4.1. 1999 års studie omfattar samtliga 
120 noterade bolag, exklusive banker och 
försäkringsbolag, på A-listan eller Attract 40-
listan vid OM Stockholmsbörsen19. Syftet var 
att utforska huruvida företagen följde 
Årsredovisningslagen och gällande rekom-
mendationer. Studien visar att företagen i de 
flesta fall följer gällande regler och rekom-
mendationer med vissa undantag, dessa 
undantagsfall finns att finna inom några 
särskilda områden vilka nämns nedan. (Eriksson 2002) 
 
4.3.1 Konsolidering 
Undersökningen fann att en övervägande majoritet, ca 99 %, av företagen hade 
svenska eller utländska dotterföretag. Majoriteten av företagen ägde även andelar i 
intresseföretag. I ett fall förekommer en tveksam behandling rörande 
konsolideringen av ett företag då detta, trots ett ägande överstigande 50 %, 
konsolideras enligt kapitalandelsmetoden som ett intressebolag. Företaget har som 
motiv till behandlingen angett att det aktuella bolagets verksamhet är vitt skild från 
den övriga verksamheten och att en annan behandling ej skulle bli representativ för 
koncernens rapporter. Redovisningsrådet anger att avsteg av den här karaktären får 
göras, men bör beaktas med stor restriktivitet med tanke på kravet om jämförbarhet. 
Tveksamhet råder därmed enligt Eriksson (2002) om förfarandet är i enlighet med 
lagar och rekommendationer. När det gäller intressebolag visar studien att det är 
förhållandevis många företag som tillämpar anskaffningsvärdesmetoden, och därmed 
ej konsoliderar intresseföretaget, trots att detta förfarande enbart är tillåtet i enstaka 
fall. (Eriksson 2002) Under studiens period har fem företag20 tillämpat 
poolingsmetoden vid samgående med andra företag. I ett fall21 anser författaren att 
förvärvsmetoden skulle ha tillämpats på samgåendet istället för poolingsmetoden. 
Detta på grund av att samgåendet enbart innefattar en del av koncernen. (Eriksson 
2002) De flesta studerade företagen har använt sig av förvärvsmetoden för 

                                          
19 Av de totalt 120 bolagen var 83 st noterade på A-listan medan resten, 42 st var noterade på Attract 40-listan. 
20 De fem företagen är; Gambro, Getinge Industrier, Kalmar Industries, Arkivator och Entra Data. 
21 Situationen gäller Entra Datas samgående med Tieto Entra Oy, vilket var dotterföretag till finska Tieto. 
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eliminering av förvärv, denna metod är även den som förespråkas av 
Redovisningsrådet. Anmärkningsvärt är att en stor andel, 40 %, av företagen i sin 
årsredovisning ej redogör för förvärvsmetodens utformning. Av de företag som 
beskriver förvärvsmetoden i sin årsredovisning anger 92 % var eliminerings-
differensen placeras. Företagen delger även generellt sett mycket bristfällig 
information om förändringarna i omstruktureringsreserverna, 25 företag uppgav att 
sådana poster fanns i årsredovisningen. (Eriksson 2002) 
 
4.3.2 Valutaomräkning 
Vid val av metod för valutaomräkning är dagskursmetoden den mest tillämpade, 
79% av företagen använde sig av denna metod. Eriksson (2002) anser att detta är lite 
märkligt då de flesta koncerner torde innefatta även integrerade dotterföretag, vilka 
ska omräknas enligt temporalmetoden. Detta torde innebära att de flesta företag 
nonchalerar Redovisningsrådets rekommendation nr 8 för klassificering av 
dotterföretag. Ännu en regel som studien visar att företagen åsidosätter är 
särredovisningen av kapitalandelsfond, vilken ska ske under bundet eget kapital i 
KBR, endast 30 % följer denna rekommendation. (Eriksson 2002) 
 
4.3.3 Goodwill 
Goodwill är en post vilken blivit utsatt för olika behandling i företagens 
årsredovisningar. Det rör sig om allt från omedelbar nedskrivning vid förvärv, 
degressiv avskrivning och till en avskrivningsperiod på 40 år. Enligt 
Årsredovisningslagen 4:4 skall goodwill skrivas av på fem år, om inte en längre 
avskrivningsperiod kan styrkas. Utan hänsyn till denna skrivelse är det endast åtta av 
företagen som konsekvent tillämpar en avskrivningstid på fem år. (Eriksson 2002) 
 
4.4 Internationella koncerner 1991-2002 
Detta avsnitt behandlar justeringar och 
anpassningar mellan den redovisning som sker 
på företagsnivå och på koncernnivå inom 
svenska koncerner som är verksamma 
internationellt. Resultatutjämnande åtgärder 
kan förekomma om det sker en övergång 
mellan olika redovisningsprinciper och 
metoder vid konsolideringsprocessen.  
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4.4.1 Nationella skillnader 
Skillnader mellan länder, vad gäller redovisningens normer, principer och metoder 
kan ge upphov till att ett företags redovisade resultat kan uppnå olika nivåer 
beroende på vilket lands redovisningsregler som företaget följer. För svenska 
koncerner22 som verkar på en internationell nivå innebär dessa skillnader att 
justeringar av dotterföretagens årsredovisningar måste göras. Dessa justeringar har 
sin grund i att en koncernredovisning ska basera sig på samma principer och det är 
moderföretagets principer som genomgående ska användas i koncernen (RR23 1:00 p 
8). De flesta svenska koncerner har en verksamhet som sträcker sig över nationella 
gränser, och därmed måste de kunna hantera de konflikter som kan uppstå mellan 
olika redovisningssystem på grund av nationella skillnader. (Fagerström 2002) 
 
4.4.2 Justeringar 
Inom koncernredovisningen förekommer det två olika former av justeringar, 
vertikala och horisontella (Fagerström 2002, Fagerström et al 2004). De vertikala 
justeringarna är de anpassningar av dotterföretagets redovisning till de standarder 
som det svenska moderföretaget följer, dessa justeringar sker inom ramen för 
konsolideringen till koncernredovisningen. Vertikala justeringar kan genomföras på 
olika sätt, ett dotterföretag kan använda sig av lokala kontoplaner och lokala 
redovisningsprinciper för att justera den egna redovisningen till moderföretagets. Det 
andra alternativet är att dotterföretaget använder sig av samma kontoplan och 
redovisningsprinciper som moderföretaget. (Walton et al 1998 i Fagerström et al 
2004) Ett utländskt dotterföretags redovisning är oftast upprättat efter nationella 
regler rörande redovisning och beskattning. (Fagerström 2002) Om koncernen är 
listad på en utländsk börs kommer det även att krävas en horisontell justering, detta 
innebär att det sker en anpassning av den svenska koncernredovisningen till de 
principer och metoder som krävs på den utländska börsen. Vertikala justeringar 
påverkar storleken på det resultat som redovisas, antingen så kan dessa medföra att 
resultatet redovisas högre alternativt lägre. Detta kan vara fallet om ett dotterföretag 
värderar sina materiella anläggningstillgångar efter återanskaffningsvärdet istället för 
det historiska anskaffningsvärdet (Eriksson 2002).  
 
Justeringar i redovisningen kan genomföras antingen centralt, vilket innebär att 
moderföretaget genomför dessa, eller så kan justeringarna göras direkt på 
dotterföretagsnivå. (Fagerström et al 2004) Det finns ett kompetenskrav oavsett 

                                          
22 Med en svensk koncern avses en koncern där moderföretaget är svenskt. 
23 Redovisningsrådets rekommendation 
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vilken nivå justeringarna genomförs på. Om dessa sker på moderföretagsnivå, måste 
det finnas kunskap om vilka förutsättningar som gällde för den ursprungliga 
upprättningen av den finansiella rapporten. Om justeringen sker på 
dotterföretagsnivå, måste kunskapen om den svenska normgivningen och regleringen 
vara god (Fagerström 2002). 
 
De justeringar i redovisningen som blir aktuella är beroende av skillnader mellan de 
svenska reglerna för redovisningen och de internationella valmöjligheterna. De 
poster som blir aktuella är: 
 
Svenska regler Internationella valmöjligheter 
Lager FIFO LIFO, genomsnitt 
Produkter i arbete,  
redovisning av slutfört projekt 

Successiv vinstavräkning 

Aktier, intresseföretag, 
Anskaffningskostnad 

Kapitalandelsmetoden 

Finansiell leasing, ingen aktivering Aktivering 
Materiella anläggningstillgångar  
Anskaffningskostnad 

Nukostnad 

Avskrivningstakt Variationer i avskrivningstakten 
Samlade kostnadsberäkningar Variationer i användandet 

Garantiavsättningar Variationer i användandet 

Figur 8: Skillnader som föranleder justeringar vid konsolideringen 
Fagerström 2002, sid 70 

 
Fagerström (2002) prövade hypotesen ”Justeringar används som en 
resultatutjämningsåtgärd i koncernredovisningen när informationskravet är lågt” 24. 
Den empiriska undersökning Fagerström genomförde 199125 visade att 83 % av de 
större svenska koncernerna gjorde justeringar, 71 % av de mellanstora och bland de 
mindre genomförde 42 % justeringar av dotterföretagens räkenskaper för att dessa 
skulle vara i överensstämmelse med svensk normgivning. Totalt sett genomförde 
60% av respondenterna i 1990 års undersökning justeringar, denna frekvens ska 
jämföras med 1999 års undersökning då 74 % av de tillfrågade angav att de vidtog 
justeringar26. (Fagerström 2002) Då undersökta företag tillfrågades om huruvida 
                                          
24 -Adjustments are used as income smoothing tools within group accounting when the disclosure level are low. 
25 Se bilaga 3, tabell 1 
26 Se bilaga 3, tabell 2 
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resultatutjämning var drivande för att justeringar gjordes svarade endast 5 % att så 
var fallet, 93 % av de tillfrågade angav att justeringar inte var en resultatutjämnande 
åtgärd27. Dock visade det sig att företag i praktiken använde sig av dessa justeringar 
på sådant sätt att de inverkade resultatutjämnande för koncernen som helhet, detta 
framkom vid de fallstudier som genomfördes28. Därav finns det stöd för att 
justeringar kan användas i syfte att verka resultatutjämnande. (Fagerström 2002) 
Justeringarna och valet av metoder kan påverka koncernens redovisade resultat både 
för att öka och för att minska detsamma, se figur nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: Taktiskt utrymme i koncernredovisningen 
Fagerström 2002 sid 48, viss bearbetning 

 
Om de utländska dotterföretagens redovisningar lokalt upprättas i enlighet med de 
principer som styr moderföretagets redovisning kommer det taktiska utrymmet för 
koncernen att minska. De möjligheter som finns för att påverka utfallet i det 
redovisade resultatet inom det taktiska utrymmet för koncernen är bland annat vilka 
principer för avskrivning alternativt nedskrivning av goodwill som tillämpas29. I de 
fall kravet på extern informationsgivning är lågt kommer de resultatutjämnande 
åtgärderna att vara ”osynliga” i koncernredovisningen. Intresset av att justera ett 
redovisat resultat ökar då det finns en negativ trend i resultatutvecklingen. 
(Fagerström 2002) 
 

                                          
27 Se bilaga 3, tabell 3 
28 De fallstudier som gjordes i denna avhandling genomfördes i Danmark, USA och Brasilien. 
29 Från och med 2005 är det endast nedskrivningar som blir aktuellt eftersom det enbart är detta som är tillåtet enligt IAS/IFRS 

(International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards). 

Taktiskt utrymme för koncernredovisningen 

Vinstreduktion Vinstmaximering
Moderföretag i Sverige 

Utländskt dotterföretag 

Utländskt dotterföretag 



Resultatutjämning i ett historiskt perspektiv 
 

 44

4.4.3 Enhetlighet 
En av de viktigare slutsatser som Fagerström (2002) kom fram till i sin avhandling är 
att företag som verkar på en internationell marknad inte följer det regelverk som är 
gällande för dem. Företagen anger att de följer gällande lagstiftning och 
rekommendationer, trots detta har de inte gjort de justeringar som krävs för att 
redovisningen inom koncernen ska vara enhetlig och anpassad efter svenska 
förutsättningar. (Fagerström 2002, Fagerström et al 2004) 
 
4.4.4 Sammanfattning 
Den svenska forskningen som är utvald i denna framställning har i kronologisk 
ordning fokuserat sig på följande faktorer som kan ha påverkande effekter i ett 
resultatutjämningssammanhang: 
   O

rganisations- 
 struktur 

 K
onsoliderings- 

 m
etoder 

 Justeringar 

 V
alutaom

räkning 

 V
ärdering 

 Periodisering 

 Skatt 

 A
vsättningar 

 G
oodw

ill 

 Jäm
förelsestörande/ 

 extraordinära poster 

 B
yte av 

 redovisningsprinciper 

  Inform
ationskrav 

 Enhetlig redovisning 

1949-1971  X  X        X X 
1985-1990  X  X     X X X   

1999  X  X     X   X X 
1991-2002   X      X     

Figur 10: Sammanställning över undersökta faktorer 
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5 Resultatutjämning 2003 
I detta kapitel presenteras den studie som genomförts för denna uppsats syfte. 
Undersökningen visar resultatutjämning som fenomen och hur detta kan ta sig 
uttryck bland företagen i praktiken i dagsläget. Hänvisningar till företag i detta 
kapitel är att härleda till den genomförda dokumentundersökningen, granskningen av 
företagens offentliga årsredovisningar. Det är viktigt att poängtera att uttalanden från 
revisorer (Skatteverket, Ernst&Young och KPMG) inte har gjorts i samband med 
något specifikt företag, utan diskussionen har förts på ett allmänt och övergripande 
plan då revisorerna är bundna av tystnadsplikt gentemot företagen. 
 

§ 35 En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om 
företagets angelägenheter lämna upplysningar om sådana företagets 
angelägenheter som han får kännedom om när han fullgör sitt uppdrag, 
om det kan vara till skada för företaget. (Revisionslag 1999:1079) 

 
5.1 Taktiska åtgärder  
I detta avsnitt redogörs för de taktiska åtgärder som varit föremål för denna studies 
undersökning. Dessa är öppna resultatutjämnande åtgärder som kan utläsas ur de 
finansiella rapporter företagen presenterar för de externa intressenterna. 
 
5.1.1 Enhetlig redovisning 
De normer och principer som är gällande för företagen idag, återfinns bland de 
rekommendationer som är utgivna av Redovisningsrådet. Årsredovisningslagen 
(ÅRL) innehåller även regler som påverkar upprättandet och utformningen av 
finansiella rapporter. Det finns två sätt att bryta mot enligheten i redovisningen. Det 
ena sättet är ett ”rent regelbrott” vilket innebär att företagen redovisar på ett felaktigt 
sätt; företagen väljer att inte tillämpa föreskriven metod alternativt att vald metod 
inte används på ett riktigt sätt.  Det andra alternativet är att det inte råder enlighet 
mellan de principer som används i moderföretaget och de principer som är styrande 
för koncernredovisningen. RR 22 p9 anger att företagen ska ange huruvida de 
upprättat och utformat de finansiella rapporterna i enlighet med Redovisningsrådets 
rekommendationer. Ett företag får inte ange att den finansiella rapporten är i 
överensstämmelse om den inte uppfyller samtliga krav som Redovisningsrådet och 
Akutgruppen gjort gällande.  
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Av de granskade företagen uppgav 4430 (45) att redovisningen skett i enlighet med 
gällande normer, principer och lagstiftning. Utav de 45 företagen har 3 angett att de 
även följer US GAAP. Vid granskningen har samtliga årsredovisningar innehållit 
”rena revisionsberättelser”, vilket innebär att revisorerna har godkänt och 
rekommenderat årsredovisningarna att bli godkända av bolagsstämman.31 
 
Det förekommer att företag redovisar pensionsåtaganden som är hänförliga till 
utländska dotterföretag enligt de lokala reglerna och svenska pensionsåtaganden 
enligt svenska principer, detta strider mot den grundläggande förutsättningen att 
koncernens redovisning ska upprättas enligt enhetliga principer. Ballingslöv har 
angett att de redovisar i enlighet med svensk normgivning, trots detta anger de att 
pensionsåtaganden som är att härleda till utländska dotterföretag har redovisats enligt 
lokala regler i det land där dotterföretaget är verksamt (vilket innebär UK GAAP).  
 
5.1.2 Goodwill 
Goodwill ska, enligt RR 1:00 p54, anses (om inget annat kan visas) ha en nyttjande 
period som inte överstiger 20 år. Det finns således en övre gräns för hur länge 
goodwill kan anses vara av värde för företaget, denna gräns är dock inte fast utan kan 
överskridas om företaget kan visa att detta baseras på väl underbyggda orsaker (RR 
1:00 p60). ÅRL 4:3-4 anger att en immateriell tillgång ska skrivas av systematiskt 
över högst fem år om inte en längre period kan styrkas.  
 
Vid undersökningen visar det sig att 39 av 45 företag anger redovisningsprinciper för 
hantering av goodwill. Av de undersökta företagen var det 9 som ej hade någon 
goodwill post, 4 av dessa 9 företag redogör ändock för tillämpade principer vilka de i 
praktiken inte använt sig av. 32 Bland de undersökta företagen återfinns en stor 
spridning vid valet av nyttjandeperiod (avskrivningstid) för goodwill. Det finns dock 
en större koncentration kring valet av perioden 5-20 år. 
 
Tillämpad nyttjandeperiod Antal företag 
Ekonomisk livslängd I 
Ekonomisk livslängd – 10 år I 
Ekonomisk livslängd – 20 år II 
5 år II 
                                          
30 TeliaSonera har angivit att de följer IFRS och ÅRL, två uppsättningar av finansiella rapporter och medföljande notapparater har 

upprättats. 
31 Se bilaga 4 
32 Se bilaga 5 



Resultatutjämning 2003 
 

 47

10 år IIIII 
20 år IIIII 
5 eller 10 år II 
3-5 år I 
3-10 år I 
3-20 år I 
5-20 år IIIII IIIII II 
10-20 år I 
Max 10 år I 
Max 20 år III 
10-20 år och 40 år I 
Info saknas33 IIIII I 
Summa  

Figur 11: Sammanställning av tillämpade nyttjandeperioder 
 
Vid en närmare granskning av de företag som tillämpar en avskrivningstid om 5-20 
år så visar det sig att dessa företags balansomslutning ligger i intervallet ca 268,537 
och 231 252 miljoner kronor. Balansomslutningens genomsnitt i detta intervall är 
39 571,645 miljoner kronor. Goodwillstorleken inom avskrivningsperioden om 5-20 
år varierar mellan 101,678 och 14 977 miljoner kronor, genomsnittsbeloppet uppgår 
till 3 509,408 miljoner kronor. 34 
 
För de företag som har redovisat goodwill utgör denna post i genomsnitt 12 % av 
balansomslutningen. 16 stycken av de granskade företagen visade sig ha en högre 
andel goodwill än genomsnittet, resterande företag befann sig under detta värde. I 
33% av företagen utgör goodwillposten mer än 20 % av tillgångarnas värde 
(balansomslutningen), i 6 % av de undersökta företagen är motsvarande 
goodwillpost större än 50 %.35 
 
Electrolux har angett 40 år som avskrivningstid för den goodwill som uppstått vid 
strategiska förvärv av företag. Motiveringen av den långa avskrivningstiden anges 
vara att förvärven inneburit att betydande marknadsandelar anskaffats, en 
världsledande ställning erhållits och att skalfördelar uppstått. De hänvisar även till att 
det vid förvärvstillfället var tillåtet enligt internationell praxis med 40 år som 
                                          
33 Q-MED innehar goodwill men redogör ej för tillämpad nyttjandeperiod. De övriga 5 företagen redovisar ej någon goodwill och 

anger ej heller principer för detta. 
34 Se bilaga 6 
35 Se bilaga 7 
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nyttjandeperiod. Valet av nyttjandeperiod har blivit uppmärksammat av den 
granskning som årligen genomförs av Panelen och har kritiserats då de ansett att den 
motivering som angetts inte anses utgöra grund för en så pass lång avskrivningstid. 
Panelens ställningstagande är att den valda avskrivningstiden står i strid med RR 22 
p 9 eftersom den inte motiverats i tillräcklig utsträckning (Grundvall et al 2004). 
 
5.1.3 Poster av engångskaraktär 
Transaktioner och händelser som sker i den verksamhet som företagen bedriver kan 
vara mer eller mindre kopplade till verksamhetens art. Extraordinära intäkter och 
kostnader är sådana som direkt kan sägas ligga utanför företagets kontroll, RR 4 p 9 
anger som exempel jordbävning, konfiskering av utländska bolag och krig. 
Bedömningen av huruvida en transaktion är av extraordinär art måste dock göras 
utifrån det specifika fallet. Kriterierna för att en transaktion och en händelse skall 
vara att anse som extraordinär är mycket höga och restriktiva. Ett företag vars 
verksamhet är förlagt till områden där frekvensen av jordbävningar är hög kan då 
rimligen inte ange kostnader förknippade med detta som extraordinära, eftersom det 
kan anses som normalt förekommande med jordbävningar. Av de granskade 
företagen var det 0 (45) som redovisade extraordinära kostnader och intäkter.36 
 
Syftet som framgår i RR 4 är att redovisning av transaktioner och händelser som kan 
vara jämförelsestörande ska särredovisas i notform. Det finns dock möjlighet att 
redovisa dessa effekter direkt i resultaträkningen men bör då läggas under en annan 
rubrik, övriga kostnader och intäkter. (Grundvall et al 2004) Tillämpningen av 
jämförelsestörande poster kan ses som en effekt av att möjligheterna till 
resultatutjämning har begränsats. Händelser och transaktioner som i princip är att 
härröra till företagets normala aktiviteter kan istället klassificeras som 
jämförelsestörande. Denna omklassificering påverkar egentligen inte det redovisade 
resultatet men ger signaler på ett psykologiskt plan att företagets marginaler är större. 
(Arne Gunnarsson, KPMG Bohlins, 041217) 
 
Händelser, vilka tas upp som jämförelsestörande, kan exempelvis vara kostnader och 
intäkter som är förknippade med försäljning eller avveckling av verksamhetsgrenar, 
omstruktureringar etc. Vid granskningen har det framkommit att 15 (45) av företagen 
anger jämförelsestörande poster i resultaträkningen. Denna post har varit rätt 
placerad inom rörelseresultatet, förutom ett företag (Gambro) som redovisar denna 
post innan resultat före skatt. Den jämförelsestörande posten har i 12 (45) företag 

                                          
36 Se bilaga 4 
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redovisats som en separat post på egen rad i resultaträkningen. I 6 av dessa företag 
redovisas posten enbart i jämförelsesyfte då det tidigare år förekommit poster som 
ansetts vara jämförelsestörande.37 
 
Electrolux har valt att redovisa jämförelsestörande poster som en egen post före 
rörelseresultatet, i denna post ingår bland annat realisationsvinster och förluster, 
nedskrivningar och reserveringar för lånegarantier. Electrolux har även valt att visa 
finansiella nyckeltal både med och utan dessa transaktioner, aktuellt belopp för 
jämförelsestörande poster uppgick under 2003 till 463 miljoner kronor.  
 
Q-MED har en positiv jämförelsestörande post i resultaträkningen, denna post 
uppgår till 841,136 miljoner kronor och avser en villkorad försäljning av ett 
dotterföretag. Intäkten från denna försäljning redovisas successivt utefter 
uppfyllandet av de stipulerade villkoren. 
 
Anoto Group redovisar en jämförelsestörande post i resultaträkningen uppgående till 
–95,118 miljoner kronor, denna post avser omstruktureringsåtgärder och 
nedskrivningar.  
 
Pandox redovisar en summapost (netto) under rubriken intäkter/kostnader av 
engångskaraktär i resultaträkningen, denna uppgår till 7,4 miljoner kronor. Posten 
avser en reavinst vid försäljning av en hotellfastighet, kostnad för offentlig 
försäljning och upplösning av en strukturreserv. 
 
Exempel på jämförelsematerial till tidigare års engångsposter är Volvo som har 
redovisat strukturkostnader på egen rad inom rörelseresultatet. Detta för att rapporten 
från 2001 ska kunna jämföras med senare års rapporter. 
 
5.1.4 Redovisningsprinciper 
 

Redovisningsprinciper är de principer, grunder, sedvänjor och regler samt 
den praxis som företaget beaktar vid utarbetandet av finansiella 
rapporter. 

RR 22 p19 

 

                                          
37 Se bilaga 4 
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Företagen ska enligt RR 22 p 81 årsredovisning redogöra för vilka redovisnings-
principer de valt att tillämpa, detta för att den externa intressenten ska få en sådan 
information om de tillämpade redovisningsprinciperna så att denne rätt förstår de 
finansiella rapporterna. De följande redovisningsprinciperna är sådana som företagen 
ska redogöra för om de tillämpar dessa; 
 
• Intäktsredovisning 
• Koncernredovisning 
• Intresseföretag, inklusive joint ventures 
• Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
• Aktivering av finansieringsutgifter och andra utgifter 
• Pågående arbeten 
• Förvaltningsfastigheter 
• Finansiella instrument och värdepappersinnehav 
• Leasing 
• Forskning och utveckling 
• Varulager 
• Skatter, inklusive uppskjuten skatt 
• Avsättningar 
• Ersättningar till anställda 
• Fordringar och skulder i utländsk valuta samt kurssäkring 
• Definition av affärsområden och geografiska områden samt principen för 

fördelningen av kostnader mellan områden 
• Definition av likvida medel 
• Inflationsredovisning 
• Statliga stöd 
 
Enligt RR 5, Byte av redovisningsprincip, ska ett företag ange om ett byte av 
redovisningsprinciper skett under den aktuella redovisningsperioden, den 
ackumulerade effekten ska redovisas som en korrigeringspost i ingående kapital. 
Informationen av effekten ska anges i not till balansräkningen, det ska även finnas 
jämförelseinformation i anslutning till detta. Om det inte med säkerhet kan fastställas 
vilken effekt som uppstår ska effekten redovisas med tillämpning framåt. Byte av 
redovisningsprincip får i regel endast göras om det kommit nya rekommendationer 
eller ny lagstiftning som kräver en anpassning av företagens redovisning. 
 
Företagens finansiella rapporter ska innehålla information om de redovisnings-
principer som företaget använder sig av i sin redovisning (RR 22 p81). Om ett byte 
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av redovisningsprincip sker så ska detta framgå i rapporten, angivandet av 
redovisningsprincip utgör bryggan mellan aktuella rekommendationer och de val av 
redovisningsmetoder som företaget gör vid sin redovisning. Den grupp som 
genomför den praktiska granskningen av företagen anger att redovisningsprinciperna 
är försäljningsvärde, anskaffningsvärde, nuvärde eller verkligt värde (Grundvall et al 
2004). 
 
En problematik som uppstår är gränsdragningen mellan redovisningsprinciper och 
ändringar i uppskattningar/bedömningar. Om det råder tveksamhet ska förändringen 
hänföras till ändring i uppskattning och bedömning. 
 

Balanspost Byte av redovisningsprincip Förändrade uppskattningar 
och bedömningar 

Varulager Värdering till direkta och indirekta 
kostnader istället för till direkta kostnader 

Ändrade metoder för 
inkuransbedömning 

Pågående 
arbeten 

Tillämpning av successiv vinstavräkning 
istället för resultatavräkning vid 
färdigställandet 

Ändrade metoder för mätning 
av färdigställande graden 

Pensionsskuld Redovisning av pensionsförpliktelse som 
skuld istället för som ansvarsförbindelse 

Ändrade antaganden om 
livslängd 

Figur 12: Gränsdragning mellan redovisningsprinciper samt uppskattningar och bedömningar 
FAR 2003, sid 697 

 
Om ett företag ändrar redovisningsprinciper ska detta anges i de finansiella 
rapporterna, av de granskade företagen har 14 företag av 45 angett att byte av 
redovisningsprincip skett.38 En ny rekommendation och tillämpningen av denna 
behöver inte innebära ett byte av redovisningsprincip. Företag har bland annat angett 
att tillämpningen av nya redovisningsrekommendationer endast har haft en 
redaktionell påverkan. Detta innebär att tillämpningen av de nya 
rekommendationerna enbart påverkat utformningen och graden av information i den 
finansiella rapporten.  
 
De rekommendationer som blivit aktuella och gällande under 2003 är: 

- RR 2:02 Varulager 
- RR 22 Utformning av finansiella rapporter 

                                          
38 Bilaga 8 
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- RR 23 Förvaltningsfastigheter 
- RR 25 Rapportering för segment – rörelsegrenar och geografiska områden 
- RR 26 Händelser efter balansdagen 
- RR 27 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering 
- RR 28 Statliga stöd 
- RR 29 Ersättningar till anställda (gällande from 040101) 

 
Vissa företag har valt att tillämpa RR 29, Ersättningar till anställda i förtid, detta har 
då inneburit att vissa förändringar gjorts39. Bland annat så har detta påverkat 
redovisningen av de förmånsbestämda pensionsplaner som företagen har hos Alecta 
(tidigare SPP). Alecta har inte kunnat tillhandahålla de beräkningar och uppgifter 
som företagen behöver för att fastställa de aktuella pensionsplanerna. I sådana fall 
ska pensionsplanerna redovisas såsom en avgiftsbestämd plan med 
tilläggsupplysningar.   

 
5.1.5 Konsolideringsmetoder 
Den externa intressenten ska även få information om vilka värderingsprinciper som 
har tillämpats inom företaget. Dessa värderingsprinciper är anskaffningsvärde, 
försäljningsvärde, verkligt värde och nuvärde, vilket framgår av RR 22 p 82. Då 
företagen anger vilka konsolideringsmetoder som använts visar detta både en 
redovisningsprincip och en värderingsprincip. I praktiken innebär detta bland annat 
att företagen redogör för hur koncernredovisningen upprättats. Till exempel anger 
Securitas AB att dotterföretag konsoliderats enligt förvärvsmetoden, 
kapitalandelsmetoden har använts för intresseföretag och samriskföretag (Joint 
Venture) konsoliderades enligt klyvningsmetoden.  Angivandet av dessa metoder 
visar då både vilken metod som använts och vilken värderingsprincip som företagen 
utgår ifrån. 
 
Vid undersökningen visade det sig att de företag som hade dotterföretag vari 
ägandeandelen översteg 50 % så konsoliderades dessa enligt förvärvsmetoden. I de 
fall där den direkta ägarandelen understeg 50 %, men den totala ägarandelen inom 
koncernen uppgick till 50 %, har även dessa dotterföretag konsoliderats enligt 
förvärvsmetoden. Av granskade koncerner så var det 34 företag (45) som redovisade 
innehav i intresseföretag. Bland dessa var det enbart två företag som avvek från 
tillämpningen av kapitalandelsmetoden. Karlshamns redovisade sitt innehav i 
intressebolag enligt anskaffningsvärdesmetoden med hänvisning till dess ringa 

                                          
39 De som valt att tillämpa RR 29 i förtid och har angivit detta är Boss media, Klövern, SCA, Skanska och Volvo. 
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betydelse. Anoto Group redovisar innehav i intressebolag, men underlåter att ange 
vilken metod som tillämpats. Innehav i Joint Venture redovisades i 11 av 45 företag, 
utav dessa konsoliderades 7 stycken enligt klyvningsmetoden (proportionellt), 
resterande innehav redovisades enligt kapitalandelsmetoden. NCC angav 
klyvningsmetoden som redovisningsprincip, men innehav i Joint Venture saknades.40 
 
5.1.6 Valutaomräkning 
Valet av valutaomräkningsmetod har betydelse för det redovisade resultatet. 
Dagskursmetoden innebär att omräkningsdifferensen belastar koncernens egna 
kapital i balansräkningen, denna metod skall tillämpas om dotterföretaget är att 
klassificera som självständigt i förhållande till moderbolaget. Om dotterföretaget är 
att anse som integrerat skall denna metod användas, vid denna tillämpning belastar 
omräkningsdifferensen koncernens resultaträkning. (RR 8 p 12) I de fall 
dotterföretag är belägna i höginflationsländer skall dessa finansiella rapporter 
omräknas till funktionell valuta och därefter omräknas dessa enligt dagskursmetoden 
både i balans- och resultaträkningen. Företagen ska ge upplysningar om hur 
klassificeringen av dotterföretagen har genomförts samt vilken metod som 
tillämpats. 
 
Skillnaden mellan dagskursmetoden och temporalmetoden är i vilken av balans- eller 
resultaträkningen valutaomräkningsdifferensen tas upp. Dagkursmetoden innebär att 
den differens som uppstår belastar balansräkningen och temporalmetoden innebär att 
differensen belastar resultaträkningen. De två metoderna skiljer sig åt när det gäller 
vilka kurser som ska användas för omräkning av materiella anläggningstillgångar 
och lager i balansräkningen. (Eriksson 2002) Dessa skillnader illustreras nedan. 
 
Balansräkning D T 
Tillgångar   
Materiella anläggningstillgångar (maskiner, inventarier, fastigheter m m)   
  Anskaffningsvärde B H 
  Verkligt värde B B 
Långfristiga fordringar B B 
Varulager   
  Anskaffningsvärde B H 
  Verkligt värde B B 
Kortfristiga fordringar (kundfordringar m m)  B B 

                                          
40 Se bilaga 4 
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Kassa B B 
   
Eget kapital och skulder   
Satsat kapital (aktiekapital m m) H H 
Besparade vinstmedel X X 
Långfristiga skulder B B 
Kortfristiga skulder (leverantörsskulder m m) B B 
Förklaringar:   
D = Dagskursmetoden B = Balansdagskurs X = rest 
T = Temporalmetoden H = Historisk kurs  

Figur 13: Valutaomräkningsmetoder  
Eriksson 2002, sid 257, (viss bearbetning)  

 
Dagskursmetoden innebär för resultaträkningen att det finns en valmöjlighet att 
använda sig av genomsnittskursen för året och att använda sig av kursen vid 
balansdagen (bokslutsdagen). Temporalmetoden innebär att resultaträkningen 
omräknas till kurs som var gällande vid transaktionsdagen. (Eriksson 2002) 
 
Funktionell valuta 
Den funktionella valutametoden innebär att koncerner kan välja mellan att omräkna 
de utländska dotterföretagen enligt dagskurs- och temporalmetoden, beroende på 
huruvida dessa är att klassificera som självständiga eller integrerade. Den 
funktionella valutan ska vara styrande för valet av valutaomräkningsmetod. Den 
funktionella valutan kan vara svensk, valutan där dotterföretaget är verksamt och det 
kan även vara en tredje valuta. (Eriksson 2002) 
 
Bedömningen av huruvida ett utländskt dotterföretag ska klassificeras antingen som 
självständigt eller integrerat måste göras utifrån varje enskilt fall. Vid valet av metod 
finns det utrymme för subjektiva bedömningar eftersom metoderna ger upphov till 
olika effekter. Företagen väljer i de flesta fall att tillämpa dagskursmetoden vilket 
kan bero på att dagskursmetoden är lättare att tillämpa. (Erik Sandström, 
Ernst&Young, 041129) 
 
Av de granskade företagen har samtliga koncerner41 som redovisar innehav av 
utländska dotterföretag angivit att de använder dagskursmetoden vid 
valutaomräkningen av självständiga dotterföretag. Utav dessa är det enbart 4 (45) 

                                          
41 Av de granskade företagen var det endast Klövern som saknade utländska dotterföretag. 
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företag som använder sig av temporalmetoden för integrerade dotterföretag. 
Switchcore anger att de enbart har integrerade dotterföretag och därmed tillämpar de 
temporalmetoden. Av de företag som innehar utländska dotterföretag anger 10 
stycken att de har sådana belägna i höginflationsländer och har tagit hänsyn till detta 
vid valutaomräkningen.42 
 
5.1.7 Avsättningar och ansvarsförbindelser  
Riskbedömningar i en affärsverksamhet i allmänhet och vid en transaktion i 
synnerhet är svåra att göra. Ett företag kan vilja alternera beloppet på dessa och då 
måste en tillbakablick göras för att se hur tidigare bedömningar gjorts, det är viktigt 
att dessa bedömningar görs utifrån samma principer eftersom det ska finnas en 
kontinuitet i tillämpningen och bedömningen. (Erik Sandström, Ernst&Young, 
041129) 

En redovisad ansvarsförbindelse innebär att det finns ett åtagande från företagets 
sida, om dessa är av väsentlig grad ska de redovisas inom linjen. Vid granskningen 
framkom det att Ballingslöv redovisat en ansvarsförbindelse för ett pensionsåtagande 
vilket uppgår till 41,232 miljoner kronor. 
 
5.1.8 Skatt 
 

”En skatteplanering innebär en sund skattehälsovård, om företagen inte 
använder sig av de möjligheter som finns så är företaget illa skött.” 

Arne Gunnarsson, KPMG Bohlin, 041217 

 
Företag (juridisk person) har enligt beskattningsrätten möjlighet att vidta åtgärder 
som påverkar det redovisade resultatet i en önskvärd riktning. För att reducera 
skattekostnaden har företagen möjlighet att göra överavskrivningar, dessa utökade 
värdeminskningsavdrag ska dock motsvara avskrivningen i den finansiella rapporten, 
det så kallade formella sambandet (IL 18:13-14). Företag kan således välja om de 
ska skriva av tillgångarna (inventarierna)43 enbart enligt plan44 eller genom den 
utökade möjligheten som överavskrivningen ger. Både genom att öka 
avskrivningstakten och genom att avstå från denna valmöjlighet kan företaget 
påverka det redovisade resultatet.  

                                          
42 Se bilaga 4 
43 Såsom inventarier räknas även koncessioner, patent, licenser, varumärken, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats 

externt. (IL 18:1 st 2) 
44 Om avskrivningstiden är bestämd till 5 år innebär detta att tillgången enligt plan skrivs av med 20 % årligen, genom den utökade 

avskrivningstiden kan företagen skriva av samma tillgång med 30 % årligen, takten för kostnadsföringen ökar således.  
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Företagen har även möjlighet att genom avsättningar till periodiseringsfonder 
undandra intäkter från beskattning. Detta innebär i praktiken att företagen får en 
skattekredit som räcker i fem år eftersom periodiseringsfonden ska upplösas det 
sjätte året (IL 30:1-10). Även för denna avsättning gäller det formella sambandet 
som innebär att denna åtgärd ska även visa sig i den finansiella rapporten, 25 % av 
överskottet (vinsten) kan föras till dylika periodiseringsfonder. Denna åtgärd 
påverkar även den det redovisade resultatet. Om företaget är medvetet om att det står 
inför stora investeringar kommande år och resultatet förväntas bli lägre på grund av 
detta. Så kan vara fallet om maskinparken behöver bytas ut eller förvärv av 
verksamheter är aktuella, företagen kan välja att sätta av medel ett tidigare år för att 
lyfta fram dessa vid ett senare tillfälle. För att uppnå en maximal skatteeffekt (en så 
låg skattekostnad som möjligt) så kan företaget lösa upp periodiseringsfonden under 
år då företaget visar förlust. Om företaget visar –100 i förväntat resultat och 
upplösningen av periodiseringsfonden motsvarar detta så blir skatteuttaget lika med 
noll. Det ska dock noteras att en periodiseringsfond tvångsvis upplöses det sjätte 
året.  
 
Koncerner 
Skatterättsligt finns det ingen definition av koncerner utan Inkomstskattelagen 2:5, 
anger att en svensk koncern ska anses föreligga om de finns definierade i någon 
annan lag, såsom i ÅRL eller ABL. En koncern är inget skattesubjekt utan varje 
enskilt företag inom koncernen ses som ett eget skattesubjekt och dessa beskattas 
därmed för det egna redovisade resultatet. I den beskattningsrättsliga lagstiftningen 
finns det, trots att koncerner inte ses som ett skattesubjekt, lagrum som specifikt 
behandlar förhållanden som berör dessa. 
 

”… skattekostnaden är en tillräckligt stor post för att påverka viljan att 
reglera resultatet…” 

Arne Gunnarsson, KPMG, 041217 

 
Inom en koncern finns det möjlighet att föra medel mellan företag utan att detta 
utlöser någon utdelningsbeskattning, detta sker i form av öppna koncernbidrag. 
Denna överföring innebär att ett företag kan göra kostnadsavdrag för detta, men 
överföringen måste då tas upp som intäkt i det mottagande företaget (IL kap 35). För 
att det ska vara möjligt att föra medel mellan koncernföretag genom koncernbidraget 
ska det röra sig om helägda dotterföretag (mer än 90 %), överföringen ska redovisas 
öppet och ägandet ska ha varat under hela det aktuella beskattningsåret (IL 35:2-3). 
Koncernbidrag kan föras både vertikalt och horisontellt, förutsatt att 
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ägandeförhållandet inom koncernen uppgår till 90 %. För koncernens redovisade 
resultat kommer denna överföring av medel inte att innebära någon skillnad eftersom 
koncernen ses som en enda ekonomisk enhet, den effekt som detta medför är enbart 
var i koncernen (i vilken juridisk person) intäkten redovisas. En vinst som uppstår i 
en del av koncernen kan på detta sätt elimineras mot ett underskott i en annan del 
och får därmed skattemässiga konsekvenser, det skattepliktiga underlaget för det 
vinstbringande företaget minskar och får då till följd att skatteuttaget minskar. 

 
”De som har möjlighet lämnar koncernbidrag… för att eliminera 
vinster…” 

Håkan Pettersson, Skattverket, 041210 

 
Det finns dock en koncernbidragsspärr som aktualiseras vid handel med 
förlustföretag, detta innebär att koncernbidraget inte kan kvittas obegränsat mot 
förluster som uppstått innan ägarförändringen inträdde. (IL 40:18, Wiman 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 14: Koncernbidragsspärr 

 
I detta fall kan inte lämnat koncernbidrag kvittas mot förluster som uppstått innan 
ägarförändringen, däremot kan det överskott som dotterföretaget själv genererat 
kvittas mot underskott som skett tidigare år.  
 
Handel med underskottsföretag 
Handel med företag kan ingå som en del i en taktisk resultatplanering eller 
resultatutjämning, tidpunkten för förvärvet kan förläggas på ett sådant sätt att det 
förvärvande företaget har möjlighet att tillgodogöra sig både förluster och vinster 
som genereras i det förvärvade företaget beroende på vilken situation det 
förvärvande företaget befinner sig i (Samuelsson 1994). Om det förvärvade företaget 
beräknas gå med förlust under året efter förvärvet, är det fördelaktigt för det 
förvärvande vinstgivande företaget att planera förvärvstidpunkten så att den 
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förutspådda förlusten kan tillgodogöras genom koncernbidrag. Om det förvärvande 
företaget beräknas ha en lägre vinst alternativt förlust och förvärvet avser ett 
vinstgenererande företag så kan resultatet utjämnas med hjälp av koncernbidrag från 
dotter- till moderföretaget. Lönsamheten i transaktionen mellan förlust och 
vinstgivande företag uppstår om det finns ett överskott mellan det minskade 
skatteuttaget och priset för de förvärvade andelarna. Vid bedömningen om en sådan 
affär är lönsam ska även eventuella transaktionskostnader sammanräknas med 
anskaffningskostnaderna.  
 
Utdelning på näringsbetingade andelar 
Då en koncern ses som en enda ekonomisk enhet ska inte denna missgynnas av det 
faktum att verksamheten bedrivs i koncernform. De företag inom koncernsfären vari 
det inte finns ett ägande överstigande 90 % har inte möjlighet att genom 
koncernbidrag föra medel vidare. En utdelning från ett dotterföretag till ett 
moderföretag skulle i dessa fall medföra att en dubbelbeskattning uppstår, d v s både 
hos dottern och modern. Det finns därför särskilda regler (IL 24:13-22) för detta 
förhållande som medger att mottagen utdelning på näringsbetingade andelar inte ska 
anses vara beskattningsbar intäkt. För att det ska vara möjligt att motta icke 
skattepliktig utdelning ska det som huvudregel finnas ett ägande av röstandelar som 
överstiger 25 %, i dessa fall anses det naturligt att innehavet är näringsbetingat. Det 
är dock möjligt att ägandet är mindre än 25 % men då måste det göras en prövning 
för att se om det aktuella innehavet är näringsbetingat. Innehavet av dessa andelar är 
således ett led i organisationen alternativt har koppling till den bedrivna 
näringsverksamheten. 
 
Interna transaktioner 
En av konsekvenserna som uppstår i och med den ökade internationaliseringen är att 
den handel som sker på världsmarknaden till stor del även sker inom koncerner och 
inte enbart mellan länder (Nobes och Parker 2004). De priser som är förknippade 
med internförsäljning följer ofta en intern prissättning som i sig inte nödvändigtvis 
följer de marknadsmässiga förutsättningarna. Detta får då konsekvenser för 
beskattningen, den interna styrningen och relationerna mellan företagen inom 
koncernen.  
 

”Internationella transaktioner är problematiska, internprissättningen är 
inte alltid marknadsmässiga. Skatteparadis är ett problem, genom att föra 
medel till lågskatteländer kan företagen undgå beskattning 
överhuvudtaget.” 
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Håkan Pettersson, Skatteverket, 041210 

Överlåtelser och transaktioner mellan företag inom en koncern ska enligt regler i 
redovisningen inte anses vara realiserade förrän transaktionen har slutförts gentemot 
en extern part. Samma synsätt är styrande för huruvida ett företag inom en koncern 
får göra förlustavdrag för koncerninterna förlustöverlåtelser. En underprisöverlåtelse 
innebär att en tillgång överlåts till ett värde som understiger marknadsvärdet utan att 
detta är motiverat ur ett marknadsmässigt perspektiv. (IL 23:3, Wiman 2002) Om 
underprisöverlåtelser skulle vara tillåtna skulle detta innebära att företag inom en 
koncern kan skapa möjligheter att sänka och höja resultatet inom både det enskilda 
företaget och koncernen som helhet. För säljaren skulle en tillåten 
underprisöverlåtelse innebära att en avdragsgill förlust uppstår och som därmed 
sänker det redovisade resultatet före skatt. För förvärvaren i en sådan situation skulle 
detta innebära att anskaffningskostnaden blir lägre och den realiserade vinsten högre 
vid en extern avyttring till marknadsvärde vilket leder till att resultatet ökar.  

 
”Skattekostnaden är en del av ett företags resultatplanering, inte den enda 
anledningen, men det är klart att den har betydelse.” 

Håkan Pettersson, Skattverket, 041210 

 
5.2 Externa faktorer 

 
”Svenska kapitalmarknadens harmonisering med de internationella 
kapitalmarknaderna har påverkat beteendet hos investerare och 
analytiker, vilket har medfört ett större behov för företagen att via kreativa 
lösningar möta marknadens förväntningar. ” 

Erik Sandström, Ernst&Young, 041129 

 
För att ett företag ska få vara noterat vid Stockholmsbörsen, måste detta företag 
underteckna ett noteringsavtal som är juridiskt bindande. I detta avtal regleras de 
skyldigheter som det aspirerande företaget har gentemot marknaden och börsen. Det 
finns även detaljerade regler rörande kravet att företagen ska utlämna sådan 
information som kan vara kurspåverkande. Det uttrycks explicit att företagen ska 
följa de rekommendationer och riktlinjer som ges ut av Redovisningsrådet, företagen 
ska enligt noteringsavtalet även följa de rekommendationer som Näringslivets 
Börskommitté45 utfärdar. (Föreningen för aktiemarknadsfrågor) 
                                          
45 Börskommittén bildades 1968 och verkar för att en god sed ska tillämpas på den svenska aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden 

står för tolkningen av de rekommendationer som ges ut av Näringslivets börskommitté. (Föreningen för aktiemarknadsfrågor) 
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”… de svenska bolagen lyder under Stockholmsbörsens noteringsavtal, 
där det tydligt framgår vilket redovisningsverk som gäller… där finns 
egentligen inga möjligheter till avsteg… ” 

Erik Sandström, Ernst&Young, 041129 

 
5.2.1 Tillsyn och granskning 
Finansinspektionen står för tillsynen av den verksamhet som bedrivs vid 
Stockholmsbörsen, verksamheten styrs också av ett antal regelverk. Efterlevnaden av 
de regler som är gällande står under en noggrann kontroll och om företagen 
överträder dessa löper de risken för sanktioner. En (från börsen fristående) 
disciplinnämnd är det organ som bestämmer om en sanktion ska utfärdas, dessa 
sanktioner kan förekomma i form av viten, varningar eller om överträdelsen anses 
grav – avnotering från börsen. Den praktiska tillsynen sker av en särskild avdelning 
för notering och övervakning vid börsen. (Föreningen för aktiemarknadsfrågor, 
OMX II, Lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet) De företag som är 
noterade eller registrerade vid en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats och 
upprättar finansiella rapporter såsom, bokslutskommunikéer, delårsrapporter och 
årsredovisning övervakas av Panelen för övervakning av finansiell rapportering 
(Panelen46). Åtagandet att granska de finansiella rapporterna har Panelen fått av 
Stockholmsbörsen (Grundvall et al 2004). Granskningen genomförs som så att 
ungefär hälften av alla publika företag undergår en särskild granskning och 
resterande blir översiktligt granskade, året efter skiftar företagen granskningsgrupp. 
Detta innebär att de företag som föregående år inte blev särskilt granskade kommer 
att bli det detta år, företagens finansiella rapporter blir således utsatta för en särskild 
granskning vartannat år. Om ett företag befinns ha genomfört någon del av sin 
redovisning felaktigt så sker en korrespondens mellan granskningsgruppen och det 
berörda företaget, vid denna korrespondens har företaget möjlighet att motivera sitt 
ställningstagande.  
 
5.2.2 Redovisningens utveckling 
Resultatplanering och företagens möjligheter att använda sig av detta följer i princip 
utvecklingen av rekommendationer, normer och principer. Företagen anpassar sig till 
nya rekommendationer och standarder, det sker även en uppgradering av företagen 

                                          
46 Panelen består idag av Hans-Gunnar Solerud (ordförande), Claes Reuterskiöld och Lars Östman (dessa är vice ordföranden), Ulf 

Egenäs, Catarina Fritz, Hans Karlsson, Christina Liffner, Kajsa Lindståhl, Mats-Olof Ljungquist och Ingvar Pettersson. (Grundvall 
et al 2004) 
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då de frivilligt kan välja att tillämpa standarder som de i praktiken inte är tvingade att 
tillämpa. I ett historiskt perspektiv har resultatplanering varit närvarande om än i 
olika grad, det tidigare höga skatteuttaget motiverade företagen att aktivt söka alla 
lösningar som fanns tillgängliga för att sänka resultatet och därmed skattekostnaden. 
(Arne Gunnarsson, KPMG Bohlins, 041217)   
 

”Det finns ofta utrymme för subjektiva bedömningar… delar av 
regelverket är skrivet så att inget är svart på vitt, utan det är i dessa fall 
frågan om professionella bedömningar” 

Erik Sandström, Ernst&Young, 041129 

 
Transaktioner och händelser idag är mycket komplicerade, detta gäller exempelvis 
finansiella instrument. Komplexiteten i dessa transaktioner kan innebära att de inte 
täcks/passar in i aktuella normer och regler, redovisningen sker då utifrån egna 
subjektiva bedömningar för hur dessa ska behandlas. Detta kan då få konsekvenser 
och ge effekter på resultat- och balansräkningarna. Företagen kan då forma 
transaktionerna så att de blir komplexa och de erbjuder då ett alternativt 
tillvägagångssätt för att justera resultatet i en sådan riktning som är önskvärd. (Arne 
Gunnarsson, KPMG Bohlins, 041217)   
 
5.2.3 Kapitalmarknadens förväntningar 
 

”Nu går vi allt mer mot att redovisa marknadsvärdet. Detta innebär i sin 
tur att resultatet kan svänga betydligt kraftigare från en 
redovisningsperiod till en annan. Det spär på den så kallade 
kvartalskapitalismen” 

Arne Gunnarsson, KPMG Bohlins, 
AffärsCorren, ÖC, 040120 

 
Den internationella harmoniseringen har lett till att kapitalmarknaderna har satt 
större fokus på företagens kvartalsrapporter. Den ökade fokuseringen har lett till att 
det finns en kortsiktighet vid placeringar och dylikt, företag som det investeras i ska 
ha förmåga att möta de vinstkrav som marknaden och investerarna ställer på dem. 
Denna kortsiktighet skapar då incitament för kreativa lösningar i företagen. (Arne 
Gunnarsson, KPMG Bohlins, 041217, Erik Sandström, Ernst&Young, 041129) 
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5.3 Interna faktorer 
Företag som har en stark intern styrning är i högre grad intresserade av att kunna 
påverka det redovisade resultatet. Det finns en påtaglig skillnad mellan företag som 
ingår i svenska koncerner och företag i en amerikanskt ägd koncern. Att ett 
budgeterat resultat ska nås och att det i redovisningen finns möjligheter som 
underlättar att nå de uppsatta målen kan visa sig i att riskavsättningarna redovisas 
högre för att dämpa resultatet och lägre för att höja resultatet. Det är mycket svårt att 
bedöma huruvida riskavsättningen är tillräckligt hög alternativt borde vara lägre. 
(Ernst&Young 041129) 
 

”Det händer att vi ser att en avsättning kanske borde ha varit högre men 
vår granskning är ju naturligtvis inriktad mot höga reserveringar” 

Håkan Pettersson, Skatteverket 041210 

 
Den interna styrningen omfattar även de incitamentsprogram som finns inom 
företaget. Dessa belöningssystem har som syfte att påverka individerna inom 
företaget så att dessa arbetar för att uppnå exempelvis budgeterade mål och resultat. 
Utformningen av ett sådant system kan vara fokuserat på olika delar, men ofta ligger 
fokus på olika finansiella styrtal. Att det finns en resultatfokusering är vanligt 
eftersom detta är en av de få saker som de facto går att mäta och utvärdera. Belöning 
och utvärdering av den personliga prestationen väger i många fall tyngre än att möta 
kapitalmarknadens förväntningar. (Arne Gunnarsson, KPMG Bohlin, 041217) 
 
Av de granskade företagen var det 41 företag av 45 som angav att de tillämpade 
någon form av bonussystem som hade någon form av koppling till det redovisade 
resultatet.47 
 
5.4 Relationer 
Det finns en kontinuerlig kommunikation mellan den granskande revisorn och det 
granskade företaget, detta innebär att relationen mellan dessa både stärks och 
fördjupas. En god relation mellan dessa parter medför att revisorn får en direkt 
tillgång till sådan information som denne annars inte fått möjlighet att ta del av. En 
revision av ett företag innebär att det finns en löpande dialog mellan de inblandade 
parterna, företagen vänder sig till sitt revisionsbolag för att få råd och handledning 
för att kunna upprätta en riktig redovisning. Grundläggande för att revisionsarbetet 

                                          
47 Se bilaga 9 
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ska vara av kvalité är att det finns en god och öppen kommunikation mellan det 
revisionsbolaget och dess klienter. (Arne Gunnarson, KPMG Bohlins, 041217, Erik 
Sandström, Ernst&Young, 041129) 
 

”… Vår kontakt med våra revisionskunder präglas av en kontinuerlig 
kontakt och dialog under hela räkenskapsåret … ambitionen är att fånga 
upp svåra redovisningsfrågor på ett tidigt stadium för att ej behöva hamna 
i tidspress inför exempelvis släppet av en bokslutskommuniké” 

Erik Sandström, Ernst&Young, 041129 

 
En revisors uppgift är att både granska räkenskaperna och att verka preventivt för att 
undvika felaktigheter i redovisningen. Diskussionen om de möjligheter som 
redovisningens regler, normer och principer tillhandahåller förekommer öppet ute på 
företagen, att det finns ett intresse hos företagen att redovisa en bra och jämn 
resultatutveckling är ett naturligt inslag. Genom att tillhandahålla råd och vägledning 
ger revisionsbolagen en möjlighet att styra redovisningen i en sådan riktning att den 
håller sig inom rimliga och lagenliga gränser. (Arne Gunnarson, KPMG Bohlins, 
041217, Erik Sandström, Ernst&Young, 041129) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15: Informationsflöden och relationer mellan berörda parter  
 
Skatteverket ser det som mycket viktigt att ha en bra dialog och kommunikation 
både med berörda företag och med revisionsbolag. Både formella och informella 
möten förekommer. Vid dessa möten lämnar Skatteverket information om nya regler 
och Skatteverkets tolkning av dessa. På begäran lämnar också Skatteverket sin syn 
på konkreta frågeställningar från företag och revisorer. Ett av de problem 
Skatteverket står inför är att de kommer in sent i granskningsprocessen av företagens 
finansiella rapporter. Vid den tidpunkten de är klara med sin granskning och kommer 
med eventuella synpunkter så är det aktuella företaget i många fall redan framme vid 
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nästa års bokslut. Det är bra om det bli rätt bakåt men det viktigaste är ändå att det 
blir rätt framåt, Skatteverkets preventiva funktion prioriteras. (Håkan Pettersson, 
Skatteverket, 041210) 
 
5.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har den genomförda studien av resultatutjämning och närliggande 
faktorer vilka påverkar möjligheterna till detta presenterats. Studien har genomförts 
ur ett externt perspektiv vilket innebär att de faktorer som studerats är de som öppet 
redovisats i årsredovisningarna för år 2003. För att ge en övergripande bild och 
därmed en ökad förståelse för den kontext som fenomenet resultatutjämning befinner 
sig i, har en genomgång av de externa och interna faktorerna gjorts. Dessa faktorer är 
de som är tillgängliga för granskning i de finansiella rapporterna. De faktorer som 
primärt har undersökts illustreras i nedanstående figur. 
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Figur 16: Sammanställning av undersökta faktorer, resultatutjämning 2003 
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6 Analys 
De taktiska åtgärder som vidtas och är möjliga att granska ur ett externt perspektiv är 
de öppna resultatutjämnande åtgärderna, d v s åtgärder som ger avtryck i de 
finansiella rapporterna. Resultatplanering kan ske på olika nivåer, både som en 
synlig och medveten strategi inom företaget och individuellt. Det kan också röra sig 
om en strategi som antingen är öppen eller dold, även denna kan ske både på 
företags- och individnivå. Den öppna resultatplaneringen ger som tidigare nämnts 
avtryck i den finansiella rapporten, denna kan dock ha inslag av en dold strategi. Den 
dolda resultatplaneringen ger då utslag i de initiala värderingarna och 
bedömningarna som görs avseende en specifik transaktion.  
 
6.1 Bidragande faktorer 
För att förstå omfattningen och utvecklingen av fenomenet resultatutjämning i 
företagen måste det finnas en helhetssyn över vilka taktiska åtgärder som de facto är 
tillgängliga för att påverka det redovisade resultatet. En åtgärd som vidtas i ett 
område ger inte bara en effekt inom detta utan påverkar även andra. Grundläggande 
för resultatplanering är att den kan ske både i ett höjande och sänkande syfte 
beroende på hur den tidigare resultatutvecklingen har sett ut. De faktorer som lyfts 
fram i income smoothing/resultatplanering hypotesen samverkar med varandra och 
ger utslag i det redovisade resultatet. 
 
6.1.1 Enhetlig redovisning 
Att företag ska följa de rekommendationer och regler som är gällande för 
redovisningen kan tyckas vara en självklarhet, trots detta visar det sig att företag i 
vissa fall väljer att göra avsteg från den gällande regleringen. I den genomförda 
undersökningen visade det sig att företag valt att redovisa pensionsplaner för 
utländska dotterföretag enligt regler som varit lokalt gällande. Detta är något som 
direkt strider mot principen/regeln att samma värderingsprinciper ska användas 
genomgående i koncernen. En av orsakerna till att företag aktivt väljer att göra 
avsteg från rådande normbildning kan vara att effekterna av avstegen ger ett bättre 
redovisat resultat. Detta innebär dock inte att alla avsteg sker i syfte att utjämna det 
redovisade resultatet, utan det kan även vara frågan om en bristande kunskap om 
rådande normgivning. Samtidigt är det inte troligt att det är bristande kunskap som är 
orsaken till avstegen, eftersom de finansiella rapporterna tas fram i samarbete mellan 
företag och revisionsbolag. Åtminstone revisionsbolagen torde ha en sådan kunskap 
om regelverket att denna part på ett tidigt stadium inser eventuella felaktigheter och 
har då möjlighet att påpeka detta för företaget. Det kan därmed inte uteslutas att 
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medvetna avsteg från rådande regler rör sig om taktiska åtgärder från företagets sida 
om dessa påverkar det redovisade resultatet. 
 
Det faktum att företagen genom elasticiteten i rekommendationer och regelverk har 
möjlighet att välja hur de ska redovisa transaktioner ger upphov till utrymme för 
resultatplanering. Två alternativ kan skilja sig så pass mycket i deras effekter på det 
redovisade resultatet, att det sker ett aktivt val av det alternativ som bäst gynnar 
företagets situation. Att det finns valmöjligheter i valet av redovisning är 
grundläggande för att företaget ska kunna visa en rättvisande bild av den finansiella 
ställningen. Ett regelverk som endast ger ett valbart alternativ för hur redovisningen 
ska genomföras kan ske på bekostnad av den rättvisande bilden. De omgivande 
faktorerna för ett företag kan skilja sig ifrån de som är gällande för ett annat. Att 
dessa båda företag då ska använda sig av exakt samma redovisningsmetoder och ge 
en sann bild av deras verklighet torde vara en mer eller mindre omöjlighet.  
 
Det svenska regelsystemet är att klassificera som principiellt eftersom detta är 
generellt utformat. Den legala regleringen har utformningen av en ramlagstiftning 
vilket öppnar upp för tolkningar och bedömningar av hur transaktioner ska redovisas. 
En transaktion kan behandlas olika både beroende av dess egentliga syfte (substance 
over form) eller att det i den specifika kontexten där den företas finns faktorer som 
indikerar att den ska behandlas på ett specifikt sätt. En detaljreglering innebär att det 
finns en exakt beskrivning av transaktionen och hur denna ska redovisas. 
Komplexiteten i transaktionerna innebär att om de inte direkt motsvarar den 
beskrivning som ges i en detaljerad beskrivning så kommer det att vara möjligt att 
redovisa dessa efter godtyckliga bedömningar. Redovisningen av en komplex 
transaktion innebär i ett detaljerat regelsystem att det kan finnas utrymme för 
taktiska åtgärder. Det finns således både för- och nackdelar med båda typerna av 
redovisningssystem. 
 
Graden av subjektivitet i bedömningen av hur en transaktion ska redovisas är en 
faktor som är betydande för i vilken grad resultatplanering är möjlig att genomföra. 
Subjektivitet vid bedömningar av transaktioner och framförallt vid värderingen av 
dessa är dock något som primärt återfinns i den dolda formen av resultatutjämning, 
vilket medför att detta inte direkt kommer till uttryck i den finansiella rapporten. Ur 
ett resultatutjämningsperspektiv så har subjektiviteten en stor betydelse. Detta kan 
exempelvis ta sig uttryck i att riskbedömningar i samband med transaktioner görs 
högre för att dämpa resultatutvecklingen.  
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6.1.2 Belönings-/utvärderingssystem 
Företag som har en stark intern styrning kan vara föremål för en högre grad av 
resultatutjämnande åtgärder. Om det inom företaget finns attityder som medför att 
budgeterade resultatmål ska följas oavsett tillvägagångssätt, avvikelser från målet 
accepteras ej, så kan det finns starka incitament att påverka det redovisade resultatet. 
Det kan vara frågan om att tidigarelägga intäkter, tillvägagångssättet för hur 
periodiseringen av både kostnader och intäkter kan ifrågasättas. Om det inte finns 
tydliga och klara rutiner både inom företaget och i regelverket för redovisningen så 
kan det uppfattas som att detta är ett ”grått och oklart” område. Redovisningen skulle 
därmed kunna vara och bli utsatt för avsiktlig påverkan. Granskningen av 
årsredovisningarna visar att det finns resultatbaserade belöningssystem i flertalet av 
företagen, vid intervjuerna med revisorerna framkom det att de uppfattade ett 
resultatbaserat utvärderingssystem som en av de avgörande faktorerna som 
påverkade viljan att påverka resultatet i en önskvärd riktning. Utformningen av 
bonussystem är komplex för att tillse att den operativa personalen vidtar åtgärder 
som gynnar företaget och koncernen som helhet. Dessa system är ofta uppbyggda 
efter resultatmått, vilka är enklare att värdera och mäta än mjuka mått såsom t ex 
kundnöjdhet. 
 
En stark styrning kan medföra att en person i ledande befattning kan bli frestad att 
använda sig av metoder och tekniker där det finns möjlighet att påverka utfallet på 
ett sådant sätt som gynnar både personen och företaget. Om utvärderingssystemet är 
fokuserat på presterat resultat i nuläget och att kommande resultatmål baseras på det 
tidigare utfallet kan detta innebära att det redovisade resultatet är utsatt för avsiktlig 
påverkan. Detta om det visar sig att den operativa ledningen i dotterföretaget ser att 
resultatmålet passeras med god marginal och denne är medveten om att kommande 
resultatmål kommer att öka i motsvarande utsträckning. För att kunna nå det 
kommande resultatmålet skulle därför detta kunna innebära att det nuvarande 
resultatet dämpas för att den operativa ledningen ska ha möjlighet att uppnå 
kommande resultatmål. Den resultatutjämnande åtgärden får då ett framåtriktat syfte 
att verka dämpande. Om den operativa ledningen i nuläget har svårigheter att nå 
resultatmålet kan detta få till följd att resultathöjande åtgärder företas. En 
resultathöjande åtgärd kan vara att riskavsättningar görs till ett lägre belopp än vad 
som är normalt, intäkter tidigareläggs etc. Den resultatutjämnande åtgärden som 
vidtas i detta läge syftar till att lösa problem som finns i dag, de effekter som dessa 
ger upphov till i framtiden ignoreras och beräknas kunna lösas i ett senare skede. 
Detta är dock sådana åtgärder som är att hänföra till den dolda resultatutjämningen, 
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subjektiva bedömningar görs och motiven till dessa framkommer inte i den 
finansiella rapporten.  
 
Den negativa sidan med åtgärder som företas för att lösa situationen på kort sikt är 
att problemen tenderar att växa istället för att lösas och ger upphov till fler problem i 
framtiden. En intäkt som tidigareläggs ”lånas” från framtiden för att klara 
resultatmålet idag, under den kommande perioden så har det resultatmålet baserats 
på det tidigare vilket klarades med ”lånade intäkter”. För att även klara detta mål och 
under förutsättning att marknaden fortfarande är vikande fortsätter lånandet. Det 
kommer inte någon möjlighet att återupphämta situationen och kompensera för de 
lånade intäkterna. En negativ spiral skapas och kan få katastrofala följder inte enbart 
för personer i beslutsfattande position utan även för företaget som helhet. 
Utvärderings- och belöningssystemets utformning är därav faktorer som kan ha 
betydelse för närvaron av en avsiktlig påverkan av det redovisade resultatet. 
 
6.2 Taktiska åtgärder 
En åtgärd som höjer eller sänker det redovisade resultatet har visat sig vara alla 
aktiva åtgärder som företas i ett medvetet syfte för att påverka det resultat som 
presenteras för den externe intressenten. Dessa taktiska åtgärder kan företas både på 
koncern- och företagsnivå, oavsett vilken nivå de företas på kommer de att påverka 
det samlade resultatet för den noterade koncernen. En taktisk åtgärd som sker på 
koncernnivå har som primärt mål att nå det förväntade resultatet som de omgivande 
intressenterna har beräknat. På företagsnivå kan målet primärt vara att nå det 
budgeterade resultatmålet som satts inom koncernen, detta resultatmål kan då ses 
som en förlängning av det förväntade resultatet som finns för koncernen som helhet. 
Det resultatet externa parter förväntar sig av koncernen som helhet, torde därmed få 
genomslag både på koncern- och företagsnivå. De taktiska åtgärder som finns 
tillgängliga på de olika nivåerna skiljer sig åt. Koncernen har exempelvis möjlighet 
att välja konsolideringsmetod, denna möjlighet kanske inte finns tillgänglig för 
dotterföretaget. Utländska dotterföretag har å andra sidan möjlighet att påverka de 
justeringar som ska göras till moderföretagets tillämpade principer.  
 
6.2.1 Goodwill 
Hur företag väljer att hantera sin goodwill får konsekvenser på det redovisade 
resultatet, beroende på vilken avskrivningstakt som tillämpas. Inom de svenska 
reglerna finns det en ganska stor grad av valmöjligheter för hur företagen kan välja 
att hantera sin goodwill. Faktumet att det inte heller finns någon väletablerad praxis 
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för hanteringen skapar även det utrymme för valbara alternativ. Som en konsekvens 
av detta skiljer sig även tillämpade avskrivningstider för goodwill mellan företagen. 
Det bör dock noteras att granskade företag, utom i ett fall, tillämpar 
avskrivningsperioder vilka ligger inom de tidsintervall ÅRL och RR förespråkar.  
 
Goodwillposter uppgår vanligen till stora belopp, i flertalet företag handlar det om 
miljonbelopp. Företagen kan därmed, genom valet av avskrivningsperiod, avgöra hur 
stor kostnadsföringen årligen skall vara. I de fall goodwillposten uppgår till högre 
belopp skiljer sig effekterna på det redovisade resultatet avsevärt beroende på om 
företaget väljer att skriva av goodwillen på 5 eller 20 år. Detta skapar utrymme för 
taktiska åtgärder för företagen att aktivt styra resultatet i önskvärd riktning, detta att 
genom avskrivningstakten planera önskad kostnadsföring och därmed dess effekter 
på resultatet. 
 
Denna studies resultat visar att en tydlig koncentration kring avskrivningstakten 5-20 
år kan urskiljas i de företag där goodwillposten uppgår till ett belopp mellan ca 
500 000 tkr och 2 000 000 tkr. I de företag där goodwillposten är relativt låg är en 
kortare avskrivningsperiod, 5-10 år, mer förekommande än i företag med större 
goodwillpost. I företag med högre goodwillposter är en längre nyttjandeperiod för 
goodwill mer vanlig. Detta kan förklaras med att företag med hög andel goodwill 
torde önska kostnadsföra denna över en längre tid. Detta för att på så sätt belasta 
flera årsresultat jämfört med om en kortare avskrivningstakt valts då goodwillposten 
skulle belasta ett färre antal årsresultat och därav med ett större belopp varje år. 
Genom studien kan dock inget entydigt samband mellan företagens 
balansomslutning och vald avskrivningstakt för goodwill påvisas, det kan dock inte 
uteslutas att goodwillpostens storlek har betydelse för valet av nyttjandeperiodens 
längd.  
 
Som tidigare nämnts hanteras goodwill på olika sätt av olika företag. I och med 
införandet av de internationella redovisningsrekommendationerna IAS/IFRS från 
och med år 2005 kommer bestämmelserna för hanteringen av goodwill att förändras. 
Goodwill kommer då inte längre att årligen skrivas av, utan blir istället föremål för 
en kontinuerlig värdering, vilken vid behov skrivs ned. Denna förändring innebär att 
de olika sätten att hantera goodwill ersätts med ett enda tillvägagångssätt. Detta torde 
vara att föredra från en extern granskares synpunkt då detta inte enbart innebär att 
alla företag tillämpar samma regler utan de måste även tillämpa nedskrivning på all 
sin goodwill. Detta till skillnad från de aktuella reglerna där företagen kan tillämpa 
olika avskrivningstakter på olika goodwillposter. En tänkbar nackdel med införandet 



Analys 
 

 70

av nedskrivning av goodwill är risken för ökad grad av subjektiva bedömningar. 
Vissa typer av tillgångar kan tänkas vara svårare än andra att sätta ett marknadsvärde 
på t ex varumärken, patent etc. 
 
6.2.2 Poster av engångskaraktär 
I och med utvecklingen av RR 4, vilken trädde i kraft 1994, uppställdes mycket 
restriktiva kriterier för huruvida en händelse eller transaktion var att anse som 
extraordinär. Det är enbart sällsynta undantagsfall, t ex krig och jordbävningar, som 
är att klassificera som extraordinära. Övriga typer av händelser och transaktioner 
anses tillhöra företagets normala verksamhet. Resultaten i denna studie visar att inga 
granskade företag redovisat extraordinära poster under år 2003. Denna utveckling 
kan ses som ett tydligt genomslag av gällande rekommendation samt det faktum att 
företagen tillämpar den till fullo. Ännu en tänkbar orsak till att svenska företag ej 
redovisar denna typ av poster kan vara att deras verksamheter inte är belägna i ett 
sådant område. Även om företagen har verksamheter i sådana områden är det ändock 
inte en självklarhet att poster som uppstått på grund av extraordinära händelser är att 
klassificera som sådana, detta till följd av den restriktiva tolkningen. 
 
Jämförelsestörande poster är en annan typ av post som är av tillfällig karaktär. 
Poster vilka återkommande redovisas som jämförelsestörande i företagens finansiella 
rapporter är bl a nedskrivning av goodwill och omstruktureringar. Frågan är dock 
vad som egentligen är att anse som jämförelsestörande poster. Om posterna är att 
karaktärisera som tillfälliga eller av engångskaraktär, är det då egentligen befogat att 
t ex nedskrivningar och omstruktureringar kan klassificeras som jämförelsestörande? 
Dessa händelser kan ju de facto inträffa igen. En omstrukturering av ett företags 
verksamhet kan vara en naturlig del av företagets utveckling, kostnaderna och 
eventuella intäkter på grund av synergieffekter för detta torde ju kunna klassas som 
en del av företagets normala verksamhet. 
 
Ett problem, och ett återkommande sådant, är var i resultaträkningen de 
jämförelsestörande posterna skall placeras, de utgör ju varken en funktion eller ett 
kostnadsslag. RR 4 kan upplevas innehålla en valmöjlighet när det gäller hur de 
jämförelsestörande posterna skall redovisas. Rekommendationen menar att 
upplysning skall ske i not, alternativt i resultaträkningen. Panelen, vilka årligen 
granskar ett urval av de börsnoterade företagens årsredovisningar, menar att 
jämförelsestörande poster skall redovisas enbart i not. Detta på grund av att vad som 
anses som jämförelsestörande varierar mellan åren och även mellan företag.  
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I de fall de granskade företagen i denna studie redovisar effekterna av 
jämförelsestörande poster i not har denna post i resultaträkningen vanligen 
återfunnits bland rubriken Övriga intäkter respektive kostnader. Trots att det inte är 
förenligt med RR 4 redovisar ändock ett antal (12/45) företag jämförelsestörande 
poster på en egen rad i resultaträkningen. Faktumet att en del av företagen enbart 
redovisar posten på egen rad ur jämförelsesynpunkt till föregående år, kan tolkas 
som en effekt av rekommendationen och Panelens ståndpunkter. Troligen kommer 
även fler företag att ta till sig av rekommendationerna vilket slutligen kan leda till ett 
framtida enhetligt tillvägagångssätt för hanteringen och redovisningen av 
jämförelsestörande poster. Det förekommer även att företag redovisar de finansiella 
nyckeltalen både med och utan jämförelsestörande poster. Detta kan då ge signaler 
till de externa intressenterna att det finns en högre potential i företaget, eftersom 
hanteringen ger effekter på marginalerna. 
 
6.2.3 Byten av redovisningsprinciper 
Ett företag har möjlighet att välja mellan att redovisa enligt de rekommendationer 
som är gällande idag och att tillämpa kommande rekommendationer i förtid. Vissa 
företag har under 2003 valt att uppgradera redovisningen och i förtid tillämpa RR29 
och andra har valt att tillämpa rådande tillvägagångssätt. Ett medvetet val att avstå 
från att i förtid tillämpa kommande regler kan ses som en taktisk åtgärd. På detta sätt 
undgår de att behöva göra större avsättningar för pensioner såsom det framkommit i 
undersökningen att företag varit tvungna att göra i och med tillämpningen av RR29. 
Det kommer förmodligen att visa sig i årsredovisningen för 2004 att företag blir 
tvingade att byta redovisningsprinciper rörande pensioner då RR29 kommer att vara 
den gällande redovisningsnormen.  
 
Att det är 14 av 45 (ca 31 %) företag som angett att det skett ett principbyte kan 
innebära att det finns en sannolikhet att dessa byten faktiskt skett i ett taktiskt syfte. 
Det ska dock inte ignoreras att ett antal av dessa byten skett av helt naturliga orsaker, 
företag kan nyligen ha introducerats på börsen och därmed omfattas av ”nya” regler. 
Det kan även vara så att företagens verksamhet har utvecklats i en sådan riktning att 
de omfattas av regler som de tidigare inte omfattats av. Det är ändå en påfallande 
hög andel av företagen som anger att byte av redovisningsprincip skett och det kan 
då inte uteslutas att detta skett med ett strategiskt syfte. 
 
Då det från och med 2005 kommer att vara tvingade att tillämpa IAS/IFRS för 
noterade koncerner, så kan detta innebära att frekvensen av byten av 
redovisningsprinciper kommer att öka. Att företag väljer att byta redovisnings-
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principer och sedan anger att orsaken till detta är att ett nytt regelsystem ska 
användas kan vara en indikation på att den egentliga orsaken är ett taktiskt skifte av 
redovisningsprincip. Övergången till IAS/IFRS är generellt gällande för alla och ett 
byte i detta skede kommer då troligen inte att bli lika uppmärksammat som under ett 
konstant regelsystem. Övergången kan även innebära att företag väljer att ”städa ur” 
garderoben genom att redovisa ett antal negativa effekter på det redovisade resultatet 
till följd av principbytet. Dessa negativa effekter kan ha sitt ursprung i aktiva taktiska 
åtgärder som vidtagits under tidigare år, genom att rensa ur åtgärder som på sikt 
skapat omöjliga situationer genomgår företagen ett stålbad som ”rensar” ut gamla 
problem. 
 
6.2.4 Organisationsstruktur/Informationskrav 
Koncerner kan välja mellan att organisera sin verksamhet i form av ett antal olika 
särhållna företag eller att samla verksamheten under ett tak. Beroende på vilken 
klassificering moderföretaget gör av ägda andelar i ett företag påverkar detta graden 
av information om de olika innehaven. Ägda andelar i ett dotterföretag kan 
klassificeras såsom ett helägt dotterföretag (ägarandelar överstiger 50 %), 
intresseföretag (ägarandel om 20-50 %) eller att det rör sig om ett andelsinnehav av 
ringa/tillfällig karaktär. Skillnaden mellan ett helägt dotterföretag och ett 
intresseföretag är att ett helägt ska tas in i koncernredovisningen enligt 
förvärvsmetoden med full konsolidering. Detta innebär att ägd andel av samtliga 
poster redovisas i koncernredovisningen. Huvudregeln för konsolidering av 
intresseföretag är att kapitalandelsmetoden skall tillämpas, som alternativ anges 
anskaffningsvärdesmetoden. Vid granskningen av innehavet av intresseföretag 
framgick att 34 företag redovisade innehav i intresseföretag. Av dessa redovisade 
enbart ett företag sitt innehav enligt anskaffningsvärdesmetoden med hänvisning till 
dess ringa värde, övriga valde att tillämpa kapitalandelsmetoden. 
 
Kapitalandelsmetoden innebär att den ägda andelen i företaget redovisas som en 
summapost i koncernredovisningen, detta innebär att graden av finansiell 
information är relativt låg. Visserligen särredovisas tilläggsinformation i not, men 
den informationen är av mer praktisk art t ex dotterföretagets säte, kapitalandel samt 
bokfört värde. Ett andelsinnehav i ett företag som ligger nära gränsen för 
klassificering som intressebolag kan antingen redovisas enligt kapitalandels- eller 
anskaffningsvärdesmetoden. Ett aktivt val av kapitalandelsmetoden kan, om det 
delägda företaget har god utvecklingspotential, vara en del av en strategisk plan 
eftersom den ägda delen av dess resultat blir en del av koncernens. Om 
intresseföretaget däremot visar en negativ vinstutveckling kan anskaffnings-
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värdesmetoden vara att föredra eftersom anskaffningsvärdet vid denna metod är 
konstant och enbart mottagna utdelningar intäktsförs. 
  
6.2.5 Valutaomräkning 
Vid granskningen framkom det att en övervägande del av företagen omräknade sina 
utländska dotterbolag enligt dagskursmetoden, och därmed förde de 
valutakursdifferenserna via balansräkningen istället för att belasta årets resultat. Att 
koncerner väljer att tillämpa dagskursmetoden istället för temporalmetoden kan vara 
en taktisk åtgärd i syfte att utjämna det redovisade resultatet. Dagskursmetoden 
innebär att dotterföretagen ses som självständiga i förhållandet till moderföretaget. 
Är det rimligt att samtliga av dessa dotterföretag är att klassificera som sådana? Inte 
minst med tanke på att beslutet direkt avgör huruvida valutadifferensen ska tas upp i 
balansräkningen eller i resultaträkningen. Av de granskade företagen var det enbart 
ett som inte innehade några dotterföretag, de resterande företagen innehade i många 
fall ett flertal. Av dessa torde åtminstone en del av dem egentligen vara att 
klassificera som integrerade i förhållande till moderföretaget och därmed omräknas 
enligt temporalmetoden. Att företag väljer att använda sig av dagskursmetoden för 
valutaomräkningen kan bero på att denna metod är något lättare att tillämpa än 
temporalmetoden. Det kan inte heller uteslutas att valet av dagskursmetoden för 
valutaomräkningen är ett taktiskt led inom företaget för att påverka det redovisade 
resultatet. 
 
Vid tillämpningen av dagskursmetoden finns det möjlighet att välja mellan att i 
resultaträkningen använda sig av genomsnittskursen alternativt dagskursen. Om 
kursutvecklingen i ett land visar sig vara negativ kan ett taktiskt val vara att i ett 
sådant fall använda sig av genomsnittskursen, den negativa effekten av 
värdeminskningen motverkas då i viss mån. Anta att 100 X motsvaras av 100 SEK 
vid redovisningsperiodens ingång och vid dess utgång motsvaras 150 X av 100 SEK. 
Anta att ett företag har ett redovisat resultat uppgående till 150 000 X, vid 
konsolideringen innebär detta då att det redovisade resultatet som kommer att tas upp 
uppgår till 100 000 SEK. Om en genomsnittskurs för året i stället används så skulle 
detta innebära att det redovisade resultatet kommer att tas upp till 125 000 SEK 
((100+150)/2) Detta exempel är något förenklat men visar att det finns 
valmöjligheter inom dagskursmetoden som kan vara användbara ur ett taktiskt 
perspektiv.  
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6.2.6 Justeringar 
Justeringar av dotterföretagens årsredovisningar kan ske både på företagsnivå och 
centralt på koncernnivå, beroende på var dessa görs kan de vara ett led i en 
resultatutjämnande strategi. Vid granskningen av årsredovisningarna har det 
framkommit att vissa justeringar inte har genomförts på ett sådant sätt som 
efterfrågas i regelverket. I ett flertal företag har pensionsersättningar och avsättningar 
till dessa redovisats enligt utländska regler, detta kan ses som en direkt indikation på 
att justering av dotterföretagen inte skett. En justering av de finansiella rapporterna 
till svenska redovisningsregler ska göras för att koncernredovisningen ska vara 
utformad efter enhetliga principer. Detta avsteg kan då få till följd att koncernen som 
helhet visar en ekonomisk ställning som inte visar en rättvisande bild enligt svenska 
normer och principer. De företag som har tillämpat RR 29 i förtid har i sina 
årsredovisningar angett att denna övergång fått en negativ effekt på det redovisade 
resultatet. Det kan därför ifrågasättas om de företag som aktivt valt att redovisa 
pensionsåtaganden enligt utländska regler gör detta i ett syfte att påverka det 
redovisade resultatet i en positiv riktning, d v s resultathöjande. En sådan åtgärd 
skulle kunna rymmas inom det taktiska spann som redovisats för i avsnitt 4.4.2.  
 
6.2.7Avsättningar 
En taktisk åtgärd inom detta område kan vara att göra högre avsättningar i syfte att 
hålla nere resultatet för innevarande år och vid ett senare år lösa upp denna då det 
visat sig att riskavsättningen varit alltför stor. Detta kan vara fallet om företaget står 
inför en rättsprocess och utfallet är osäkert, försiktighetsprincipen har haft ett alltför 
stort inflytande. En extrem tillämpning av försiktighetsprincipen skulle innebära att 
företaget gör en hel avsättning för hela det beräknade beloppet. En sådan extrem 
tillämpning motverkas dock av att Skatteverket har ett intresse av att företagen 
redovisar ett högre resultat (skattemässigt resultat minskas och därmed minskar även 
skatteuttaget) och kan då ifrågasätta rimligheten i en sådan avsättning. En alltför låg 
avsättning innebär att företaget utsätter sig för risk och detta borde då revisorerna 
reagera på och begränsa genom att kräva en högre avsättning. För revisorernas del 
borde granskningen av avsättningar innebära att en jämförelse med tidigare 
avsättningar i liknande situationer görs. Om de tidigare avsättningarna varit högre så 
kan detta vara en indikation på att det finns någon form av strategisk medvetenhet 
som är bakomliggande. 
 
Avsättningen för kommande pensionsutbetalningar kan också vara utsatt för 
avsiktlig påverkan. I den undersökning som gjorts visade det sig att företag som valt 
att tillämpa RR29 i förtid tidigare hade gjort för små avsättningar vilket leder till att 
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tillämpningen idag påverkar resultatet negativt. Den tidigare tillämpningen kan då 
ses som en möjlig taktisk åtgärd eftersom den påverkat resultatet i en positiv 
riktning, företagen har inte varit tvingade att göra avsättningar i tillräckligt stor 
utsträckning. Det kan finnas en individuell vilja att påverka avsättningarna rörande 
pensioner i utländska dotterföretag, om skillnaden mellan de svenska reglerna och de 
utländska ger upphov till effekter på det redovisade resultatet. Om en redovisning 
enligt svenska regler påverkar resultatet negativt i det individuella dotterföretaget 
kan detta påverka huruvida den operativa ledningen uppnår de budgeterade 
resultatmålen. Om det finns ett bonussystem som är kopplat till presterat resultat så 
innebär detta att företagsledningens ersättning minskar i relation till det minskade 
resultatet. Den sammantagna effekten blir då att den operativa ledningen föredrar att 
göra lägre avsättningar, vilket håller resultatet uppe på en acceptabel nivå i 
jämförelse med det budgeterade. 
 
6.2.8 Skatt 
Den i Sverige starka kopplingen mellan redovisning och beskattning innebär att 
åtgärder som företas i redovisningen ger upphov till effekter i det beskattnings-
mässiga underlaget. Historiskt har den svenska beskattningen av företag varit högre 
än vad den är i dagsläget. Detta skulle kunna vara en indikation på att 
skattekostnaden tidigare har haft en större dämpande effekt på benägenheten att 
redovisa ett högre resultat. I och med att skattetrycket minskat så kan detta i sig ha 
lett till att benägenheten att redovisa högre resultat ökat. Den starka kopplingen kan 
hitintills fungerat som en broms för viljan att resultatutjämna i en alltför hög grad, 
eftersom en högre redovisad vinst innebär ett större skatteuttag för det enskilda 
företaget. Ett företag som har förmåga att minska skattekostnaden, minskar därmed 
ett utflöde av kapital ur företaget som inte ger upphov till att något värde direkt 
återförs till företaget. En skattekostnad kan därmed inte ses som en naturlig kostnad 
för ett företag eftersom detta inte omedelbart genererar någonting tillbaka. Ett företag 
som hittar en lösning vilken innebär att en inkomst inte utsätts för någon beskattning 
kommer då ha en högre förmåga att generera en högre avkastning till aktieägarna.  
 
Vid ett antagande att alla aktiva åtgärder som påverkar det redovisade resultatet är att 
se som resultatutjämnande så faller även bokslutsdispositioner inom ramen för dessa. 
Företag har möjlighet att välja mellan att använda sig av överavskrivningar och 
avsättningar till periodiseringsfonder eller att avstå från detta, hur de än väljer så 
kommer det att påverka det slutgiltiga resultatet. Det kan finnas en medveten strategi 
bakom exempelvis avsättningar till periodiseringsfonder. Detta om företaget står 
inför stora investeringar och genom detta har möjlighet att använda sig av de ökade 
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kostnader som är förknippade med investeringen och därigenom påverka storleken 
på skatteuttaget. Ökade kostnadsavdrag minskar det faktiska skatteavdraget, om det 
då finns möjlighet att lösa upp tidigare periodiseringsfonder som motsvaras av 
investeringens kostnader så minskar skatteuttaget. Användningen av periodiserings-
fonder kan således ge företagen möjlighet att visa ett bättre resultat än vad som 
faktiskt presterats. Periodiseringsfonder kan även användas som en taktisk åtgärd i 
syfte att verka resultatutjämnande i ett längre tidsperspektiv, tidsramen för en 
periodiseringsfond är sex år. Det finns dock inget som hindrar att en sådan fond 
upplöses i förtid om behovet finns. Det är dock viktigt att notera att periodiserings-
fonder och överavskrivningar elimineras vid konsolideringen in i koncern-
redovisningen. För koncernen innebär således bokslutsdispositionerna att 
avsättningarna och överavskrivningarna förs till balansräkningen och de därtill 
förknippade latenta skatterna förs till just latent skatt. Ur ett koncernperspektiv har 
bokslutsdispositionerna som företas ur skattesynpunkt inte någon betydelse.  
 
Koncerner har möjlighet att föra medel mellan företag inom koncernen genom att 
använda sig av koncernbidrag. Detta innebär att vinstgenererande företag kan föra 
överskott till ett förlustbringande företag inom koncernen. För koncernen som helhet 
innebär detta ingen förändring av det sammanlagda resultatet. En vinst som uppstår 
inom en koncern försvinner aldrig, den kan dock användas för att kvittas mot en 
förlust som uppkommit inom koncernen. Att föra koncernbidrag innebär att det 
skattemässiga resultatet påverkas och de överförda vinsterna tas upp i företag där de 
kan undgå beskattning. Ett koncernbidrags storlek och var det ska föras avgörs inför 
bokslutsdagen då behovet synliggörs inom koncernen, detta innebär att en 
resultatutjämning för det enskilda företaget görs i real tid (nutid).  
 
Handel med underskottsföretag kan ske både ur ett skattemässigt och ur ett taktiskt 
perspektiv. Genom att koncentrera exempelvis kostnadskrävande verksamhet i ett 
dotterföretag kan detta företag särhållas, det blir då enklare att redovisa de finansiella 
nyckeltalen både med och utan dessa kostnadskrävande och förlustbringande företag. 
För företag vars verksamhet omfattar en stor del av forskning och utveckling kan 
detta vara intressant, det blir då en större fokus på de produkter som är mogna och 
tillgängliga på marknaden. Sett ur ett skattemässigt perspektiv kan sådana företag 
användas i ett strategiskt syfte, det finns dock vissa begränsningar för i vilken grad 
förluster kan kvittas mot vinster. En indikator på att handeln med förlustbringande 
företag har setts som ett problem är att det de facto finns regler som är tänkta att 
motverka en skattemässig resultatutjämning. 
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Även internprissättningen kan användas både ur ett skattemässigt och ur ett taktiskt 
syfte. Genom en låg internprissättning och en hög externprissättning kan det 
redovisade resultatet påverkas. Om utvärderingen av ledningen sker på företagsnivå, 
innebärande att det är det individuella företagets resultat som bonussystemet baserar 
sig på, så kan det vara önskvärt att erhålla ett lågt anskaffningsvärde och ett högt 
försäljningspris. Detta innebär då att vinsten som uppstår ökar och den därtill 
kopplade bonusen ökar även den. Om bonusen däremot är kopplad till resultatet på 
koncernnivå, d v s det konsoliderade resultatet, får internprissättningen mindre 
betydelse för den operativa ledningen eftersom transaktioner mellan företag inom en 
koncern ska elimineras. Ur ett skattemässigt perspektiv så anses transaktioner och 
därtill knutna intäkter inte vara realiserade förrän de kommit till en extern part, 
koncernen ses som en ekonomisk enhet. I denna studie har det visat sig att flertalet 
av de granskade företagen har resultatbaserade bonusprogram/belöningssystem. Det 
kan därför inte uteslutas att internprissättningen har betydelse och därmed kan 
fungera som en taktisk åtgärd för att påverka resultatet i en önskvärd riktning.  
 
6.3 Externa granskare 
Resultatutjämning handlar i grund och botten om att företagen har möjlighet att 
påverka det redovisade resultatet inom lagliga gränser. För att företagen ska kunna 
genomföra åtgärder som är förenliga med rådande normgivning krävs det att det 
finns en kontinuerlig dialog mellan företaget, revisorer och Skatteverket. Den 
externa granskarens roll omfattar både att granska företagens redovisning och att 
motverka felaktigheter i denna. En granskning innebär att det finns inslag av både 
preventiva och retroaktiva åtgärder. Den preventiva funktionen kommer till uttryck 
genom den kontinuerliga dialog som förekommer mellan företag, revisorer och 
Skatteverket under hela redovisningsperioden. Genom en öppen dialog kan 
komplexa redovisningsfrågor lösas efterhand, för att dessa inte ska medföra 
felaktigheter längre fram. Den retroaktiva funktionen innebär att om det tidigare 
funnits, alternativt finns, felaktigheter i redovisningen så ska dessa rättas till. 
Upprättningen/revideringen kan innebära att tidigare års redovisningar måste göras 
om för att kunna fungera som ett tillfredställande jämförelsematerial. 
 
För en extern granskare är det svårt att få tillgång till all information om ett företag. 
Företagets operativa ledning kan ha sådan information som är att klassa som privat, 
detta kan innebära att den information som tillhandahålls revisorn är tillrättalagd och 
avsiktligt påverkad. En medveten strategisk plan inom företaget kan vara dold för de 
externa granskarna, detta beroende på den informationsasymmetri som föreligger. 
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För att förebygga att externa granskare duperas så är relationerna mellan dessa och 
de därtill kopplade kommunikationsmöjligheterna av stor betydelse. Om det inte 
finns en nära relation försvåras granskningen eftersom tillgången på både allmän och 
privat information minskas. En av de nackdelar som finns med en alltför nära 
relation är att det kan uppstå problem med objektiviteten till företaget för den externe 
granskaren.  
 
Om det finns ett intresse hos företaget att påverka resultatet i en viss riktning så sker 
det ett informationsutbyte mellan parterna för att redovisningen ska genomföras på 
ett regelmässigt riktigt sätt. Då regelverket är uppbyggt efter en principiell 
utformning så innebär detta att professionella bedömningar av transaktioner måste 
göras. För att företagen ska kunna försäkra sig om att inte få anmärkningar på 
redovisningen och krav på revidering rörande exempelvis värdering och 
periodiseringsfrågor, så innebär detta att de har intresse av att skapa goda relationer 
med de externa granskarna. Det finns en ömsesidig beroendeställning mellan 
företaget och revisorn. Företaget vill ha ”rena” finansiella rapporter att presentera för 
de externa intressenterna och revisorn är beroende av sin uppdragsgivare - företaget. 
Denna ömsesidiga beroendeställning kan medföra att kreativa lösningar som passar 
båda parter vidtas, även om dessa lösningar är att klassificera som lagenliga så kan 
de ändå ifrågasättas. Om det finns ett ömsesidigt intresse av att skapa goda relationer 
kan detta innebära att ett företag som vidtar taktiska åtgärder i vissa fall rör sig i 
gråzonen för vad som är lämpligt.  
 
De externa granskarna (revisorerna) är de som ska ha en djupare kunskap om de 
regler som styr redovisningen och vilka möjligheter desamma erbjuder för ett 
specifikt företag/koncern. Detta innebär dock inte att felaktigheter i redovisningen 
ytterst är att hänföra till och att ansvaret för dessa ligger hos revisionsbolaget. En 
taktisk åtgärd som gjorts i ett företag och som har granskats och godkänts av revisorn 
behöver inte vara olaglig. Resultatutjämning handlar om att inom gränserna för vad 
som är tillåtet vidta åtgärder för att påverka det redovisade resultatet i en önskvärd 
riktning. Genomgående under redovisningsårets gång finns det en kommunikation 
mellan företag och revisor för att redovisningen ska befinna sig inom gränserna för 
vad som är tillåtet. Om det finns valmöjligheter inom regelsystemet för hur 
redovisningen ska genomföras så ska dessa tillhandahållas företaget. Därav är det 
naturligt att företaget väljer det alternativ som bäst passar dess syften.  
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6.4 Resultatutjämning i ett tidsperspektiv 
Den tidigare forskning som genomförts rörande resultatutjämning i svenska företag 
och koncerner visar att problematiken med detta fenomen ständigt har varit 
närvarande om än i någon skiftande form. Då regleringen av redovisningen är 
dynamisk och ständigt under utveckling så har detta inneburit att rekommendationer 
och normer förändrats under årens lopp. Dessa förändringar har även påverkat 
närliggande regelverk för beskattning och civilrättsliga regler. En exakt jämförelse 
över tid av tillämpningen av en specifik rekommendation är inte möjlig eftersom 
rekommendationerna har förändrats så pass mycket.  
 
6.4.1 Skifte i fokus 
Då resultatutjämnande åtgärder innebär att företagen rör sig inom gränserna för vad 
som är lagenligt, så har detta inneburit att externa granskare kontinuerligt varit 
delaktiga i redovisningsarbetet och i de åtgärder som företagits för att påverka det 
redovisade resultatet. Såsom diskuterats tidigare (se avsnitt 6.1.4) finns det både en 
preventiv och retroaktiv funktion för de externa granskarna, dessa funktioner har 
varit centrala under årens lopp. Revisionsföretagets roll har dock utvecklats till att bli 
av en mer objektiv art, kraven på oberoende från företaget har under senare år ökat. 
Vid intervjuerna framkom det dock att de upplevde att resultatutjämning ständigt har 
varit närvarande och att denna varit mer eller mindre konstant över årens lopp. 
Tidigare var det en större fokus på att planera resultatet så att skatteuttaget minskade, 
som en effekt av det minskade skattetrycket har denna fokus vänts mot att 
tillfredsställa de förväntningar kapitalmarknaden har på företaget/koncernen. 
Tidigare fanns det ett större intresse av att behålla kapital inom företaget eftersom 
ägare och operativ ledning var densamma, ägaren gynnades av detta och hade 
möjlighet till att få en högre utdelning i form av lön och förmåner. Utvecklingen på 
kapitalmarknaden har medfört att företagen måste visa goda resultat för externa 
intressenter, eftersom det är de som i dagsläget tillhandahåller det riskkapital som 
företaget är beroende av. Detta skapar en press på företaget att hitta lösningar i 
redovisningen som är förmånliga både för företaget och externa investerare. Den 
ökade makten som kapitalmarknaden har över företagen kan också ha lett till att det 
skapats en kortsiktig resultatfokusering vid investeringsbeslut, den så kallade 
kvartalskapitalismen. Det blir allt viktigare att skapa vinster för att tillgodose 
marknadens behov, detta behov ger då i sin tur upphov till den kreativa 
redovisningen. 
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6.4.2 Restriktiv tolkning 
Det som kan utläsas vid en jämförelse av 2003 års studie och tidigare forskning är att 
redovisningen av poster av engångskaraktär har minskat betydligt, extraordinära 
poster finns inte alls upptagna i årsredovisningarna för år 2003. Detta skulle kunna 
vara en effekt av en alltmer restriktiv tolkning av den berörda rekommendationen. 
Det har funnits en övergång till att redovisa de extraordinära som jämförelsestörande 
poster för att särhålla dessa från den ”normala” verksamheten. Det har dock visat sig 
att tillämpningen av jämförelsestörande poster har minskat till följd av bl a kritik från 
granskningsgruppen. En jämförelsepost som innehåller kostnader från t ex 
omstruktureringar, avyttringar av verksamhetsgrenar och dylikt torde tillhöra den 
ordinarie verksamheten. För att särhålla dessa kostnader och intäkter kan företagen 
välja att ta upp dessa som övriga kostnader och intäkter. Utvecklingen har gått från 
att redovisa dessa som extraordinära till jämförelsestörande och numera som övriga 
intäkter och kostnader. 
 
 
 

Figur 17: Engångspostens utveckling 
 
Utvecklingen att extraordinära poster redovisas som övriga kostnader torde främst 
vara att härleda till utvecklingen av regler och rekommendationer. Företagen hade 
tidigare möjlighet att klassificera poster såsom extraordinära och därigenom fanns 
det möjlighet att föra kostnader längre ned i resultaträkningen. Detta fick i sin tur 
effekter på de finansiella nyckeltal som baserade sig på resultat som befann sig på en 
högre nivå i resultaträkningen. Eftersom det idag är en mycket mer restriktiv 
tolkning av den extraordinära posten så förekommer den mycket sällan. Faktum är 
att det i denna studie inte är något av de granskade företagen som har redovisat några 
extraordinära poster. Utvecklingen pekar mot att en ökad restriktivitet i 
tillämpningen minskar förekomsten av öppna resultatutjämningsåtgärder såsom 
poster av engångskaraktär.  
 
6.4.3 Otydlig normbildning 
Redovisningen av goodwill är fortfarande en post som är aktuell i resultat-
utjämningssammanhang. Tillämpningen av olika nyttjandeperioder påverkar det 
redovisade resultatet. Periodens längd varierar från fem till fyrtio år, ett företag som 
väljer att använda sig av en längre period kommer att få en lägre kostnad som 
belastar det redovisade resultatet än ett företag som väljer att ha en kortare 
nyttjandeperiod. Ytterligare en aspekt av problematiken med de olika 

           Jämförelsestörande Övriga Extraordinära 
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nyttjandeperioderna är vilken rättskälla som ska anses styrande för valet tidsperiod. 
ÅRL anger avskrivningsperioden 5 år för goodwill om inte annat kan visas, emedan 
Redovisningsrådet anger att den maximala avskrivningslängden är 20 år om inte 
annat kan påvisas. Detta medför att det finns utrymme för en taktisk planering av det 
redovisade resultatet, en otydlig normbildning tycks medföra att detta utrymme ökar.  
 
6.4.4 Sammanlagda effekter 
Ett företag som är intresserad av att utjämna det redovisade resultatet fokuserar sig 
förmodligen inte enbart på en av dessa faktorer (se figur 17 nedan), utan det kan ske 
en fördelning av påverkande åtgärder mellan dessa. Var och en för sig kan de ge en 
marginell effekt, tillsammans ger de en betydligt större effekt på det redovisade 
resultatet. Små variationer i redovisningen ger tillsammans en större effekt, en 
enskild avvikelse kan passera obemärkt för en extern granskare. Sett ur ett brett 
perspektiv blir avvikelserna till ett mönster som visar att redovisningssystemet 
tillåter ett relativt stort urval av möjligheter att påverka det redovisade resultatet. Den 
genomförda studien för år 2003 visar att de faktorer som undersökts i tidigare svensk 
forskning fortfarande är aktuella ur ett resultatutjämningsperspektiv.  
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Figur 18: Sammanställning av analyserade faktorer 
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7 Slutsats 
De undersökta faktorerna visar att resultatutjämning fortfarande är aktuell både på en 
nationell och på en internationell nivå. Förändringar som är förknippade med en 
taktisk åtgärd påverkar inte enbart berört område utan ger även upphov till effekter i 
andra. Detta innebär att en taktisk åtgärd skall ses som en del av en strategisk plan, 
vilken kan vara både synlig och dold.  
 
De inledande frågeställningarna vilka har varit styrande för denna uppsats är: 
 

• Hur har företagens användning av resultatutjämnande åtgärder förändrats? 
• Hur upplever de externa granskarna av de finansiella rapporterna att 

förekomsten av resultatutjämnande åtgärder har förändrats? 
 
Förekomsten av resultatutjämnande åtgärder följer utvecklingen av regler och 
rekommendationer. Detta innebär att de valmöjligheter som är tillgängliga för 
företagen för att påverka det redovisade resultatet har uppstått vid anpassningen till 
de nya reglerna. Kommande regler kan av företagen tillämpas i förtid, som ett 
taktiskt led kan företagen välja att antingen tillämpa de nya reglerna eller välja att 
avstå från detta. Det finns således ett taktiskt moment vid bedömningen av huruvida 
en förtida tillämpning skall ske eller inte.  
 
En otydlig normbildning inom redovisningen kan skapa utrymme för planering av 
det redovisade resultatet. Det svenska redovisningssystemet är principiellt utformat 
och därmed utsatt för subjektiva bedömningar vid redovisning av olika transaktioner. 
Hanteringen av goodwill i de finansiella rapporterna visar att det finns ett stort 
utrymme för bedömningar, vilket innebär att valet av nyttjandeperiodens längd kan 
utgöra en del av en strategisk plan. Utifrån denna undersökning kan slutsatsen dras 
att en mer restriktiv reglering motverkar närvaron av de öppet redovisade åtgärderna 
som inverkar utjämnande på det redovisade resultatet.  
 
Den förändring som kan utläsas i ett tidsperspektiv berör redovisningen av poster 
som är av engångskaraktär, regleringen av dessa har under senare år blivit mer 
restriktiv. Resultatet av detta blir att företagen söker andra kreativa lösningar för att 
särredovisa transaktioner som upplevs vara avvikande i företagets ordinarie 
verksamhet. 
 



Slutsats 
 

 84

Resultatutjämning har i ett tidsperspektiv tidigare haft en klar skattefokusering och 
därmed varit ägarorienterad, idag har fokus för resultatutjämningen skiftat till att 
vara investerarorienterat. En av orsakerna till detta är det minskade skattetrycket och 
att företagen blivit mer känsliga för externa intressenters resultatförväntningar. En av 
de starkast drivande faktorerna för förekomsten av resultatutjämning, enligt de 
externa granskarna, är förekomsten av resultatbaserade belönings- och utvärderings-
system i företagen.  
 
Förekomsten av resultatpåverkande åtgärder i de finansiella rapporterna har varit 
relativt konstant under årens lopp, vilket leder till slutsatsen att en minskning av de 
öppet redovisade taktiska åtgärderna därför torde innebära en ökning av de dolda.  
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Fortsatt forskning 
Kapitalmarknadens förväntningar kommer även i framtiden ha stor betydelse för 
vilket resultat som företagen redovisar och presenterar för de externa intressenterna. I 
framtiden är det viktigt att dessa intressenter har en god kunskap om vilka 
möjligheter företagen har att påverka det redovisade resultatet. Andelen små 
aktieinnehavare kommer även fortsättningsvis att öka i och med pensionssparande 
och dylikt, dessa intressenter kan sakna insikt i hur redovisningssystemet är 
uppbyggt. Förmågan att förstå vilka effekter aktiva åtgärder får på det redovisade 
resultatet måste vara god för att de inte ska bli duperade av överoptimistiska resultat.  
Betydelsen av forskning av fenomenet resultatutjämning kommer och bör därför 
även fortsättningsvis vara av högt allmänt intresse.  
 
Utifrån slutsatsen att förekomsten av öppet redovisade taktiska åtgärder 
(resultatutjämnande) i de finansiella rapporterna minskar, är det av allmänt intresse 
att en uppföljande studie genomförs utifrån ett internt perspektiv. Detta för att 
studera och pröva om förekomsten av de dolda vidtagna åtgärderna ökar om de 
öppna minskar. En uppföljande företagsförlagd studie skulle öka den externa 
validiteten i denna studie och även tillföra värdefull kunskap för den allmänna 
forskningen. 
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Bilaga 1: Underlag för diskussioner och intervjuer 
 

1. Hur skulle Ni definiera resultatplanering? 
 
2. Vilka områden inom redovisningen, enligt Er mening, är mest påverkbara i 

syftet att resultatplanera? 
 

3. Valmöjligheterna inom redovisningen är stora, hur ser Ni på detta? 
 
4. Principiellt eller detaljrikt utformade rekommendationer/standarder, vilket är 

att föredra och i så fall varför? 
 

5. Vilka är de främsta orsakerna, enligt Er mening, till att företag väljer att 
resultatplanera? 

 
6. Vilken betydelse har den ökade internationaliseringen? Företag verkar både 

nationellt och internationellt, influeras dessa av tendenser på marknaden? Ur 
ett redovisningsperspektiv, vilken påverkan har de internationella 
standarderna? 

 
7. Finns det företag vari det är uppenbart att de upprättar redovisningen i syfte att 

planera sitt resultat? Hur har detta i så fall yttrat sig? 
 

8. Är diskussionen i företagen angående resultatplanering öppen eller dold för 
Er? 

 
9. Beskattningsaspekten har mindre eller ingen betydelse på koncernnivå (dessa 

är ej skattesubjekt), däremot på företagsnivå får skattekonsekvenserna en 
direkt effekt. Skatteplanering tycks vara mer accepterat än resultatplanering, 
hur ser Ni på detta? 

 
10.  Skulle Ni vilja påstå att de möjligheter till resultatutjämning som erbjuds ur 

beskattningshänseende främjar företagen att gå ett steg längre i sin styrning av 
resultatet? I så fall varför? 
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Bilaga 2: Granskade företag  
 

Anoto Group Karlshamns SCA 

Ballingslöv International KARO BIO Securitas AB 

Boss Media Klövern Skanska 

Broström Lundbergs SKF 

BT Industries Micronic Laser Systems AB Song Networks 

CloettaFazer NCC SSAB 

Electrolux New Boliden Swedish Match 

Enea Data AB Nobia Switchcore 

Ericsson Pandox Teleca 

Gambro PartnerTech TeliaSonera 

Getinge PROFFICE Ticket 

Holmen Q-MED Tornet 

Industrivärden Rottneros Trelleborg 

Intentia SAAB Wihlborgs 

Investor Sandvik Volvo 
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Bilaga 3: Utdrag av tabeller från Group Accounting Across 
Borders  
Arne Fagerström 2002 
 
Tabell 1 
Large group (stor koncern) definieras utefter försäljningsintäkter överstigande 10 
000 M Sek alternativ mer än 10 000 anställda. 

Medium group (mellan koncern) definieras utefter försäljningsintäkter överstigande 
5 000 M Sek alternativt mer än 5 000 anställda. 
Small group (liten koncern) definieras såsom de som inte når upp till gränsen för 
mellan koncernerna.  
 
1990 Large group Medium group Small group Totally 
Adjustments 15 (83 %) 12 (71 %) 14 (42 %) 41 (60 %) 
No Adjustments 3 (17 %) 3 (18 %) 13 (39 %) 19 (28 %) 
Others 0 (0 %) 2 (11 %) 6 (19 %) 8 (12 %) 
Totally 18 (100 %) 17 (100 %) 33 (100 %) 68 (100 %) 

Koncernstorlek och antal koncerner som vidtog justeringar 1990 
Fagerström 2002, sid 59 

 
 
 
Tabell 2 
Antalet företag (noterad vid Stockholmsbörsen, A-listan) som tillfrågades var vid 
1999 års undersökning 43 stycken av totalt 83. 

 

 
Antal företag och % av 

respondenterna 
Antal företag och % av 

respondenterna 
Antal företag och % av 

respondenterna 
 1999 1992 1990 
Adjustments 32 (74 %) 36 (53 %) 41 (60 %) 
No 
Adjustments 

11 (26 %) 16 (23 %) 19 (28 %) 

Others 0 (0 %) 16 (24 %) 8 (12 %) 
Totally 43 (100 %) 68 (100 %) 68 (100 %) 

Antal koncerner som vidtog vertikala justeringar 
Fagerström 2002, sid 59  
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Tabell 3 
Respondenternas svar på huruvida resultatutjämning har betydelse vid beslutet om 
justering ska genomföras. 
 

 
Number of respondents claiming that 

adjustments can be used as a smoothing tool 
1999 

Adjustments were used as smoothing tools 2 (5 %) 
Adjustments were not used as smoothing tools 40 (93 %) 
No answer 1 (2 %) 
Totally 43 (100 %) 

Resultatutjämning och betydelsen av justeringar 
Fagerström 2002, sid 146 
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Bilaga 4: Sammanfattande matris 

Företag 

I enlighet 

R
en revision 

E.O
 

Jm
f. 

störande 

G
oodw

ill 

D
B

-förvärv 

Intressebolag 

M
etod 

Joint venture 

M
etod 

U
tl. D

B
 

M
etod 

Elim
ineringar 

Anoto Group X X - Ja Ja Ja Ja - - - Ja D Ja 

Ballingslöv X X - - Ja Ja - - - - Ja D Ja 

Boss Media X X - - - Ja Ja Kap1 - - Ja D Ja 

Broström X X - - Ja Ja Ja Kap Ja Kly2 Ja D3 - 

BT Industries X X - - Ja Ja Ja Kap - - Ja D Ja 

Cloetta Fazer X X - - Ja Ja Ja Kap - - Ja D - 

Electrolux X X - Ja Ja Ja Ja Kap Ja Kap Ja 

D/ 

Hög4 Ja 

Enea Data AB X X - Ja Ja Ja - - - - Ja D/T5 Ja 

Ericsson Xa X - - Ja Ja Ja Ja Ja Kap Ja 

D/T/ 

hög Ja 

Gambro X X - Ja Ja Ja Ja Kap Ja Kap Ja 

D/ 

hög Ja 

Getinge X X - - Ja Ja Ja Kap - - Ja D - 

Holmen X X - - Ja Ja Ja Kap   Ja D Ja 

Industrivärden X X - - Ja Ja Ja Kap - - Ja D - 

Intentia X X - - Ja Ja Ja Kap - - Ja D - 

Investor X X - - - Ja Ja Kap - - Ja D Ja 

Karlshamns X X - - Ja Ja Ja 

Ansk. 

metod 

(ringa) 6 - - Ja D Ja 

KARO BIO X X - - - Ja - - - - Ja D - 

Klövern X X - Ja - Ja - - - - - - - 

Lundbergs X X - - Ja Ja Ja Kap Ja Kly Ja D Ja 

Micronic Laser 
Systems AB X X - - - Ja - - - - Ja D - 

NCC X X - - Ja Ja Ja Kap  Kly Ja D Ja 
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Företag 

I enlighet 

R
en revision 

E.O
 

Jm
f. 

störande 

G
oodw

ill 

D
B

-förvärv 

Intressebolag 

M
etod 

Joint venture 

M
etod 

U
tl. D

B
 

M
etod 

Elim
ineringar 

New Boliden X X - - Ja Ja Ja Kap - - Ja D - 

Nobia X X - - Ja Ja Ja Kap   Ja D - 

Pandox X X - Ja - Ja - - Ja Kly Ja D - 

Partnertech X X - Ja Ja Ja Ja Kap - - Ja D Ja 

PROFFICE X X - - Ja Ja Ja Kap - - Ja D Ja 

Q-MED X X - Ja Ja Ja - - - - Ja D Ja 

Rottneros X X - - Ja Ja - - - - Ja D Ja 

SAAB X X - - Ja Ja Ja Kap Ja Kly Ja D/T Ja 

Sandvik X X - - Ja Ja Ja Kap - - Ja 

D/ 

hög Ja 

SCA X X - Ja Ja Ja Ja Kap Ja Kly Ja 

D/ 

hög Ja 

Securitas AB X X - - Ja Ja Ja Kap Ja Kly Ja D Ja 

Skanska X X - Ja Ja Ja Ja Kap Ja Kap Ja 

D/ 

hög Ja 

SKF Xa X - - Ja Ja Ja Kap - - Ja 

D/ 

hög Ja 

Song 
Networks X X - Ja Ja Ja Ja Kap - - Ja D - 

SSAB X X - - Ja Ja Ja Kap - - Ja D Ja 

Swedish 
Match X X - Ja Ja Ja Ja Kap - - Ja D - 

Switchcore X X - - - Ja - - - - Ja T Ja 

Teleca X X - - Ja Ja - - - - Ja D Ja 

TeliaSonera Xb X - - Ja Ja Ja Kap - - Ja 

D/ 

hög Ja 

Ticket Xc X - Ja Ja Ja Ja Kap - - Ja D Ja 

Tornet X X - - - Ja - - - - Ja D - 

Trelleborg X X - Ja Ja Ja Ja Kap - - Ja 

D/ 

hög Ja 
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Företag 

I enlighet 

R
en revision 

E.O
 

Jm
f. 

störande 

G
oodw

ill 

D
B

-förvärv 

Intressebolag 

M
etod 

Joint venture 

M
etod 

U
tl. D

B
 

M
etod 

Elim
ineringar 

Wihlborgs X X - - - Ja Ja Kap - - Ja D Ja 

Volvo Xa X - - Ja Ja Ja Kap Ja Kly Ja 

D/ 

hög - 
 

a Ericsson, SKF samt Volvo redovisar även enligt US GAAP 
b TeliaSonera redovisar enligt ÅRL och IFRS 
c Ticket uppger att de även tillämpar branschpraxis 

 
1 Kapitalandelsmetoden 
2 Klyvningsmetoden 
3 Dagskursmetoden 

4 Höginflationsredovisning 

5 Temporalmetoden 

6 Anskaffningsvärdesmetoden 
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Bilaga 5: Förteckning goodwill 

Företag Avskrivningstakt 
goodwill 

Goodwillpostens 
storlek (tkr) Balansomslutning (tkr) 

Anoto Group 10 år 298 674 568 518 
Ballingslöv 20 år 331 584 1 008 121 
Boss Media Ek livslängd - 269 947 
Broström 5-10 år  58 400 5 646 800 
BT Industries 5-20 (20år) 1 244 000 10 265 000 
Cloetta 5-20 år 236 000 2 848 500 
Electrolux 10-20 (40år) 5 030 000 77 028 000 
Enea Data AB ek livs o 10 år 101 677 403 358 
Ericsson ek livs/20år 5 739 000 182 372 000 
Gambro 10-20 år 10 702 000 34 112 000 
Getinge ek livs/20år 5 006 400 12 032 300 
Holmen linjärt 20 år 528 000 26 358 000 
Industrivärden 10 år 236 000 21 075 000 
Intentia 10 år 348 700 3 414 700 
Investor 10 år - 83 368 000 
Karlshamns 5 el 10 år 7 377 1 899 276 
KARO BIO 3-10 år - 229 027 
Klövern - - 3 364 892 
Lundbergs 5-20 % 584 000 46 280 000 
Micronic Laser 
Systems AB - - 1 640 586 
NCC 5-20 % 2 045 000 29 997 000 
New Boliden max 20 år 2 712 000 19 861 000 
Nobia 20år 1 619 000 6 460 000 
Pandox - - 5 456 000 
Partnertech 5-20 år 72 847 819 818 
PROFFICE max 10 % 291 000 976 000 
Q-MED anges ej 44 483 1 510 528 
Rottneros 5 år 5 000 2 332 000 
SAAB 5-20 år 1 627 000 28 704 000 
Sandvik 5-20 år 4 349 000 48 397 000 
SCA max 20 år 14 586 000 107 356 000 
Securitas AB 5-20 % 14 777 800 36 954 700 
Skanska 3-20 år 4 259 000 66 738 000 
SKF 5-20 år 536 000 36 326 000 
Song Networks 10 år 37 214 2 979 959 
SSAB 5 år 16 000 18 476 000 
Swedish Match 20 år 2 046 000 15 102 000 
Switchcore 3-5 år - 180 795 
Teleca 5-20 % 1 562 565 2 747 181 
TeliaSonera 5 % (max20år) 52 922 000 194 819 000 
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Företag Avskrivningstakt 
goodwill 

Goodwillpostens 
storlek (tkr) Balansomslutning (tkr) 

Ticket 5-20 % 101 678 268 537 
Tornet - - 20 304 900 
Trelleborg 20 år 6 987 000 22 856 000 
Wihlborgs - - 20 352 000 
Volvo 5-20 år 14 977 000 231 252 000 
 
 



Bilagor 
 

 102

Bilaga 6: Koncentration nyttjandeperiod 5-20 år 
Företag Goodwillpostens 

storlek (tkr) 
Avskrivningstakt 

goodwill 
Balansomslutning 

(tkr)   

Q-MED 44 483 - 1 510 528   
Klövern - -    
Micronic Laser 
Systems AB - -    
Pandox - -    
Tornet - -    
Wihlborgs - -    
Anoto Group 298 674 10 år 568 518   
Song 
Networks 37 214 10 år 2 979 959   
Intentia 348 700 10 år 3 414 700   
Industrivärden 236 000 10 år 21 075 000   
Investor - 10 år    
Gambro 10 702 000 10-20 år 34 112 000   
Electrolux 5 030 000 10-20 (40år) 77 028 000   
Ballingslöv 331 584 20 år 1 008 121   
Swedish 
Match 2 046 000 20 år 15 102 000   
Trelleborg 6 987 000 20 år 22 856 000   
Holmen 528 000 20 år 26 358 000   
Nobia 1 619 000 20år 6 460 000   
KARO BIO - 3-10 år    
Skanska 4 259 000 3-20 år 66 738 000   
Switchcore - 3-5 år    
Karlshamns 7 377 5 el 10 år 1 899 276   
Rottneros 5 000 5 år 2 332 000   
SSAB 16 000 5 år 18 476 000   

Broström 58 400 5-10 år 5 646 800   
Ticket 101 678 5-20 år 268 537   
Partnertech 72 847 5-20 år 819 818   
Teleca 1 562 565 5-20 år 2 747 181   
Cloetta Fazer 236 000 5-20 år 2 848 500   
BT Industries 1 244 000 5-20 år 10 265 000   
SAAB 1 627 000 5-20 år 28 704 000   
NCC 2 045 000 5-20 år 29 997 000   
SKF 536 000 5-20 år 36 326 000   
Securitas AB 14 777 800 5-20 år 36 954 700   
Lundbergs 584 000 5-20 år 46 280 000   
Sandvik 4 349 000 5-20 år 48 397 000   

Volvo 14 977 000 5-20 år 231 252 000   
Enea Data AB 101 677 ek livs o 10 år 403 358   
Getinge 5 006 400 ek livs/20år 12 032 300   
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Företag Goodwillpostens 
storlek (tkr) 

Avskrivningstakt 
goodwill 

Balansomslutning 
(tkr)   

Ericsson 5 739 000 ek livs/20år 182 372 000   

Boss Media - Ek livslängd    

PROFFICE 291 000 max 10 år 976 000   

New Boliden 2 712 000 max 20 år 19 861 000   
SCA 14 586 000 max 20 år 107 356 000   
TeliaSonera 52 922 000 max 20år 194 819 000   
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Bilaga 7: Goodwill i förhållande till balansomslutning  
Företag Goodwillpostens storlek (tkr) Balansomslutning (tkr) GW/BO 

SSAB 16 000 18 476 000 0,09 % 
Rottneros 5 000 2 332 000 0,21 % 
Karlshamns 7 377 1 899 276 0,39 % 
Broström 58 400 5 646 800 1,03 % 
Industrivärden 236 000 21 075 000 1,12 % 
Song Networks 37 214 2 979 959 1,25 % 
Lundbergs 584 000 46 280 000 1,26 % 
SKF 536 000 36 326 000 1,48 % 
Holmen 528 000 26 358 000 2,00 % 
Q-MED 44 483 1 510 528 2,94 % 
Ericsson 5 739 000 182 372 000 3,15 % 
SAAB 1 627 000 28 704 000 5,67 % 
Skanska 4 259 000 66 738 000 6,38 % 
Volvo 14 977 000 231 252 000 6,48 % 
Electrolux 5 030 000 77 028 000 6,53 % 
NCC 2 045 000 29 997 000 6,82 % 
Cloetta Fazer 236 000 2 848 500 8,29 % 
Partnertech 72 847 819 818 8,89 % 
Sandvik 4 349 000 48 397 000 8,99 % 
Intentia 348 700 3 414 700 10,21 % 
BT Industries 1 244 000 10 265 000 12,12 % 
Swedish Match 2 046 000 15 102 000 13,55 % 
SCA 14 586 000 107 356 000 13,59 % 
New Boliden 2 712 000 19 861 000 13,65 % 
Nobia 1 619 000 6 460 000 25,06 % 
Enea Data AB 101 677 403 358 25,21 % 
TeliaSonera 52 922 000 194 819 000 27,16 % 
PROFFICE 291 000 976 000 29,82 % 
Trelleborg 6 987 000 22 856 000 30,57 % 
Gambro 10 702 000 34 112 000 31,37 % 
Ballingslöv 331 584 1 008 121 32,89 % 
Ticket 101 678 268 537 37,86 % 
Securitas AB 14 777 800 36 954 700 39,99 % 
Getinge 5 006 400 12 032 300 41,61 % 
Anoto Group 298 674 568 518 52,54 % 
Teleca 1 562 565 2 747 181 56,88 % 
     

Summa1 156 025 399 1 300 244 296 12 % 
 

1 Exklusive de företag vilka ej redovisat någon goodwillpost år 2003. 
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Bilaga 8: Byte av redovisningsprinciper 

Företag Byte av redovisningsprincip 

Anoto Group X 
Ballingslöv X 
Boss Media - 
Broström - 
BT Industries - 
Cloetta Fazer - 
Electrolux X 
Enea Data AB - 
Ericsson X 
Gambro X 
Getinge - 
Holmen X 
Industrivärden X 
Intentia - 
Investor - 
Karlshamns - 
KARO BIO - 
Klövern - 
Lundbergs X 
Micronic Laser Systems AB - 
NCC - 
New Boliden - 
Nobia - 
Pandox - 
Partnertech - 
PROFFICE - 
Q-MED - 
Rottneros X 
SAAB - 
Sandvik X 
SCA - 
Securitas AB X 
Skanska X 
SKF X 
Song Networks - 
SSAB - 
Swedish Match - 
Switchcore - 
Teleca - 
TeliaSonera - 
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Företag Byte av redovisningsprincip 

Ticket - 
Tornet - 
Trelleborg - 
Wihlborgs - 
Volvo X 
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Bilaga 9: Belöningssystem 
Företag Belöningssystem 

Anoto Group Grundlön, bonus, pensionspremie, övriga ersättningar, optioner 
Ballingslöv International Fast, bonus, förmån 
Boss Media Grundlön, övriga förmåner, pension 
Broström Fast lön, bonus, övriga förmåner, pension, optionsprogram 
BT Industries Grundlön, bonus, andra förmåner 
CloettaFazer Grundlön, rörlig, övriga förmåner, pension 
Electrolux Fast, rörlig, förmåner, långsiktiga incitamentsprogram, pension, 

optionsprogram 
ENEA Data AB Fast, rörlig, pension 
Ericsson Fast, rörlig, förmån, pension 
Gambro Fast, rörlig, långsiktiga incitamentsprogram (LIP), pension, övriga 

ersättningar 
Getinge Grundlön, rörlig, övriga förmåner, pension, övrig ersättning 
Holmen Fast lön, pension 

 
Industrivärden Fast, rörlig, övriga förmåner, pension, incitamentsprogram 
Intentia Grundlön, rörlig (ej år 2003), pension 
Investor Fast lön, rörlig lön, rörliga incitamentsprogram, pension och övriga 

förmåner 
Karlshamns Grundlön, bonus, bostadsförmån (vd), pension 
KARO BIO Fast lön, bonusprogram, förmåner, aktierelaterade aktieprogram, pension 
Klövern Grundlön, rörlig, förmån (bil), pension 
Lundbergs Fast lön, bonus, pension 
Micronic Laser System AB Fast lön 
NCC Grundlön, rörlig, ersättningar förmåner, pension 
New Boliden Grundlön, rörlig, övriga förmåner, pension, personaloptioner 
Nobia Grundlön, bonus, pension, optionsprogram 
Pandox Fast lön, bonus, pension övriga förmåner  
PartnerTech Grundlön, rörlig, andra förmåner, optionsprogram 
PROFFICE Grundlön, pension 
Q-MED Grundlön, bonus, tjänstepension, teckningsoptionsprogram 
Rottneros Fast lön, rörlig, förmåner och pension 
SAAB Fast lön, rörlig lön, (målbonusavtal) 
Sandvik Bonussystem 
SCA Fast, rörlig, förmån, pension 
Securitas AB Grundlön, rörlig, pension 
Skanska Fast, rörlig 
SKF Fast lön, rörlig, förmån, pension, personaloptioner 
Song Networks Fast, rörlig, förmån 
SSAB Fast lön, rörlig 
Swedish Match Grundlön, rörlig (bonus), övriga ersättningar, övriga förmåner, pensioner 
Switchcore Grundlön, rörlig, övriga förmåner, pension 
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Företag Belöningssystem 

Teleca Grundlön, rörlig, övriga förmåner, pension, incitamentsprogram (option) 
Telia Sonera Grundlön, rörlig, förmån, pension 
Ticket Fast, bonus, sjukvårdsförsäkring 
Tornet Fast lön, bonus, pension 
Trelleborg Fast, rörlig, andra ersättningar, pension 
Wihlborgs Grundlön, övriga förmåner (bil & bostad), pension, vinstandelsstiftelse 
Volvo Fast, rörlig, optionsprogram, förmån 
 
 


