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FÖRORD 

 
Vi vill inleda denna uppsats med att rikta ett stort tack till respondenterna som ställde upp 
och avvarade tid för vår undersökning. Ett speciellt tack vill vi rikta till den auktoriserade 
revisor som gav oss den verklighetens uppfattning och de riktlinjer som behövdes vid 
skapandet av våra scenarion 
 
Vi vill slutligen tacka vår seminariegrupp och vår handledare Joakim Wincent för den 
vägledning de givit oss under arbetets gång. 

 
 
 
 
Tobias Norström       Daniel Olofsson 



 

 

SAMMANFATTNING 
 
Eftersom många lagrum är tvetydiga leder det till att revisorerna tvingas till subjektiva 
tolkningar. Syftet med denna uppsats var att utifrån den institutionella teorin belysa hur 
revisorer agerar när de tar beslut om tvetydiga lagrum. För att besvara vårat syfte har vi 
intervjuat fyra revisorer på två företag. Slutligen jämförde vi dessa resultat mot varandra 
för att se vilka likheter och skillnader som fanns mellan revisorerna. Vi kom fram till att 
revisorerna alltid utgår från de lagar och regler som finns. Vidare fann vi att man på 
byråerna gjort saker för att underlätta subjektiva bedömningar. På båda kontoren fanns 
det ”mallar” för att underlätta bedömningar av väsentligt belopp. Även de enskilda 
revisorerna försökte underlätta sina bedömningar genom egna utarbetade policys som de 
följde. Vi såg även att intuitionen kan styra revisorers agerande i enstaka fall. 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Because many laws are ambiguous this leads to the fact that accountants have to make 
subjective assessments. The purpose of this essay was to show how accountants act when 
they make decisions about ambiguous laws, based on institutional theory. For this 
purpose, we carried out interviews with four accountants of two companies. Finally, we 
compared the results against each other to see similarities and differences between the 
accountants. Our results showed that all of the accountants make their assumptions based 
on the laws and rules that exist. Further, we noticed that the companies have done things 
to make it easier to make subjective assessments. Both companies had templates to 
facilitate the assessments. Also, the accountants have tried to facilitate these subjective 
assessments by making their own policies that they use. We also noticed that intuition 
can affect how the accountants act in exceptional cases. 
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1 INLEDNING 
 
I det här kapitlet kommer vi att ge en bakgrund i ämnet och ta upp intressanta problem 
som ligger till grund för vår uppsats. Kapitlet kommer att avslutas med vilket syfte vi haft 
med uppsatsen.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Moberg menar att redan i 1800-talets slutskede infördes bestämmelser om revision i 
aktiebolagslagen. Revisorns roll och ställning har sedan förändras genom åren. Detta på 
grund av utökad lagstiftning och nya utarbetade rekommendationer (Moberg, 1986). På 
grund av att ägarna i ett aktiebolag bara ansvarar med sitt satsade kapital, så ställer det 
begränsade ansvaret särskilda krav på hur bolagets ekonomi redovisas utåt. Ägare, 
långivare, leverantörer, kunder, anställda och samhälle måste kunna lita på redo-
visningen. Därför finns lagar och regler om revision av bolagets redovisning och om den 
information bolaget lämnar om sin ekonomiska situation. Revisorn utses av aktieägarna 
på bolagsstämman. Men revisorn ska ändå tänka på alla intressenters behov (FAR:c, 
1992). 
 
Revisorn ska granska och i en revisionsberättelse uttala sig om bolagets årsredovisning 
och förvaltning, allt enligt lag och god revisionssed. ”God revisionssed” betyder att 
arbetet utförs enligt god praxis bland revisorer. God revisionssed kodifieras och uttolkas i 
FAR: s rekommendationer.(Ibid) 
 
Revision är att kritiskt granska, bedöma och ge utlåtande om redovisning och förvaltning. 
Varje revision måste planeras noga. Planeringen är en avgörande del av arbetet. Här ska 
revisorn avgöra vilka områden som ska granskas men också hur, när och av vem.(FAR:b, 
2000) 
 
Eftersom att alla företag är unika, måste de granskas utifrån sina egna unika förhållanden. 
Varje revision börjar därför med en analys av det enskilda företaget där det gäller att lära 
känna och förstå företagets verksamhet. Under denna del av revisionsprocessen samlar 
revisorn in, analyserar och bedömer en stor mängd information för att lära känna och 
förstå både interna och externa förhållanden hos företaget.(Ibid) 
 
Det är framförallt företags ägare som har intresse av revisionen. Den har emellertid 
betydelse även för andra intressenter. Till dessa intressenter hör kreditgivare, 
leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun. Alla dessa intressenter har nytta av 
vad revisorn gör. De olika intressenterna måste kunna lita både på den information 
bolaget lämnar om sin ekonomiska situation och på förvaltningen. Revision är en 
förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle. Därför finns det lagar och 
regler om revision av olika företagsformers förvaltning och redovisning och om den 
information bolaget lämnar om sin ekonomiska situation. Revision ger trovärdighet åt 
företagets finansiella information. Om det inte fanns revisorer med de uppgifter de har i 
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dag, skulle de olika intressenterna anlita egna kontrollanter för att få reda på vilka företag 
de vågar lita på.(Ibid) 
 
Enligt årsredovisningslagen 2 kap 2 § skall årsredovisningen upprättas på ett överskådligt 
sätt och i enlighet med god redovisningssed. God redovisningssed är en rättslig standard 
som grundas på lag, praxis och rekommendationer. Den innebär en skyldighet att följa 
lagen och de redovisningsprinciper som anges i lagen. Särskild betydelse tillmäts också 
allmänna råd och rekommendationer av normgivande organ som Redovisningsrådet och 
Bokföringsnämnden.(FAR:a, 2002)   
 
 
1.2 Problemområde 
 
Redovisning och revision är inte en statisk vetenskap utan utvecklas hela tiden. 
Anpassning sker till den globala marknaden, till EU och utvecklingen i näringslivet. 
Svensk redovisning bygger på bokföringslagen och årsredovisningslagen, Redovisnings-
rådets rekommendationer och Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Där 
dessa inte räcker hänvisas till IASB (International Standard Accounting Board), och 
skulle inte detta räcka hänvisas till FASB (Financial Accounting Standard Board) i USA. 
Redovisningsrådet, som främst vänder sig till noterade företag, kommer ut med allt fler 
och alltmer omfattande rekommendationer. Bokföringsnämnden, som främst vänder sig 
till icke noterade företag, försöker anpassa dessa rekommendationer till mindre företag 
men hinner inte med, vilket gör att många företag måste förlita sig på de övrigas 
rekommendationer om sådana finns.(Andersson, 2002) 
 
På detta sätt utvecklas god redovisningssed i Sverige. Då det inte finns rekommen-
dationer eller allmänna råd i alla situationer, och då företag kan välja mellan de olika 
organisationerna, beroende på verksamhet och hemort, uppkommer flera goda redo-
visningsseder i Sverige. Det komplicerar bilden. Därtill kommer tolkningar av både 
lagtext, rekommendationer, råd och vägledningar.(Ibid) 
 
Att det inte bara finns en sanning har under flera år medfört att ett antal problem har 
uppstått. Detta beror enligt Kam (1990) på att det istället för att finnas en sanning så finns 
det ett antal metoder som allihop är godtagbara. Detta gör att olika revisorer kan tolka ett 
lagrum som är vagt formulerat och därmed mycket osäkert i vad som är det sanna och 
rätta på flera sätt. 
 
Orsaken till att dessa tolkningar görs beror till stor del på att det primära målet med 
redovisning och revision är att tillgodose intressenternas behov. För intressenterna är det 
inte de fastställda värdena som är mest intressanta, utan de vill veta det värde som ger en 
så rättvisande bild som möjligt. De historiska värdena är säkra men inte speciellt 
värdeskapande för beslutsfattning. På grund av detta ser revisorerna inte bara till det 
värde som råder just idag, utan det som under den aktuella perioden är det mest 
ekonomiskt sanna värdet. Tyvärr så är det i stort sett omöjligt att exakt fastställa vad detta 
värde är, eftersom att det är en mängd variabler som påverkar vad som anses vara det 
rätta värdet. Det den ena anser vara det mest rättvisande ekonomiska värdet kan skilja sig 
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markant mot en annans bedömning. Så vid värdering för att fastställa detta värde måste 
vissa subjektiva bedömningar göras.(Kam, 1990) 
 
Att det inte finns någon enskild sanning har även i praktiken visat sig vara ett problem. 
Detta kan ses med hänvisning till vad som hänt de noterade storbolagen i USA de senaste 
åren. Tack vare Enron, Worldcom och Qwest, har redovisning och revision kommit i 
fokus på ett sätt som kanske aldrig förr. Ett av världens största och mest framgångsrika 
revisionsföretag genom tiderna, Arthur Andersen, har krossats sönder och samman av 
skandalerna i USA.(Andersson, 2002) 
 
Statsminister Göran Persson är bekymrad över raden av redovisningsskandaler. – Vi har 
sett väldiga brister i USA där framförallt revisorerna inte tagit sitt ansvar. Nu ska vi gå 
igenom det svenska regelverket och undersöka om det som hänt i USA kan hända i 
Sverige, uttalade Göran Persson vid en pressträff.(Sunden, 2002) 
 
Andersson (2002) påpekar i sin artikel att det i Sverige finns större utrymme för olika 
tolkningar än i till exempel USA. Detta ser Andersson allvarligt på och varnar på grund 
av detta för att ett svenskt Enron kan bli verklighet. Andersson anser vidare att det skulle 
gå att förhindra detta genom en utvecklig mot större enhetlighet och överskådlighet vilket 
ger en klarare rågång mellan tillåtet och otillåtet.   
 
Det finns en rad olika faktorer som kan komma att påverka att en revisor gör de 
bedömningar som han gör. Vissa saker påverkar mer än andra och den institutionella 
teorin tar upp en rad grundläggande faktorer. Dessa faktorer delas i denna teori in i tre 
olika kategorier vilka är reglerande, normativt och kognitivt. Dessa faktorer är det som 
förklarar vad som styr ett visst handlande.(Scott, 1995) 
 
Den institutionella teorin används som ett tolkningsperspektiv för att förklara sociala 
fenomen. Teorin hjälper till att förstå olika aktörers handlande. Denna förståelse är alltså 
målet och institutionella teorin fungerar som ett medel för att uppnå detta. Institutio-
nalisering kan ses som ett sätt att berätta om vad som är rätt och riktigt, men också vad 
som inte är riktigt. Institutionalisering begränsar därmed organisationernas rationalitet. 
(DiMaggio & Powell, 1991) 
 
Bristen på någon fullständig sanning i svensk redovisning kan medföra att olika tolk-
ningar kan göras av revisorer gällande samma problem. Sådana brister gör att revisorn 
blir tvingad att göra vissa subjektiva bedömningar. Beroende på vilka bedömningar 
revisorn gör, uppstår det vida skillnader i hur företagen och dess redovisning påverkas i 
slutändan. Det som vi vill uppnå med detta arbete är att se om revisorer kan uppfatta 
saker annorlunda på grund av att vissa lagtexter är tvetydiga vilket beror på att de är vagt 
formulerade. Med detta som utgångspunkt är det vi frågar oss: 
 

- hur agerar revisorer när de tar beslut vid tvetydiga lagrum? 
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1.3 Syfte 
 
Vad som påverkar revisorers agerande kan ses ur en rad olika perspektiv. För att förstå 
vad som påverkar revisorerna har vi valt att se det ur ett perspektiv, där vi tagit den 
institutionella teorin som utgångspunkt. 
Syftet med detta arbete är att: 
 

 Utifrån den institutionella teorin och intervjuer med revisorer belysa hur revisorer 
agerar när de tar beslut vid tvetydiga lagrum. 
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2 METOD 
 
Det här kapitlet inleder vi med de val vi gjort vad gäller forskningsansats och 
litteraturval. Vi motiverar vidare vårt val av revisorer för intervjuer, skapandet av 
scenarios och intervjuer med revisorer. Vi avslutar kapitlet med att beskriva vår 
analysmetodik och våra metodproblem. 
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Syftet med vårat arbete är att se hur revisorer agerar när de tar beslut om tvetydiga 
lagrum, vilka kan ge upphov till att vissa subjektiva bedömningar görs. Det är då 
intressant att se vad som ligger till grund för dessa bedömningar. Eftersom att olika 
individer kan uppfatta verkligheten på olika sätt och samma individ kan uppfatta den 
olika vid skilda tidpunkter. Detta medför att verkligheten beror på den enskilda 
människans personliga uppfattningar. Detta metodsynsätt stämmer överens med det som 
Lundahl & Skärvad (1999) benämner som aktörssynsätt, då de menar att aktörs-
orienterade studier innebär att fokus ligger på enskilda aktörer och hur deras verklighets-
uppfattningar, värderingar, motiv och föreställningsramar styr beslut, handlingar och 
agerande. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) så har aktörssynsättet inget förklaringsintresse, 
utan är intresserat av att förstå sociala helheter utifrån de enskilda aktörerna.   
 
Vi har i denna uppsats utgått från befintlig teori om vad som påverkar personers 
handlande. Denna teori har vi sedan använt för att göra en empirisk studie av hur 
revisorer handlar i en speciell situation, och vad som styr deras handlande. För att kunna 
genomföra detta så skapade vi med hjälp av en auktoriserad revisor två scenarion som vi 
sedan testade på ett antal revisorer. Detta tillvägagångssätt är det som Halvorsen (1992) 
benämner som experimentella studier, som enligt honom innebär att forskaren försätter 
de utforskade i en viss situation som han själv skapat för att se hur de reagerar. Så vårat 
arbetssätt är primärt deduktivt med vissa induktiva inslag. Deduktiv forskning innebär 
enlig Holme & Solvang (1997) att hypoteser formas utifrån tidigare teorier, med avsikt 
att jämföras med verkligheten. Medan induktiv forskning enligt May (1997) betyder att 
forskningen kommer före teorin och att man försöker generera teoretiska påståenden 
utifrån insamlad data.  
 
 
2.2 Litteraturstudie 
 
För att få en ökad förståelse om vilka problem och beslutssituationer revisorer kan ställas 
inför, gjorde vi en litteraturstudie inom detta ämne. Vi samtalade även med en 
auktoriserad revisor för att bättre förstå i vilka situationer som dessa problem kan uppstå. 
För att sedan få en inblick i vad som påverkar personers beteende och handlande valde vi 
att studera den institutionella teorin ingående. Denna litteratur sökte vi främst genom 
Libris och Lucia vilket gjorde att vi fann böcker som var relevanta för detta ämne främst 
på Luleå Universitetsbibliotek. Vi har även studerat artiklar som vi tagit fram med hjälp 
av sökningar i olika databaser. Dessa sökningar har vi gjort i Ebsco, Emerald, Affärsdata 
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och Econlit. De sökord som vi använde oss utav var revisorer, revision, redovisning, 
institutionell teori, osäkerhet, och dess motsvarigheter på engelska. Av den teori som vi 
erhöll av dessa källor utvecklade vi en problemdiskussion som slutade i ett syfte. Utifrån 
detta syfte utformade vi sedan den teoretiska referensramen. 
 
 
2.3 Val av revisorer för intervjuer 
 
Vid val av intervjuobjekt till vår undersökning, valde vi att göra våra undersökningar på 
två skilda revisionsbyråer. Detta gjorde vi för att kunna se om de olika företagskulturerna 
påverkade respondenterna. På varje byrå valde vi att intervjua två personer där den ena 
var äldre och mer erfaren medan den andre var yngre och mindre erfaren. Att vi valde två 
byråer berodde på att vi ville se om det fanns några likheter i revisorernas handlande 
inom samma byrå. Orsaken till att vi intervjuade en erfaren och en mindre erfaren på 
varje byrå, var för att vi ville se om detta hade någon betydelse för hur de agerar vid sitt 
beslutsfattande. Detta val av intervjuobjekt liknar det som Yin (1994) benämner som 
unika fall. Yin menar att detta gör man för att maximera skillnader och för att minimera 
likheter, givet vissa ramar.  
 
 
2.4 Scenarios och intervjuer med revisorer 
 
Eftersom att vi har ett aktörssynsätt på grund av att vi vill förstå de enskilda aktörernas 
agerande och uppfattningar, skapade vi två scenarios. Vid skapandet av dessa scenarion 
tog vi hjälp av en aktör i form av en auktoriserad revisor som beskrev i vilka olika 
verkliga situationer han upplevt där subjektiva bedömningar legat till grund för besluts-
fattandet. Utifrån denna diskussion kom vi fram till två scenarion (se Bilaga 1 och 2). 
Scenariona handlar om tvetydiga lagrum vilka ger upphov till att vissa subjektiva bedöm-
ningar från revisorernas sida måste göras. Scenario 1 handlar om när det är aktuellt att 
göra nedskrivningar, återföringar eller uppskrivningar av värdepapper. Det lagrum som 
behandlar detta är ÅRL1 4 kap 5 § (se Bilaga 3) där det står att en finansiell anläggnings-
tillgång skall skrivas ned om det kan antas att en värdenedgång är bestående, men den får 
även skrivas ned om det inte kan antas att värdenedgången är bestående. Vidare står det i 
samma lagrum att en nedskrivning skall återföras om det inte längre finns skäl för den. 
Detta medför att det enligt ÅRL 4 kap 5 § är valbart om nedskrivning skall göras, i de fall 
det är osäkert om en nedgång är bestående eller inte. Vid ställningstagandet om en 
återföring skall göras eller inte blir det avgörande om man bedömer att det fortfarande 
finns skäl för nedskrivningen eller inte. Scenario 2 handlar om vilket värde kund-
fordringar skall tas upp till på grund av att de anses vara osäkra. Det lagrum som 
behandlar detta är ÅRL 4 kap 9 § (se Bilaga 3) där det står att en omsättningstillgång ska 
tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Det som då blir 
aktuellt för kundfordringar är i de fall man inte vet hur stor del av denne som kommer in. 
Då måste en bedömning göras av vad som kan anses vara kundfordringens verkliga värde 
på balansdagen. Utifrån mötet med den auktoriserade revisorn fick vi förslag och 
riktlinjer för hur de två scenariona kunde utformas. Vi läste sedan in oss på de aktuella 
                                                 
1 Årsredovisningslagen 
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lagrummen för att öka förståelsen om de aktuella problemen. Vi skapade sedan med 
revisorns riktlinjer som grund de två scenariona. Dessa mailade vi tillbaka till revisorn 
som gav oss relevant feedback på våra två scenarion. Scenariona förhandsgranskades 
sedan av vår seminariegrupp och av vår handledare. På grund av att vi genom 
diskussioner med den auktoriserade revisorn skapat två scenarion ökade vi vår 
förförståelse för revisorernas situation. Denna förförståelse gjorde att vi på ett bra sätt 
kunde föra ingående diskussioner med de personer vi intervjuade runt de aktuella 
situationerna. 
 
För att på bästa sätt kunna förstå vad som påverkar revisorernas beslutsfattande använde 
vi de två scenariona som underlag vid intervjuerna. Utifrån dessa två scenarion förde vi 
ingående diskussioner av dessa tvetydiga revisionsfrågor som vi presenterade steg för 
steg. Detta för att få fram vad det är som ligger bakom att revisorerna handlar på det sätt 
som de gör. Vi utgick vid intervjuerna från våra scenarion vilket medför att det är 
respondenternas personliga värderingar som ligger till grund för den data vi erhåller. 
Detta är då mjuk data som insamlas, analyseras och tolkas. Vilket enligt Lundahl & 
Skärvad (1999) då är en kvalitativ undersökning. Vid intervjuerna var vi båda närvarande 
för att på ett bättre sätt kunna ställa frågor runt de olika händelserna i scenariona. Detta 
ansåg vi vara viktigt då vi använt oss av öppna frågeställningar i scenariona. Fördelen 
med att vi båda var närvarande vid intervjuerna var att vi båda kunde ställa frågor och 
föra anteckningar under intervjuerna med respondenterna. Detta upplevde vi som en 
fördel eftersom att man kan uppfatta saker olika och att man kan tolka vissa saker på 
skilda sätt. 
 
 
2.5 Analysmetodik 
 
Scott (1995) förklarar med den institutionella teorin vad det är som påverkar personers 
handlande och beslutsfattande. Med denna teori som utgångspunkt skapade vi en analys-
modell. Utifrån denna analysmodell har vi jämfört resultaten som vi erhöll från interv-
juerna där vi utgick från två scenarios som behandlar tvetydiga lagrum. Detta för att se 
vad som ligger till grund för revisorers beslutsfattande och hur de agerar när de tar sådana 
beslut. Vi analyserade först revisorernas agerande enskilt mot den institutionella teorin 
och jämförde sedan deras agerande mot varandra. 
 
 
2.6 Metodproblem 
 
May (1997) anser att en förutsättning för att man på ett tillitsfullt sätt ska kunna använda 
sig av den information som framkommit i en undersökning, är att den är tillförlitlig och 
trovärdig. För att undersökningen ska vara tillitsfull menar May att man ska kunna uppnå 
samma resultat genom samma mätningar vid olika tillfällen, och att undersökningen 
verkligen mäter det den avser att mäta. May menar därmed att slutsatserna ska vara sanna 
och resultaten ska vara upprepbara (dvs. en utomstående ska förstå hur vi gått tillväga). 
För att förbättra undersökningen och minska dessa metodproblem var det viktigt att 
frågorna uppfattades rätt av respondenterna och att vi uppfattade respondenternas svar 
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korrekt. Våra två scenarios som vi skapat med hjälp av en auktoriserad revisor 
förhandsgranskades därför av vår seminariegrupp och av vår handledare för att undvika 
feltolkningar hos respondenterna. Vi sände även tillbaka scenariona till den revisor som 
hjälpt oss med dem för att få feedback. Vid intervjuerna så presenterade vi scenariona så 
att respondenterna bara fick ta del av dessa steg för steg. Detta för att undvika att de i 
förväg skulle veta vad som skulle ske i de fiktiva händelserna och på så sätt anpassa sina 
svar. Orsaken till att vi gjorde på det här sättet var att våra två scenarion skulle bli så 
verklighetstrogna som möjligt. I verkligheten vet man ju inte heller vad som kommer att 
ske nästkommande år. 
 
Vid intervjutillfällena utgick vi från våra scenarion och använde oss sedan av öppna 
frågeställningar för att inte styra riktningen på respondenternas svar. I och med att vi 
gjorde personliga intervjuer med revisorerna kunde vi försäkra oss om att vi uppfattade 
respondenternas svar korrekt. Även respondenterna gavs möjlighet att be oss utveckla 
och förklara frågorna. Frågor som vi ställde var av typen: Vad grundar du detta beslut på? 
Varför gör du på detta sätt? Förklara? Utveckla? En nackdel med personliga intervjuer 
anser Arbnor & Bjerke (1994) bland annat vara intervjuareffekten, då det finns en risk att 
intervjuaren påverkar respondentens svar. Vid alla våra intervjutillfällen upplevde vi 
dock att respondenterna svarade sanningsenligt. Men det finns även fördelar med 
personliga intervjuer. May (1997) anser att några av dessa fördelar är att man som 
intervjuare kan registrera situtionella faktorer och respondenters gester och annat 
kroppsspråk. Vid våra intervjutillfällen upplevde vi inte att någon av respondenternas 
kroppsspråk antydde på att de vid diskussionerna kring de tvetydiga lagrummen kände 
sig obekväma eller på annat sätt trängda eller tillbakahållna. Respondenterna upplevdes 
istället vara rätt avslappnade i diskussionerna. 
 
Vid intervjuerna ställde vi båda frågor och förde anteckningar. Detta för att försäkra oss 
om att vi uppfattat respondenternas svar korrekt och för att undvika feltolkningar. En 
bandspelare har den fördelen att den utgör ett bra underlag för tolkningar, eftersom 
intervjuaren kan koncentrera sig på samtalet och den är även en garant för att intervjuaren 
inte ersätter sina egna ord med den intervjuades. Orsaken till att vi inte använde oss av 
bandspelare var att vi i våra intervjuer ville få igång djupa diskussioner runt de problem 
som scenariona framhäver. Många människor blir hämmade av en bandspelare och vill 
inte att deras samtal spelas in (May, 1997). 
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3 TEORI 
 
Vi inleder detta kapitel med att förklara vad institutionell teori är och vad dess tre pelare 
innefattar. Vi fortsätter sedan att visa de bärare som bygger upp de olika pelarna. 
Teoriavsnittet avslutas sedan med en analysmodell som förklarar hur den institutionella 
teorin påverkar beslutsfattandet.   
 
 
3.1 Inledande om institutionell teori 
 
Weick (1995) säger att meningsskapande blir allt viktigare när oklarheten och 
osäkerheten ökar. Meningsskapande handlar om förstoring av små antydningar. Det är 
sökandet efter sammanhang inom vilka små detaljer passar ihop och skapar mening. 
Meningsskapande är en pågående förändring mellan bestämda och förklarande saker, där 
varje serie ger ökad form och substans till varandra. Meningsskapande innehåller 
tänkande, kommunikation och uppförande som visar vad människan vet. Människan lär 
om sig själv och sitt agerande genom att pröva på sin omgivning för att sedan se 
konsekvenserna och anpassa sig till sin omgivning. 
 
Weick (1995) anser vidare att det är institutioner som vägleder människor i en 
förvirrande värld, samtidigt som de begränsar deras handlingar och orienteringsförmåga. 
Institutionerna reglerar inte bara handlingarna utan också de föreställningar som finns om 
den sociala världen, de kodar information, löser rutinproblem, ersätter tankemöda och 
nya ställningstaganden. Institutionerna begränsar inte bara de mål som ger riktning åt 
handlingar utan anger också de medel med vars hjälp målen ska uppnås. 
Institutionaliserande krav i omgivningen tränger sig på och är svåra att värja sig mot. 
Institutioner begränsar organisationers och individers ansvar. 
 
Gemensamma och för-givet-tagna mönster definierar situationer och adekvata hand-
lingar, och därför är institutioner också kontrollinstrument. Institutioner kontrollerar 
aktörer genom att tillhandhålla definitioner av situationer och identiteter.(Scott, 1995) 
 
Douglas (1986) går så långt som att säga att vårt sätt att se på och förhålla oss till 
omgivningen är på förhand bestämt av institutionaliserade normer, föreställningar och 
färdiga kategorier. Det är symboliska system och färdiga normer för beteende som talar 
om för individer hur de ska bete sig och vad som är ett lämpligt förhållningssätt i olika 
situationer. 
 
Institutionalisering, dvs. sätten varmed normer och handlingsmönster sprids kan delas 
upp i tre kategorier, eller så kallade institutionella pelare. De tre kategorierna av 
isomorfism2 skapar tillsammans tydliga mallar för hur man ska bete sig i organisationer 
och i sociala sammanhang, och bidrar på så sätt till konstruktionen av verkligheten. Varje 
pelare skiljer sig vad gäller basen av legitimitet, grunden för anpassning, sociala 
strukturer och rutiner. Dessa tre pelare ger oss ett analysverktyg i form av en hierarki som 
sträcker sig från det medvetna till det omedvetna, från uttalat tvingande till sublimt 

                                                 
2 Med isomorfism menas tendens till likformighet 
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ledande, från det som sanktioneras av lagar och regler till det för-givet-tagna.(Scott, 
1995) 
 
De tre pelarna – den regulativa, den normativa samt den kognitiva presenteras närmare i 
det följande: 
 

3.1.1 Reglerande pelaren 
 
Den reglerande pelaren har att göra med lagar och andra tvingande regler. Organisationer 
och individer tvingas anpassa sig till formell som likväl icke formell påverkan från andra 
organisationer och individer som de är beroende av. Staten – den starkaste av alla 
organisationer – spelar en nyckelroll, framförallt genom lagstiftning och tillstånds-
givning. Även kreditgivare, företag i monopolställning, starka och dominerande 
förhandlingspartners bidrar till likriktningen.(DiMaggio & Powell, 1991) 
 
En viktig aspekt i revisorernas arbete är att enligt aktiebolagslagen ska revisionen utföras 
enligt god revisionssed och lagstiftaren låter revisorsorganisationerna formulera vad god 
revisionssed innebär (FAR:b, 2000). God revisionssed är enkelt uttryckt lika med god sed 
bland erfarna revisorer. FAR3 dokumenterar vad god revisionssed är i sina rekommen-
dationer i revisionsfrågor. Den mest omfattande av dessa heter ”Revisionsprocessen”. För 
varje revisor är god revisionssed inte bara en fråga om vad som står i FAR: s 
rekommendationer. Det handlar också om kunskap, erfarenhet och professionellt 
omdöme. Den goda seden utvecklas både inom FAR och ute på revisionsbyråerna. 
Revision bygger på förtroende, alla intressenter måste ha förtroende för revisorn. 
Oberoende, kompetens och tystnadsplikt är grundstenar som förtroendet vilar på.(FAR:c, 
1992) 
 
För att skapa detta förtroende har revisorerna vissa skyldigheter som de måste ta hänsyn 
till. Dessa skyldigheter är därför upptagna i revisorslagens 19-27 §§. Den 20 § tar upp att 
”En revisor skall i revisionsverksamhet utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisorsverksamheten skall 
organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs”. I den 
26§ står det att ”En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för 
någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning”. För att säker-
ställa revisorernas kompetens tar revisorslagen i 4-7 §§ upp vad som krävs för god-
kännande och auktorisation av revisorer.(FAR:a, 2002) 
 
De som ser till att lagarna följs heter revisorsnämnden. De utreder anmälningar mot 
enskilda revisorer och registrerade revisionsbolag. Dessa anmälningar kommer in till 
nämnden genom att klienter har upplevt missnöje av något slag. Detta missnöje kan 
exempelvis ha uppstått genom att en revisor har misskött sig på något vis. 
Revisorsnämnden kan beskrivas som ett sanktionerande organ som bedriver 
disciplinärenden för att markera samhällets ståndpunkter med de utfästa lagarna. De 

                                                 
3 Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) 
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disciplinnära åtgärderna som revisorsnämnden kan tillgripa är erinran, varning eller 
upphävande.(Revisorsnämnden, 2003) 
 
Organisationer och individer kan belönas eller bestraffas beroende på om de följer de 
uppsatta reglerna eller lagarna. Detta gör att deras framtida handlande kan påverkas. 
Denna syn på rationalitet betonar att individer är motiverade att göra deras val utifrån den 
nytta de erhåller.(Scott, 1995) 
 

3.1.2 Normativa pelaren 
 
Normativ isomorfism är etiskt och moraliskt grundad. Organisationer och individer följer 
den här typen av normer genom en social skyldighet. En av de främsta normativa 
mekanismerna är de moderna yrkesrollerna. Många yrken standardiseras och formas 
genom statliga, kommunala, och andra certifierade yrkesutbildningar och bildar 
normativa regler för professionellt handlande. Exempel på sådana yrken är läkare, 
advokater och revisorer. Denna likriktning tenderar att bilda en ordning för hur de 
yrkesverksamma ska passa in i sina organisationer. Likriktningen förstärks genom 
nätverk, inte minst intresse- och branschorganisationer. Facktidskrifter, konsulter, 
producenter av standarder och andra intressenter bidrar till spridningen av normativa 
regler.(DiMaggio & Powell, 1991) 
 
Förväntningarna på revisorer är många. Det framgår när man ser på de olika 
intressenternas behov. Förväntningarna är även olika beroende på vilken roll revisorn har. 
Benämningen revisor ingår i de lagskyddade titlarna auktoriserad revisor och godkänd 
revisor. Den används i många olika sammanhang och kan beteckna en person som: 

- är vald revisor i ett bolag, en förening eller annan sammanslutning 
- yrkesmässigt sysslar med revisions- och redovisningsfrågor och närliggande 

uppgifter.(FAR:b, 2000) 
 

Revisorn uppträder ofta i olika roller. Man brukar tala om den renodlade revisorsrollen 
och om den utvidgade revisorsrollen. Den renodlade revisorsrollen är den lagstadgade 
och beskrivs bland annat i aktiebolagslagen. Det finns ett stort antal bestämmelser som 
reglerar den. Intressenterna har ofta inte riktigt klart för sig vilka regler som styr den 
renodlade revisorsrollen, vilket lätt skapar ett förväntningsgap. Deras olika förväntningar 
på revisorn kan också vara motstridiga. Den utvidgade revisorsrollen styrs inte så mycket 
av bestämda regler som av vad klienten anser sig behöva. Det finns här två olika 
situationer som det är viktigt att skilja på. I den ena situationen är det en vald revisor som 
hjälper klienten i anslutning till revisionen. I den andra saknar revisorn denna anknytning 
till företaget. Revisorn anlitas enbart på grund av kompetens och erfarenhet. I bägge 
rollerna måste dock revisorn följa god revisorssed.(Ibid) 
 
För revisorer finns det uttalade etiska regler för revisionsuppdrag och även när revisorn 
arbetar som konsult. Dessa etiska regler kallas för god revisorssed och det är FAR: s 
regler och Revisorsnämndens tillsynsverksamhet som ger vägledning om denna 
revisorsetik. En annan viktig sed som revisorerna bör beakta är god redovisningssed. God 
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redovisningssed är normer för bokföring och bokslut. Den seden är alltså mera en norm 
att granska mot än en norm för hur revisorn själv ska göra.(Ibid) 
 
Förutom de standardiserade yrkesnormerna finns det en speciell företagskultur på varje 
enskild arbetsplats. Denna kultur är starkt grundad i företaget och går i arv från 
generation till generation. Företagskulturen består till stor del av oskrivna regler, 
värderingar och synsätt som genomsyrar hela företaget. Utifrån dessa normer skapas ett 
gemensamt handlingsmönster över vad som är accepterat eller inte. Det är därför viktigt 
att kulturinnehållet går hand i hand med den affärsmässiga planen, så att allt man gör och 
säger håller ihop.(Danielsson, 2002) 
 
Det som kännetecknar normer och värderingar är att de innefattar vilka önskvärda 
beteenden och vilka förpliktelser som finns utan att de för den skull är tvingande. Det 
som då skiljer sig mot den reglerande pelaren är att individerna inte agerar för sin egen 
vinnings skull, utan de agerar efter vad som förväntas utav dem.(Scott, 1995) 
 

3.1.3 Kognitiva pelaren 
 
Kognitiv isomorfism har imitation som centralt begrepp. Organisationer och individer 
jämför sig med varandra och härmar varandra – en tendens som förstärks då de är osäkra 
på hur de ska agera på lämpligt sätt. De organisationer eller individer som betraktas som 
framgångsrika fungerar som förebilder vad gäller organisationsformer, strategier och 
preferenser. Institutionaliseringen sker genom kognitiva mönster, genom för-givet-tagna 
regler, ”scripts”, ett gemensamt språk och gemensamma förebilder. Varje organisation 
och individ antar omedvetet regler och uppfattningar om verkligheten och om vad som är 
lämpligt beteende.(DiMaggio & Powell, 1991) 
 
Ett script är något som man lär sig. Det är en kognitiv struktur som när det aktiveras gör 
jämförelser med tidigare händelseförlopp. Scriptet är i sin enklaste form en samling av 
separata slutledningar utan någon särskild struktur. I sin starkare form läggs slut-
ledningarna ihop och bildar en logisk följd av olika händelseförlopp. Ett script kan därför 
liknas med ett schema eller ett förprogrammerat handlingsmönster som talar om hur och i 
vilken ordning något skall utföras.(Abelson, 1981) 
 
Om det är en beslutssituation som en aktör ofta står inför skapas i de flesta fall en policy 
som denna följer. Men det slutgiltiga handlandet kan också influeras av en mängd 
faktorer. Sådana faktorer kan exempelvis vara kostnad, humör och grad av kraft-
ansträngning man är villig att göra. Detta medför att aktörer, trots att de vet hur de bör 
göra, inte alltid gör det (Ibid). 
 
Enligt det kognitiva paradigmet uppstår samtycke i många fall eftersom att andra typer av 
beteende är otänkbart. Man följer rutiner därför att de tas som givna. ”Det är så man gör, 
och ska göra.”(Scott, 1995) 
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Enligt Nationalencyklopedin (2003) är Kognitivism en uppfattning inom värdeteorin att 
man kan ha kunskap i värdefrågor, vunnen antingen med hjälp av förnuftet eller genom 
intuition. Intuition är en filosofisk term för omedelbar uppfattning av ett objekt där alla 
moment uppfattas direkt, utan stöd av erfarenhet eller intellektuell analys.  
 
  
3.2 Varierande bärare 
 
Institutioner, som antingen är reglerande, normativt eller kognitivt betonade är inbäddade 
i varierande typer av förvaringsrum eller bärare. Denna teori lägger tonvikten på den 
ömsesidiga relationen mellan struktur och handling i allt socialt beteende. Strukturer 
representerar en ståndaktig eller en mer institutionerad sida av beteende. Strukturer är 
både resultatet av tidigare handlingar likväl som sammanhanget inom vilken pågående 
handlingar förekommer. Vardera av de olika bärarna visar sig involvera både struktur och 
handling, men de identifierar tre olika undertyper av struktur. Scott identifierar tre typer 
av bärare vilka är kultur, samhällsstruktur och rutiner.(Scott, 1995) 
 

3.2.1 Kulturella bärare 
 
Kulturer är bärare som primärt bygger på förklarande strukturer och kodade mönster av 
mening och regelsystem. Sådana förklarande scheman informerar och begränsar 
pågående arbeten, men de är även förstärkta och ändrade av dessa beteenden. Dessa 
regelsystem kan existera i en större omgivning på en social eller till och med på en 
samhällsnivå. De kan också vara mer begränsade i deras jurisdiktion, då de enbart vänder 
sig till specifika organisationsområden eller organisationer.(Scott, 1995) 
 
Tabell 1 (nedan) visar att aspekterna på kulturbetoningen varierar beroende på vilken 
pelare av institution som utmärker sig. Kognitiva teoretiker framhåller vikten av 
kategorier och kännetecken. Normativa teoretiker betonar delade värderingar och 
normgivande förväntningar. De reglerande teoretikerna betonar i sin tur regler och 
lagar.(Ibid) 
 

3.2.2 Samhällsstrukturer 
 
Institutioner kan också bäras av samhällsstrukturer. Samhällsstrukturer bygger på 
utmålade förväntningar kopplade till nätverk av samhällspositioner. Strukturen begränsar 
och berättigar beteendet hos aktörer samtidigt som de återskapas och förändras av detta 
beteende. Liksom kulturella bärare är vissa strukturella former vida delade mellan många 
organisationer, vilket skapar strukturell isomorfism.(Scott, 1995) 
 
Även den strukturella betoningen varierar beroende på vilken pelare av institution som 
utmärker sig (se Tabell 1). Kognitiva kännetecken är ofta kodade till organisatoriska 
strukturer som skilda avdelningar och roller. Normativa och reglerande teoretiker är 
benägna att visa strukturer som statliga system. De normativa betonar befogenheter, och 
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den reglerande betonar tvingande system. Sådana statliga system är gjorda för att skapa 
och upprätthålla koder, normer och regler. Men även för att övervaka och sanktionera 
aktiviteterna av aktörerna.(Ibid) 
 

3.2.3 Rutiner 
  
Institutioner kan också bäras av strukturerade aktiviteter i form av vanemässigt beteende 
och rutiner. Rutiner är bärare som bygger på utmålade handlingar som reflekterar den 
underliggande kunskapen av aktörerna. Dessa är djupt inarbetade vanor och procedurer 
som baseras på outtalade kunskaper och övertygelser.(Scott, 1995) 
 
Tabell 1 visar att betoningen av rutiner varierar beroende på vilken pelare av institution 
som utmärker sig. Kognitiva teoretiker betonar scripts, de normativa betonar anpassning 
och den reglerande betonar standardprocedurer.(Ibid) 
 
Dessa tre bärare är direkt sammanhörande med de tre pelarna vilket möjliggör 
uppställandet av Tabell 1.   
 
  

 
 

Bärare 

 
 

Reglerande 

Pelare 
 

Normativ 

 
 

Kognitiv 

Kultur Regler, lagar Värderingar, 
förväntningar 

Kategorier, 
kännetecken 

Samhällsstruktur Statliga system, 
styrsystem 

Regimer, befogenheter Strukturell 
likformighet, identitet 

Rutiner Protokoll, standard 
procedurer 

Anpassning, utförande 
av uppgifter 

Utförande mönster, 
scripts 

 
Tabell 1: Sammanfattning av den institutionella teorin. (Scott, 1995) 
 
 
3.3 Analysmodell 
 
Denna figur (Figur 1) utgår från att en revisor upplever osäkerhet vid sitt beslutsfattande. 
Den visar sedan att det finns en rad olika faktorer som antingen enskilt eller tillsammans 
formar det beslut som revisorn kommer fram till. Faktorerna som påverkar 
beslutsfattandet är de som Scott (1995) benämner som pelare. Vi har utgått ifrån Scotts 
pelare vilka han benämner som reglerande, kognitivt och normativt. Utifrån Scotts pelare 
har vi skapat boxar som var och en innehåller olika faktorer som påverkar en revisors 
agerande och beslutsfattande. Dessa boxar styrs av utomstående faktorer. Scott väljer att 
benämna de utomstående faktorerna som bärare och består enligt Scott av kultur, 
samhällsstruktur och rutiner. I våran modell utgör bärarna de olika pilarna som går 
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mellan boxarna. Med pilarna vill vi visa att till exempel en speciell kultur påverkar alla 
boxarna. Detta medför att om denna kultur ändras, ändras även hur innehållet i boxarna 
uppfattas.  
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1:  Analysmodell 

Revisorers agerande och 
beslutsfattande vid 
tvetydiga lagrum 

Kognitiv 
- intuition 
- script 
- policy 

Reglerande 
- lagar 
- skyldigheter 

Normativ 
- arbetsroller 
- värderingar 
- etik
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en kortfattad beskrivning av de två företagen och de fyra 
personerna vi besökt, samt redovisa resultaten av dessa intervjuer där vi utgått från två 
scenarios. 
 
 
4.1 Intervju med Person A 
 
Person A är kontorschef och auktoriserad revisor. På kontoret där han jobbar uppgår 
personalstyrkan till 13 anställda varav 5 av dessa är auktoriserade eller godkända. Han 
har jobbat i 6 år på detta kontor och innan dess har han jobbat med revision i över 10 år 
och har därmed stor erfarenhet inom revisionsyrket. Detta kontor är en del av ett globalt 
kunskapsföretag som erbjuder kvalificerade tjänster inom affärsrådgivning och revision, 
skatt samt corporate finance. Företaget har drygt 600 kontor i mer än 100 länder där över 
100 000 medarbetare jobbar. I Sverige finns det knappt 100 kontor och cirka 2000 
medarbetare. 
 

4.1.1 Scenario 1 
 
Person A är erfaren inom sådana här områden och han anser sig ha en god uppfattning 
om vad som gäller. Förutom kontorschef så är han även påskrivande revisor vilket 
medför att han själv är den som står för hur revisionen i slutändan skall se ut. Vid 
intervjun med Person A ansåg han att den långfristiga placeringen inte skulle klassificeras 
som en anläggningstillgång, utan den skulle istället ses som en kortfristig placering. En 
nedskrivning blir då ett måste när aktien har tappat i värde. Men han påpekade dock att 
om företaget inte gått med på omklassificeringen och denna nedskrivning, skulle han 
kanske tänka sig att de skulle slippa få en oren revisionsberättelse. Men han var som sagt 
mycket tveksam till detta och menade att nedskrivning hursomhelst var att föredra.  
 
Vid nästkommande affärshändelse tyckte Person A att det inte var något problem att 
avgöra vad som gällde. Eftersom aktien sjunkit betydligt var det garanterat en 
nedskrivning som gällde i detta läge. Han förklarade vidare att det inom företaget finns 
en utarbetad ”mall” som de utgår ifrån för att avgöra vad som är ett väsentligtbelopp för 
det enskilda revisionsfallet. Denna mall innehåller vissa standardiserade procentsatser 
som man räknar efter, men i slutändan har man ändå en marginal på upptill 50 procent att 
själv höja eller sänka detta värde. Detta beroende på hur stabilt och säkert kundens 
företag och bransch anses vara. Person A utgår alltid från denna mall när han gör 
bedömningar av detta slag. 
 
Även det tredje året tyckte Person A att nedskrivning skulle göras. Detta trots att det för 
den påhittade kunden skulle betyda att en kontrollbalansräkning skulle bli aktuell. Detta 
på grund av att aktien sjunkit så pass att det vid en nedskrivning skulle innebära att halva 
aktiekapitalet var förbrukat. Person A ansåg att detta inte var något som han kunde ta 
hänsyn till utan det var som han uttryckte det ”bara att ta den glada smällen” för kunden. 
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Person A är i sina bedömningar klar och tvekar ingenting för de beslut han gör. Han går 
på den strikta linjen och upplevs ganska hård i sin bedömning. Han verkar inte heller ta 
någon större hänsyn till runtomliggande faktorer. Utan det är så här man skall göra och så 
gör man. 
 
När det fjärde året kommer är inte nedskrivningar längre aktuellt eftersom konjunkturen 
nu har vänt, och det därmed går bra för kunden. Det som kan komma att göras är en 
återföring av på den nedskrivna aktien, men detta ansåg inte Person A vara aktuellt. Han 
ansåg istället att LVP4 skall tas i beaktning och att det då är det nedskrivna värdet och 
inte marknadsvärdet eller anskaffningsvärdet som är det som skall användas. Alltså får 
aktien stå kvar i den bottennotering som den hade år tre. Person A tyckte att detta var det 
rätta eftersom att det är LVP som gäller i detta fall. 
 
Det femte året tyckte fortfarande Person A att aktien skulle ligga kvar på den botten-
notering som den hade år tre. Detta med stöd av att det är LVP som gäller. Så det blev 
inte heller detta år tal om någon återföring av aktievärdet. Han ansåg det även vara bra 
för företag att ha en riskbuffert genom det övervärde som aktien har. 
 
Sjätte året har aktien fortsatt att gå bra och har nu passerat det anskaffningsvärde som den 
hade. Men ingen uppskrivning blir aktuell enligt Person A då han anser att det är LVP 
som fortfarande gäller. Inte heller någon återföring till anskaffningsvärdet som kunden 
hade skall göras, men han påpekar att övervärdet skall tas med som en not. 
 

4.1.2 Scenario 2 
 
Vid scenario två som handlar om osäkra kundfordringar ansåg Person A att en stor 
utredning måste göras över vad som ligger till grund för att kunden inte fått betalt. Han 
menar att det måste ligga något bakom och att denna orsak måste komma fram. Han anser 
att det troligen är någon slags tvist och anser att det i sådana här fall är säkrast att ta upp 
kundfordringen som osäker och skriva ned hela värdet. Detta trots att kunden helst inte 
vill det då det är en viktig kund, men Person A anser att kunden inte kan vara beroende 
av en kund. Därför blir det i detta fall en nedskrivning av hela kundfordringens värde det 
första året. 
 
 
4.2 Intervju med Person B 
 
Person B är en av de anställda på det kontor som Person A är kontorschef på. Person B är 
däremot inte auktoriserad eller godkänd utan jobbar som revisorsassistent. Han har jobbat 
i totalt 5 år inom detta yrke och tillbringat de senaste 2 åren på detta kontor. Trots sina 5 
år kan personen inte skriva för varken godkännande eller auktorisation, detta på grund av 
att han saknar den behörighet som krävs.  
 

                                                 
4 Lägsta Värdets Princip 
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4.2.1 Scenario 1 
 
I ett liknande verkligt fall som Person B varit med om, så valde de att inte skriva ned på 
grund av att det företaget ansågs vara mycket stabilt och då det aktuella beloppet då inte 
ansetts vara väsentligt. I vårat scenario ansåg han att då aktieplaceringen klassificeras 
som långfristig, bör en nedskrivning göras då ett väsentligtbelopp borde ligga mellan 40-
50tkr och den aktuella aktien har sjunkit med ett belopp som överstiger detta. Även 
Person B är väl medveten om den utarbetade mallen som finns inom företaget för att 
fastställa väsentligtbelopp och utgår därmed alltid från denna. Person B har även varit på 
kurser som har behandlat denna fråga. Men han är trots detta tveksam och påpekar att det 
nog inte skulle bli tal om en oren revisionsberättelse om kunden inte vill göra denna 
nedskrivning. Person B skulle då istället skriva en erinran till kundens ledning där han 
framför sin ståndpunkt. 
 
Vid år två tycker Person B att det inte är lika osäkert vad gäller nedskrivning eller inte. 
Då beloppet för vad som är väsentligt sjunker och aktien har fortsatt att sjunka ytterligare, 
anser han att en nedskrivning skall göras. 
 
Det tredje året anser Person B att en nedskrivning måste göras då aktiekursen nu är nere 
på att värde som motsvarar endast 10 procent av anskaffningsvärdet. Denna nedskrivning 
måste göras trots att det innebär en kontrollbalansräkning för kunden då de förbrukat 
halva aktiekapitalet.  
 
När det under det fjärde året har vänt för kunden och aktien verkar stiga stabilt tycker 
Person B att en återföring till det aktuella värdet på balansdagen skall göras. Detta på 
grund av att det är det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Det är alltså 
LVP som ligger till grund för detta beslut. 
 
Det femte året har aktien stigit tillbaka till anskaffningsvärdet och Person B anser det då 
möjligt att återföra aktien till detta värde. Detta beror på om det fortfarande ser stabilt ut 
då revision görs i mars-april. På detta sätt säger Person B att man fått en liten inblick av 
hur aktien går det kommande året. Går den fortfarande bra skulle aktien återföras till 
anskaffningsvärdet.  
 
Det sista året har aktien passerat över anskaffningsvärdet, men någon uppskrivning blir 
enligt Person B inte aktuell då LVP styr och det är anskaffningsvärdet som är det lägsta 
av de två. 
 

4.2.2 Scenario 2 
 
Enligt Person B måste man i sådana här fall då det gäller osäkra kundfordringar, försöka 
hitta vad orsaken till att kunden inte får sina pengar är. Det blir här tal om många frågor 
som måste ställas innan beslut kan tas. Person B är osäker vid sina svar och tar god tid på 
sig innan han kommer fram till beslut. Person B diskuterar runt mellan vilka alternativ 
som kan komma på tal. Person B säger vidare att vid sådana här fall där det föreligger 
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osäkerhet så rådfrågar han alltid någon av de mer kunniga. Om det är ett allmänt problem 
så går Person B till den person på företaget som han anser vara mest kunnig och som han 
tycker att det är lättast att prata med. Men om det handlar om ett speciellt fall så är det 
den revisor som är påskrivande i det fallet, Person B rådfrågar. Om det inte framkommer 
något avskräckande och om det finns en ”back up” för beloppet i form av exempelvis en 
stor mängd likvida medel hos kunden skulle Person B kunna låta det vara. Får kunden 
betalt för de nya varorna som han säljer låter Person B kundfordringen vara. 
 
Det andra året anser Person B att en reservering måste göras med minst hälften, men det 
kan bli tal om upp till hela beloppet. Kunden måste ställa hårda krav och kanske föreslå 
någon slags avbetalningsplan eller liknande. Person B anser vidare att fortsatta 
utredningar om varför kunden inte fått betalt måste göras. 
 
Om det går så här långt som det gjort det tredje året, anser Person B det inte finnas någon 
annan utväg än att skriva ned hela beloppet. Det finns alltså inget som talar för att han 
skulle låta kundfordringen stå kvar.  
 
 
4.3 Intervju med Person C 
 
Person C jobbar på ett lokalt kontor som även det är en del av ett stort globalt kunskaps-
företag som erbjuder kvalificerade tjänster inom framförallt fem områden. Dessa 
affärsområden omfattar revision, skatt, corporate finance, redovisning och international 
business centre. Företaget har drygt 600 kontor i cirka 100 länder där det sammanlagt 
jobbar drygt 20 000 personer. I Sverige finns det ungefär 40 kontor med totalt 600 
medarbetare. På kontoret som vi besökte jobbade det 15 personer. Av de var 5 stycken 
antingen auktoriserade eller godkända. Person C är behörig för att skriva för auktorisation 
och skall inom kort göra detta. Han har jobbat med revision i totalt 5 år och utav dessa 
har han tillbringat de senaste 2 åren på detta kontor. 
 

4.3.1 Scenario 1 
 
Med antagandet att aktieplaceringen är långfristig anser inte Person C att någon ned-
skrivning är nödvändig då han inte anser beloppet vara väsentligt. Han lämnar dock en 
not om det aktuella marknadsvärdet. Vid väsentlighetsbedömningar på kontoret där 
Person c arbetar utgår de alltid från en mall. Mallen som de använder är utarbetad av 
företaget och har en långsiktig syn där man tar hänsyn till hur det har gått under de 
närmaste åren. De ser alltså mer på trender än bara det aktuella året. Detta värde är en 
riktlinje som Person C utgår ifrån när han gör sina bedömningar. 
 
Nästkommande år anser Person C dock att en nedskrivning är befogad då aktien sjunkit 
med ett väsentligt värde. Men han anser att en fullständig nedskrivning inte är nödvändig 
om det inte skulle ha varit uppenbart utifrån det gällande marknadsläget. Utifrån gällande 
förutsättningar skriver Person C inte ned aktien hela vägen. I de bedömningar där Person 
C är osäker men anser sig ha en uppfattning av hur det skall vara går han på den linjen, 
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och lämnar det upp till den påskrivande revisorn att avgöra om detta är korrekt eller inte. 
Men om Person C saknar tillräcklig kunskap i ett speciellt fall rådfrågar han den revisor 
som är påskrivande. 
 
Det tredje året har aktien sjunkit så mycket att en nedskrivning till marknadsvärdet för 
kunden skulle betyda likvidationsplikt. Då inget talar för att aktienedgången är bestående 
och rörelsen generar kapital anser Person C att en sådan nedskrivning vara obefogad. När 
inget tvingar honom i form av lagar eller föreskrifter att göra nedskrivningen, ser han 
ingen anledning att göra den. I sina bedömningar försöker Person C, så långt det är 
möjligt utifrån gällande regler och med vad som i övrigt allmänt anses vara accepterat, ta 
hänsyn till kundens situation. 
 
Då det under det fjärde året har vänt på aktiemarknaden och aktiens marknadsvärde stigit 
så är aktien tillbaka på ett värde som på ett ungefär motsvarar det bokförda värdet. Person 
C anser det då inte nödvändigt att vidta några åtgärder. 
 
Det femte året har aktien stigit ytterligare och har då ett marknadsvärde som motsvarar 
det ursprungliga anskaffningsvärdet. Person C anser det då vara lämpligt att återföra 
aktievärdet hela vägen upp till anskaffningsvärdet. 
 
Det sjätte året har marknadsvärdet på aktien passerat det ursprungliga anskaffningsvärdet. 
Person C gör trots detta ingen uppskrivning på grund av att han anser att det är 
försiktighetsprincipen som gäller i detta läge.  
 

4.3.2 Scenario 2 
 
Vid sådana här fall beror det enligt Person C mycket på vad som ligger bakom den 
uteblivna betalningen. Men om kunden har blivit lovad att betalning kommer att ske inom 
en snar framtid och att dröjsmålet vid bokslutet inte är mer än 3 månader, så låter han 
kundfordringen stå kvar som den är. I sådana här situationer har Person C en egen policy. 
Denna policy innebär att Person C skriver ned kundfordringar som har släpat efter i mer 
än tre månader.  
 
Person C anser att när det gått så här lång tid som det gjort vid år två, måste något vara 
fel. Person C anser det då vara lämpligast att skriva ned hela beloppet på kundfordringen. 
 
 
4.4 Intervju med Person D 
 
Person D är anställd på samma kontor som Person C. Men tillskillnad mot denne är 
Person D godkänd revisor och har jobbat på kontoret i över 20 år. Innan dess har han 
jobbat som ekonomiansvarig på ett företag i 13 år.  
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4.4.1 Scenario 1 
 
Då detta scenario handlar om en långfristig placering anser Person D att någon 
nedskrivning inte är aktuellt. Detta beror på att det belopp som aktien sjunkit med inte 
anses utgöra ett väsentligt belopp. Han påpekar dock att han alltid skriver en not där det 
aktuella marknadsvärdet framgår. Liksom Person C, är han medveten om den mall som 
finns på kontoret och som är utarbetad av företaget. Men han påpekar att det ändå är 
många runtomliggande faktorer som påverkar detta belopp och att det därför till stor del 
är subjektiva bedömningar som ligger till grund för fastställande av det väsentliga 
beloppet. Person D tvekar inte i sina svar, han svarar utan någon längre betänketid. 
 
År två är nedgången dock så stor att Person D förordar en nedskrivning till marknads-
värdet. Om kunden inte godtar denna nedskrivning lämnar Person D en oren revisions-
berättelse. Detta på grund av att han till kundens intressenter vill påpeka att aktien har 
tappat väsentligt i värde.  
 
Efterföljande år anser Person D att nedskrivningen bör göras när aktien har fortsatt att 
rasa ännu mer. Detta beror på att vid en sådan nedskrivning blir företaget likvidations-
pliktigt och därmed blir dess ledning medvetna om att företagets fortlevnad riskeras om 
inga åtgärder vidtas. 
 
Nästkommande år har dock den negativa trenden vänt med effekten att företaget gör 
positivt resultat och att aktien har stigit i värde. Men trots att aktien har återhämtat sig 
markant, vill Person D inte återföra någonting då han anser att eget kapital ändå är bra 
och kunden inte har något behov av en sådan återföring. Dock skulle Person D lämna en 
not i revisionsberättelsen. Han anser vidare att en återföring inte är aktuell, då han inte 
gillar när en sådan här placering ”fladdrar upp och ner hela tiden”. Av sina många år i 
branschen anser Person D ha lärt sig att det inte är önskvärt att hålla på och återföra 
värden enbart för återföringens skull. Av erfarenhet anser han sig även ha lärt sig att 
cyklerna blir bara kortare och kortare. 
 
Trots att den positiva trenden håller i sig och aktiens värde detta år är tillbaka till 
anskaffningsvärdet, är Person D mycket tveksam till någon återföring. Han anser att om 
det inte finns något behov hos kunden, bör ingen återföring göras. Detta beror på att vid 
upprättandet av en balansräkning så anser Person D att det är bättre att vara försiktig. Han 
framhåller dock att detta övervärde framgår av den not han lämnar i revisionsberättelsen. 
 
Då aktien fortsatt att stiga och nu överstigit anskaffningsvärdet, anser inte Person D trots 
detta att någon återföring eller uppskrivning är aktuell. Detta grundar han på samma saker 
som föregående år. 
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4.4.2 Scenario 2  
 
Vid sådana här fall gällande osäkra kundfordringar anser Person D att en stor utredning 
måste göras där han bland annat gör en kreditupplysning på kunden som inte betalat. 
Detta för att hitta orsaker till att denne inte betalar. Men Person D förordar i sådana här 
fall att en nedskrivning görs, framförallt om förfallotiden är längre än 90-120 dagar. 
Genom åren har han upptäckt att om en kundfordring släpat efter mer än denna tid är det 
oftast något allvarligt som ligger bakom förseningen eftersom man då oftast hunnit skicka 
ett antal påminnelser och kanske även till inkasso. Därför anser Person D att en 
nedskrivning är att föredra i sådana fall. 
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5 ANALYS 
 
I analysen kommer vi att sätta in våra empiriska observationer i ett teoretiskt 
sammanhang och därigenom försöka belysa eventuella skillnader och likheter mellan 
teori och empiri. Vi börjar med att analysera personerna och avslutar med att jämföra 
dessa mot varandra. 
 
 
5.1 Person A 
 
Vid revision av tvetydiga lagrum som våra scenarion är exempel på, utgår Person A från 
de lagar och regler som finns skrivna. Detta gör Person A eftersom han enligt gällande 
lagstiftning upplever sig tvingad att följa dessa. Detta handlingsmönster kan liknas med 
det som DiMaggio & Powell (1991) benämner som den reglerande pelaren där de säger 
att individer påverkas i sitt beslutsfattande på grund av att de är beroende av starka 
organisationer som exempelvis staten då de sköter lagstiftningen. En annan viktig faktor 
som styr Person A: s handlande är att han känner sig skyldig att följa den standard mall 
som av företaget finns utarbetad för bedömning av väsentliga belopp. I bedömningar som 
vårt scenario ger upphov till använder han sig av mallen. I vårt Scenario 1 kom han fram 
till att det rörde sig om ett väsentligt belopp och att en nedskrivning var att föredra redan 
första året. De efterföljande åren fortsatte han på den inslagna vägen och skrev ned aktien 
hela vägen till marknadsvärdet. När aktiekursen vände och det blev tal om återföring 
ansåg Person A att det inte var aktuellt då det är det lägsta av anskaffningsvärdet och det 
nedskrivna värdet, alltså LVP som gäller.   
 
Scott (1995) påpekar att individer kan motiveras att handla på ett speciellt sätt beroende 
på om de kan belönas eller straffas på grund av detta handlande. I sin position som 
auktoriserad och påskrivande revisor har Person A det yttersta ansvaret för att lagar, 
regler och rekommendationer följs på ett korrekt sätt. Den yrkesposition som han har i 
denna samhällsstruktur, är skapad av staten för att säkerställa att revisionen utförs på ett 
korrekt sätt. Om detta inte görs är det han som står som ansvarig.  Detta är orsaken till att 
Person A i stort sett inte tar någon hänsyn till kringliggande faktorer, utan blir i sina 
tolkningar av lagar och regler ganska hård och strikt. Detta märks i scenario 1 vid år tre, 
då en nedskrivning innebär att kundens företag blir likvidationspliktig, men det är inget 
att ta hänsyn till anser Person A. Även i Scenario 2 är person A hård i sin bedömning då 
han anser att om en kundfordran är osäker så är det bästa att skriva ned den hela vägen 
direkt även om inte kunden vill.   
 
Genom den yrkesutbildning som krävs för att vara revisor anser sig Person A fått 
liknande värderingar som andra inom samma yrke. Denna likriktning bildar enligt 
DiMaggio & Powell (1991) en ordning för hur de yrkesverksamma skall passa in i sina 
organisationer och förstärks av bland annat intresse- och branschorganisationer. 
DiMaggio & Powell säger vidare att de moderna yrkesrollerna är en av de främsta 
normativa mekanismerna. 
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På grund av att Person A har jobbat 16 år inom revisionsbranschen anser han sig kunna 
göra jämförelser med tidigare händelseförlopp och skapar på så sätt olika handlings-
mönster som talar om hur och i vilken ordning något skall utföras. Det är detta som 
Abelson (1981) kallar för scripts. När Person A handlar på detta sätt är det ett beteende 
som han skapat genom att han anser detta vara det sätt som det skall göras på och därför 
gör han det.  När man handlar på detta sätt och när man anser att ett annat beteende är 
otänkbart är det enligt Scott (1995) ett kognitivt beteende.  
 
 
5.2 Person B 
 
Även Person B utgår i sina bedömningar på samma sätt som Person A från de lagar och 
regler som han upplever som tvingande. Person B använder sig även av den mall som är 
utarbetad av företaget för bedömning av väsentligt belopp. DiMaggio & Powell (1991) 
benämner den reglerande pelaren som ett handlingsmönster för beslutsfattande som 
formas av tvingade lagar och regler. Vid bedömningen av väsentligt belopp i Scenario 1 
kommer Person B fram till att beloppet är väsentligt och gör därför en nedskrivning med 
hela beloppet. Även de följande åren skriver han ned hela beloppet till marknadsvärdet. 
Då aktiekursen vänder tycker Person B att en återföring till marknadsvärdet är det rätta 
att göra då han anser att det är det lägsta av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet man 
ska värdera till.  
 
DiMaggio & Powell säger att de moderna yrkesrollerna är en av de främsta normativa 
mekanismerna eftersom att de skapar en likriktning av de yrkesverksammas värderingar. 
Detta känner sig även Person B påverkad av då han har revisorsrollen som yrke. Även 
Scott (1995) anser att det finns kulturella bärare inom denna yrkesroll som ger delade 
värderingar och normgivande förväntningar. 
 
På grund av att Person B inte anser sig vara erfaren i sin yrkesroll rådfrågar han ofta mer 
erfarna revisorer och får på så sätt veta vilka oskrivna regler, värderingar och synsätt som 
genomsyrar hela företaget. Utifrån dessa normer skapas enligt Danielsson (2002) ett 
gemensamt handlingsmönster över vad som är accepterat eller inte. På detta vis anpassar 
Person B sitt handlingssätt så att det blir mer som de djupt inarbetade rutinerna, som de 
mer erfarna medarbetarna besitter. Dessa inarbetade rutiner är enligt Scott (1995) bärare 
som bygger på utmålade handlingar som reflekterar den underliggande kunskapen av 
aktörerna. Vid Scenario 2 känner sig person B mer osäker om vad som skall göras. 
Person B skulle nog inte skriva ned kundfordringen det första året om det finns en ”back 
up” i företaget, men han skulle nog fråga den påskrivande revisorn om råd. Det andra året 
anser Person B att reservering till minst hälften måste göras. Det tredje året anser han att 
det inte finns någon annan utväg en att skriva ned hela beloppet.   
 
 
5.3 Person C 
 
Vid revision av tvetydiga lagrum som våra scenarion är exempel på, känner sig Person C 
tvingad att utgå från de lagar och regler som finns skrivna. Detta handlingsmönster kan 



ANALYS 

25 

liknas med det som DiMaggio & Powell (1991) benämner som den reglerande pelaren 
där de säger att individer påverkas i sitt beslutsfattande på grund av att man enligt 
gällande lagstiftning är tvingad att följa dessa. Inom företaget finns det även en utarbetad 
standard mall som alla kontor skall använda. Person C utgår därmed ifrån denna mall när 
han gör sina bedömningar om vad som är väsentligt belopp. Person C anser att beloppet 
inte är väsentligt och gör därför ingen nedskrivning det första året. Men det 
nästkommande året har aktien sjunkit med ett väsentligt belopp, men Person C anser inte 
att en fullständig nedskrivning är nödvändig. Person C skriver ned värdet, men inte hela 
vägen. Det tredje året då en nedskrivning skulle innebära likvidationsplikt anser Person C 
att en sådan nedskrivning är obefogad då rörelsen genererar kapital. När aktiekursen 
vänder de efterföljande åren anser Person C att en värdering till marknadsvärdet är att 
föredra.   
 
Även Person C upplever sig påverkad av den likriktning av värderingar som hans 
yrkesutbildning har skapat. Sådana här likriktningar inom de moderna yrkesrollerna anser 
DiMaggio & Powell vara en av de främsta normativa mekanismerna. Även Scott (1995) 
påpekar att det inom specifika organisationsområden och organisationer finns ett slags 
scheman som bygger på förklarande strukturer och kodade mönster av mening och 
regelsystem. Detta anser Scott vara en kulturell bärare som ger delade värderingar och 
normgivande förväntningar. 
 
När det gäller nedskrivningar av kundfordringar har person C skapat en 3-månadersregel 
utifrån egna erfarenheter. Den innebär att om kundfordringen släpat i mer än tre månader 
skriver Person C ned den hela vägen. Detta är enligt Abelson (1981) ett kognitivt 
beteende som innebär att om en person ofta står inför liknande beslutssituationer skapar 
man i de flesta fall en policy som man sedan följer. I de fall Person C upplever osäkerhet 
i hur han skall göra i en revisionssituation och där han inte heller har skaffat sig någon 
policy, låter han förnuftet styra om han anser sig ha tillräckligt god uppfattning. Det blir 
alltså Person C: s intuition som styr beslutsfattandet i sådana fall. Detta kan Person C 
göra då han vet att den påskrivande revisorn granskar de beslut som gjorts och han får då 
reda på om hans uppfattning i frågan var korrekt eller inte. 
 
 
5.4 Person D 
 
Person D: s handlingsmönster vid revision utgår även det alltid från de lagar och regler 
som han anser vara tvingande. Dessa regler och lagstiftning är satta av staten för att 
säkerställa att en rättvisande revision görs. Person D säger sig även styras av förtaget han 
jobbar för, då de har vissa förordningar som han måste följa. Ett exempel på detta är den 
mall för bedömning av väsentligt belopp som ser likadan ut på alla kontor inom företaget. 
Då Person D: s beslutsfattande påverkas och styrs av staten och företaget, liknar detta 
handlingsmönster det DiMaggio & Powell (1991) anser ligga inom den reglerande 
pelaren. Vid Scenario 1 utgår Person D från mallen och kommer fram till att det inte rör 
sig om ett väsentligt belopp och gör därför ingen nedskrivning det första året. Vid år två 
och tre är det enligt Person D inte så mycket att fundera över, beloppen är klart väsentliga 
och nedskrivningar är ett måste. Även om det år tre innebär att kundens fortlevnad 



ANALYS 

26 

riskeras. När kursen vänder tycker inte Person D att några återföringar är aktuella, han 
gillar inte när en placering ”fladdrar upp och ner”.   
 
Eftersom att Person D har jobbat i över 20 år inom branschen anser han sig ha stor 
erfarenhet och kan göra jämförelser med tidigare händelseförlopp. På detta sätt skapar 
Person D egna rutiner som är djupt inarbetade vanor och procedurer, vilka baseras på 
outtalade kunskaper och övertygelser. När man handlar på detta sätt är det enligt Scott 
(1995) ett kognitivt beteende. Dessa rutiner är det som Abelson (1981) benämner scripts.  
 
Med sin långa erfarenhet har Person D även skapat en policy som innebär att han genast 
blir mycket uppmärksam när en kundfordring släpar efter mer än 90-120 dagar. I sådana 
fall har han lärt sig att det är bäst att skriva ned kundfordringen. När man följer en sådan 
policy är det enligt Abelson (1981) ett kognitivt beteende.  
 
Då revisoryrket är standardiserat och formas genom certifierade yrkesutbildningar känner 
sig Person D påverkad av de normativa regler som bildas för professionellt handlande. 
Denna likriktning av normativa regler sprids inom yrket genom bland annat facktid-
skrifter, konsulter, producenter av standarder (DiMaggio & Powell, 1991).   
 
 
5.5 Sammanställning av analysen 
 
Av den tidigare gjorda analysen av vad som påverkar de enskilda personernas 
beslutsfattande, har vi i Tabell 2 sammanställt dessa grunder för att på ett bättre sätt få en 
överblick över vad som styr revisorernas agerande när de tar beslut om tvetydiga lagrum. 
Vi har i Tabell 2 delat in dessa grunder efter den institutionella teorins tre pelare. Dessa 
pelare är enligt Scott (1995) den reglerande, den normativa och den kognitiva. 
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Grunder för beslut: 

Personer: 
    A             B            C            D 

Reglerande pelaren: 
Utgår från lagar, regler. X X X X 
Uppsatta skyldigheter av företaget de jobbar åt.  
 X X X X 
Normativa pelaren: 
Värderingar som är påverkade av de förväntningar 
yrkesrollen skapar. X X X X 
Frågar andra  
  X X  
Kognitiva pelaren: 
Utgår från den erfarenhet de skaffat sig i branschen. 
 X   X 
Egenskapad policy 
   X X 
Intuition 
   X  
 
Tabell 2: Sammanställning av analys 
 
 
I Tabell 2 illustrerar de utsatta kryssen vad varje person har som grunder för sina beslut. 
Av Tabell 2 framgår det då att samtliga personers beslutsfattande styrs av de tvingande 
lagar och regler som finns skrivna genom att de alla har detta förkryssat. Då de alla 
jobbar på kontor som ingår i globala företag är de även styrda av dessa företags uppsatta 
riktlinjer vilket framgår av tabellen genom att även denna grund för beslut är förkryssad 
hos samtliga personer. Dessa grunder för beslut ingår alla i den reglerande pelaren och är 
därmed den pelare som framförallt styr revisorernas agerande. 
 
Även under den normativa pelaren finns det grunder som påverkar samtliga personers 
agerande när de tar beslut om tvetydiga lagrum. Dessa grunder för beslut är den 
likriktning av värderingar som yrkesrollen ger samtliga personer. Denna likriktning av 
värderingar beror på att revisorsyrket är standardiserat genom normer, för att skapa ett 
professionellt handlande. Under samma pelare framgår det även av Tabell 2 att två av de 
intervjuade revisorerna grundar en del av sina beslut genom att rådfråga andra. De två 
personerna som rådfrågar kollegor är de revisor som inte anser sig ha stor erfarenhet. 
 
I motsats till de föregående pelarna, finns det inom den kognitiva pelaren ingen speciell 
grund som styr samtligas agerande. Inom denna pelare är det stor variation för vad som 
påverkar deras agerande. Två av de intervjuade personerna anser sig ha erfarenhet som en 
del av det som ligger till grund för sitt beslutfattande. Dessa två personer är de två som 
har jobbat längst inom revisorsyrket och har därigenom störst erfarenhet. Vidare ser vi i 
Tabell 2 att en policy kan ligga till grund för de beslut som revisorer fattar. Två av de 
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intervjuade har på egen hand skapat var sin policy som de använder. Dessa två personer 
jobbar båda på samma kontor. Slutligen ser vi i Tabell 2 att en av respondenterna till viss 
del påverkas av det som intuitionen säger. Detta gör han endast i de fall han känner sig 
osäker i sitt handlande men ändå anser sig ha en bra uppfattning om vad som är rätt.  
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6 SLUTSATSER 
 
Revisionsbranschen är som alla vet en mycket regelstyrd bransch. De som arbetar inom 
denna bransch är tvungna att följa de lagar och regler som finns skrivna och de måste 
även se till att deras arbete följer god revisionssed. Att branschen anses vara hårt styrd av 
dessa regler har sin fördel i att tillförlitligheten på revisionen blir stor. Tyvärr är inte 
lagtexten totalt täckande, utan ger upphov till att vissa subjektiva bedömningar av 
revisorerna blir ett måste. Detta medför att enhetligheten och därmed tillförlitligheten 
som alla intressenter eftersträvar, minskar.  
 
I vår undersökning kom vi fram till att alla revisorerna verkade vara mycket strikt hållna 
kring lagar och regler. Alla utgår alltid från de lagar och regler som finns, men det är som 
sagt inte alltid tillräckligt. I de situationer där de blir tvungna att göra egna bedömningar 
har vi i vår undersökning upptäckt att man på byråerna har gjort saker för att underlätta 
dessa. På båda kontoren fanns det av den byrå man tillhörde, egna utarbetade ”mallar” för 
bedömningar av väsentligt belopp. Dessa mallar är skapade av byråerna i ett försök att 
minska de egna bedömningarna och ge revisorerna en riktlinje att gå efter. Samtliga som 
ingick i vår undersökning använde sig av dessa utarbetade mallar vilket vi anser vara 
positivt. Men det som är mindre bra är att dessa mallar inte är enhetliga utan skiljer sig åt 
mellan byråerna. Detta visar att det inom revisionsbranschen verkar finnas en stark vilja 
att minimera de subjektiva bedömningarna så gott man kan. 
 
Vi kom även fram till att de enskilda revisorerna försökte underlätta dessa subjektiva 
bedömningar genom att på egen hand skapa olika policys som de följde. Vid skapande av 
sådana policys och även vid andra bedömningar upptäckte vi att beroende på vad 
revisorerna själva anser vara rätt. Vi såg även att de som arbetat länge i branschen 
grundade till stor del sina beslut på den erfarenhet de skaffat genom åren. När de en gång 
tolkat ett tvetydigt lagrum på ett sätt, tenderar de att fortsätta göra på samma sätt i 
framtiden. Risken med detta anser vi vara om denna tolkning inte varit så god. Då 
kommer de att fortsätta göra på samma sätt och även att sprida detta synsätt till de yngre 
mindre erfarna som ofta rådfrågar de äldre erfarna.    
 
Det är bra att det finns en stark vilja inom revisionsbranschen att underlätta sådana här 
bedömningar. Visst är det bra att byråerna skapar mallar som deras anställda kan följa, 
och det är även bra att revisorerna skapar egna regler som de håller sig till när de blivit 
accepterade. Men det som vi ifrågasätter är hur detta påverkar den enhetlighet och 
tillförlitlighet som är starkt eftertraktad i denna bransch. Att det finns en rad olika mallar 
som skiljer sig mellan varandra och att revisorerna skapar egna riktlinjer ökar knappast 
enhetligheten inom branschen. Det önskvärda är att det istället skapades liknande mallar 
som är standardiserade över hela branschen och att lagreglerna skrevs mer tydliga så att 
dessa subjektiva bedömningar undveks.    
 
Sammanfattningsvis visar vår undersökning på att revisorernas bedömningar vid 
tvetydiga lagrum skiljer sig åt. Vi noterade i våra studier att revisorerna är mycket 
bundna till lagar. På grund av detta har de i de fall där lagarna inte är tillräckliga själva 
skapat egna lagar och riktlinjer. Det verkar som att revisorerna i de fall de saknar något 
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att stödja sina beslut försökt skapa någon slags trygghet i sitt beslutsfattande genom 
exempelvis mallar och policys. Men det går trots de klara tendenserna för hur revisorerna 
agerar som framkommit i vår undersökning inte att göra generaliseringar över hela 
revisionsbranschen. Detta beror på att vi i vår undersökning bara hade tid och möjlighet 
att undersöka ett fåtal revisorer på två revisionsbyråer.  
 
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
I vår undersökning valde vi att utföra studier på fyra respondenter. Detta val gjorde vi för 
att kunna göra mer ingående studier om vad som ligger till grund för revisorers agerande 
vid tvetydiga lagrum. Det finns många möjligheter att utifrån vår undersökning och våra 
resultat fortsätta att undersöka vad revisorer grundar sina beslut på vid tvetydliga lagrum. 
Det skulle vara mycket intressant att se om de tendenser vi sett håller i sig om man gjorde 
en liknande undersökning, men då på ett större antal revisorer. Man skulle då kunna göra 
någon form av enkätundersökning där man utgår från de resultat vi fått. Det skulle då 
även gå att se om det finns några skillnader mellan olika kontor beroende på storlek, 
kundkrets och lokalisering.  
 
Våran undersökning utgår bara från ett perspektiv genom att vi utgått från den 
institutionella teorin. Det finns därför möjligheter att undersöka om det finns andra 
grunder som påverkar revisorernas beslutsfattande vid tvetydiga lagrum. En möjlighet är 
även att välja några andra lagrum som anses vara tvetydiga eller att helt enkelt bara i 
generell mening undersöka vilka grunder olika revisorer har när de upplever osäkerhet i 
den mening att lagrummen är svårtolkade. 
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BILAGA 1 - SCENARIO 1 
 
 
 
Företaget A är kund hos er, de sköter sin egen redovisning och tar hjälp av er vid varje 
bokslut. Företaget A är ett stabilt familjeägt aktiebolag som funnits under en lång tid. För 
A har det under flera år gått bra och de har haft ett stabilt positivt resultat efter finansiella 
poster som legat runt 100 tkr per år. Tack vare de fina resultaten så har A likvida medel 
som uppgår till 800 tkr. Eftersom de inte har några investeringsbehov de närmaste åren så 
har de beslutat sig för att investera 500 tkr av de likvida medlen i en långsiktig 
aktieplacering. De beslutar sig för att satsa hela beloppet på en enskild aktie i ett stort 
svenskt telecom företag, eftersom att den aktien anses vara en säker och tillförlitlig 
placering. Företaget har inte någon kunskap om sådan redovisning, utan lämnar det till 
dig om några åtgärder skall vidtagas. 
 
När de kommer till er vid bokslutet så har A liksom föregående år ett stabilt resultat som 
ligger på 100 tkr. Aktiekapitalet uppgår till 100 tkr och det egna kapitalet uppgår totalt till 
700 tkr. Dessvärre visar det sig att deras aktieplacering inte gått lika bra utan den har 
sjunkit med 15 % och uppgår nu till ett värde av 425 tkr.  
Hur agerar ni i ovanstående fall?     
 
 
 
Vid efterkommande bokslut så har företagets resultat påverkats av den rådande 
lågkonjunkturen och visar därför detta år ett negativt resultat på -100 tkr. Även 
aktiemarknaden går dåligt och A:s aktier har sjunkit med 70% av anskaffningsvärdet och 
uppgår numera till ett värde av 150 tkr.  
Hur agerar ni i ovanstående fall?     
 
 
 
Lågkonjunkturen håller i sig och det märks på detta års bokslut där företaget visar ett 
negativt resultat på -200 tkr. Telecom aktien fortsätter att sjunka och har nu gått ned med 
90 % av det satsade värdet vilket betyder att den nu har ett värde av 50 tkr.   
Hur agerar ni i ovanstående fall?     
 
 
 
Företaget har klarat de hårda åren och nu verkar konjunkturen äntligen ha vänt. Företaget 
har kommit tillbaka till de gamla tidernas resultat och visar nu igen ett positivt resultat på 
100 tkr. Den goda konjunkturen har gjort att aktievärdet nu har stigit till 40% av de 
satsade 500 tkr och uppgår därmed till 200 tkr. 
Hur agerar ni i ovanstående fall?     
 
 



 

 

Konjunkturen fortsätter att vara positiv och medverkar till att företaget även detta år visar 
ett resultat på 100 tkr. Aktiemarknaden har däremot fortsatt att gå bra och aktierna har nu 
stigit till ett värde som motsvarar anskaffningsvärdet på 500 tkr. 
Hur agerar ni i ovanstående fall?     
 
 
 
Även detta år så är resultat positivt med 100 tkr. Men aktierna fortsätter att gå mycket bra 
och har på balansdagen uppnått ett värde av 600 tkr, vilket överstiger det satsade kapitalet 
som var 500 tkr. 
Hur agerar ni i ovanstående fall?  



 

 

BILAGA 2 - SCENARIO 2 
 
 
 
Företaget B är ett aktiebolag som är kund hos er. När ni tar er hand om B:s revision 
upptäcker ni att Företagets största kund inte har betalat en kundfordran på 500 tkr som 
därmed är av väsentligbetydelse för B. Vid samtal med B framgår det att denne inte anser 
detta vara något problem då han vet att pengarna kommer att komma in under nästa år. 
Därmed vill inte B vidta några åtgärder. Men säger ändå att han kommer att följa dina 
rekommendationer. 
Hur agerar ni i ovanstående fall?     
 
 
 
Vid nästa bokslut upptäcker ni att samma kundfordran fortfarande inte är betald. B har 
trots detta fortsatt sälja till sin kund och för dessa varor har han fått betalt. Eftersom att 
kunden är viktig och då B fått in pengar för de andra varorna vill han fortfarande inte 
vidta några åtgärder gällande den släpande kundfordringen. Han har även blivit lovad av 
sin kund att denne skall betala. 
Hur agerar ni i ovanstående fall? 
 
 
 
Trots att B blivit lovad att få betalning för den eftersläpande kundfordringen så upptäcker 
ni vid bokslutet detta år att denna inte är betald. Nu har även B:s kund börjat släpa efter 
med vissa av de löpande betalningarna. B har tack vare detta själv blivit tvungen att 
skjuta in pengar för att klara företagets likviditet men han tror fortfarande att 
betalningarna kommer att ske inom en snar tid. 
Hur agerar ni i ovanstående fall? 
   



 

 

BILAGA 3 - VÄRDERINGSREGLER 
 
  
ÅRL 4 kap.  

5 §  Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 
3 § och 4 § första stycket, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan 
antas att värdenedgången är bestående.  

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på 
balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.  

En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om det inte längre finns 
skäl för den.  

Nedskrivningar och återföringar som avses i första-tredje styckena skall redovisas i 
resultaträkningen. 

 

9 §  Omsättningstillgångar skall, om inte annat följer av 10 eller 12 §, tas upp till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.  

Med anskaffningsvärde förstås, om inte annat följer av 11 §, utgifterna för tillgångens 
förvärv eller tillverkning. Vid bestämmandet av anskaffningsvärdet tillämpas 3 § andra-
fjärde styckena.  

Med det verkliga värdet avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad 
försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får det verkliga värdet bestämmas till 
återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat 
värde som är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.  

Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet 
som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på balansdagen.  

Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel 
värderas till det värde som fastställs av Riksskatteverket. Lag (1999:1112). 

 




