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Abstract 

There is no doubt that there are many ways to look at accounting. Despite that there are 

common accounting standards and regulations, there is still room for own assessments and 

assumptions. Behind a business accounting, there are individuals with different personalities, 

experiences and backgrounds. Research suggests that, through their individual characteristics, 

these can influence the outcome of the organization through the individual’s self-interest. The 

aim of this study is to describe and reason, based on Upper Echelons Theory, whether there 

are personal traits that lie behind the existence of accounting differences between companies. 

Within the areas tax avoidance, conservatism and sustainability. This is studied on an 

individual level through a survey aimed to capture the individual’s perceptions. Through the 

collected data, we found that there are differences that can partly be explained by the personal 

characteristics. A man is more risk-taking and consider it less important to report 

sustainability then a woman. A younger individual is more risk-taking than an older. There is 

no evidence that age, gender, education, tenure and experience have an impact when it comes 

to tax avoidance. Overall our results are partly in line with the theory.  
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Sammanfattning 

Att det finns många olika sätt att se på redovisning råder det ingen tvekan om. Trots att det 

finns gemensamma redovisningsstandarder och regelverk förekommer det ändå skillnader då 

det finns utrymme för egna bedömningar och antaganden. Bakom ett företags redovisning 

finns det individer med olika personligheter, erfarenheter och bakgrunder. Forskning menar 

på att dessa, genom sitt synsätt, kan påverka utfallet i organisationen genom individens 

egenintresse av att föra redovisningen på ett visst sätt. Syftet med studien är att utifrån Upper 

Echelons Theory beskriva och resonera kring om det finns personliga egenskaper som ligger 

bakom förekomsten av redovisningsskillnader mellan företag. Inom områdena 

skattehantering, försiktighet samt hållbarhet. Detta studeras på individnivå genom en enkät 

som ämnas fånga individens uppfattningar kring detta. Genom den insamlade datan fann vi att 

det förekommer skillnader som delvis kan förklaras av de personliga egenskaperna. 

Framförallt att en man är mer risktagande samt anser att det är mindre viktigt att redovisa 

hållbarhet än kvinnor. Även att en yngre individ är mer risktagande än en äldre. Det finns 

dock inga bevis på att ålder, kön, utbildning, anställningstid och erfarenhet har en påverkan 

när det kommer till skattehantering. Sammanfattningsvis stämmer våra resultat delvis överens 

med teorin.  
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1. Introduktion 

I följande kapitel presenteras ämnet redovisning genom en genomgång av relevanta delar. 

Sedan förs en problematisering av ämnet samt en genomgång av vad tidigare litteratur har 

kommit fram till. Kapitlet avslutas med studiens syfte samt frågeställning.  

1.1 Inledning 

Hambrick och Mason (1984, s.193) ställer frågan: ‘’Why do organizations act as they do?’’ 

Det är en fråga som är väl studerad både vad det gäller organisationer och organisering. Om 

organisationen bör studeras på organisationsnivå eller individnivå råder det skilda meningar 

om då det kan sägas finnas flera faktorer som påverkar organisationens utfall. Det finns också 

en mängd teorier inom dessa områden där fokuset i stora drag främst ligger på 

organisationsnivå. Men är det så lätt att säga att det är organisationen i det stora hela som 

beslutar och agerar. Då en organisation består av flera individer har detta skapat en stor 

nyfikenhet kring, om de anställda kan ha en påverkan på företagens beslut. Detta går att 

koppla till redovisning som är ett företagsekonomiskt fenomen som har olika funktioner och 

framställs på olika sätt inom en organisation. Det är också ett område där företag måste fatta 

många beslut. Redovisning spelar bland annat en stor och viktig roll för samhällets funktion 

och för företagens kommunikation med omvärlden. Hur ett företag väljer att redovisa är 

därför av intresse för samhället och andra intressenter som redovisningen riktar sig till. För att 

möjliggöra att redovisningen är av hög kvalité och håller en hög standard så styrs den av 

gemensamma redovisningsstandarder, regelverk, principer och praxis.  

Trots dessa redovisningsstandarder förekommer det ändå skillnader då redovisningens 

regelverk och principer ger mycket utrymme för egna bedömningar, val och antaganden, 

samtidigt som människan har ett egenintresse av att föra redovisningen på ett visst sätt. En 

affärshändelse kan därmed hanteras på olika sätt och vissa områden kan ta mer eller mindre 

plats i redovisningen då redovisningsval (på engelska accounting choice) behöver göras. 

Tidigare forskning har försökt kartlägga förklaringar till varför redovisningen skiljer sig åt 

mellan företag. Bland annat så menar Eriksson-Zetterquist, Kalling och Sthyre (2015) att den 

enskilda organisationen påverkas av samhället och andra organisationer. Medan Hambrick 

och Mason (1984) istället menar att det är den enskilda individen som bidrar till förekomsten 

av skillnaderna. Även Matsunaga och Yeung (2008) hävdar att externa faktorer, så som 

personliga egenskaper, kan komma att påverka upprättandet av redovisningen. Därmed kan ett 
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redovisningsval fattas utifrån flera olika anledningar. Därför anses det värdefullt att skapa 

medvetenhet kring dess skillnader för att förstå vad det är som ligger bakom varför olika 

individer värderar och fokuserar på olika saker. Skattehanering, försiktighet och 

hållbarhetsredovisning är områden som visat sig kräva bedömningar och val som gör att dessa 

skiljer sig åt. Dessa områden kommer därmed användas för att förstå redovisningsskillnader.  

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Redovisning 

Redovisning är ett brett begrepp som kan sägas vara en process som innefattar många steg och 

delar. Redovisningsprocessen kan delas in i de tre huvuddelarna: Transaktioner och 

omständigheter, hantering i redovisning samt rapportering. Det som sker är alltså att 

transaktioner och omständigheter avspeglar vad som händer i företaget genom att det hanteras 

i den löpande bokföringen för att sedan sammanfattas i finansiella rapporter. Det är den 

externa redovisningen, som innehåller reglerad information, som är offentlig och riktar sig 

mot företagets intressenter genom olika slags rapporter. Att producera en rapport som 

innehåller väsentlig information om företaget, kräver att bedömningar och urval görs (Marton, 

2016). De val, antaganden och bedömningar som behöver göras kan sägas ligga inom 

begreppet redovisningsval. Redovisningsval innebär att egna val och bedömningar tillämpas, 

så att utfallet av redovisningen skiljer sig åt. Det kan finns flera olika anledningar till att olika 

val och bedömningar. Det kan exempelvis handla om vart i tiden företaget befinner sig, vilket 

förväntat utfall de vill uppnå eller om det är någon åtgärd som behöver göras.  

Det är företagsledningen som har huvudansvaret för att ta fram redovisningen. Trots att det 

inte är ledningen själva som producerar redovisningen är det ändå de som tar besluten. 

Företagsledningen kan bland annat innefatta vd, styrelse och ekonomichef (Marton, 2016). 

Som vd och ekonomichef har man en inflytelserik roll i företaget vilket gör att redovisnings 

valen påverkas starkt av dessa personer (Wang, Holmes JR, Oh & Zhu, 2016; Ge, Matsumoto 

& Zhang, 2012).  

En vanlig form att presentera redovisningen är i en årsredovisning. En årsredovisning är en 

årlig rapportering som framförallt ger information om ett företags balans- och resultaträkning. 

Den innehåller dessutom information i form av noter, kassaflödesanalys och 

förvaltningsberättelse. Ytterligare information kan förekomma men denna varierar både i 

omfattning och innehåll (Marton, 2016). Kravet på information som ska framgå i 

årsredovisningen beror bland annat på företagets storlek. Definitionen av ett större företag är 
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enligt FAR (2018) ett företag som uppfyller minst två av följande villkor: företaget ska ha 

minst 50 anställda i medeltal, ha minst 40 miljoner kronor i balansomslutning och ha minst 80 

miljoner kronor i nettoomsättning. Dessa villkor ska ha varit uppfyllda under de senaste två 

räkenskapsåren. Ett företag klassificeras som ett mindre företag om de inte uppfyller kraven 

för att räknas som ett större (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554). Det är i 

årsredovisningen som det går att utläsa information om hur ett företag har hanterat skatt, hur 

försiktighetsprincipen har tillämpats samt hur hållbarhetsredovisningen har hanterats.  

1.3 Problematisering  

1.3.1 Problembakgrund 

Det finns många olika sätt att se på redovisning i en organisation där flera redovisningsteorier 

försöker ge förklaringar, göra förutsägelser och skapa förståelse för hur olika beslut tas inom 

redovisning. Gemensamt för dessa teorier är att utifrån vissa grundantaganden kan de förklara 

olika företeelser inom redovisning, till exempel redovisningsval. De kan förklara olika 

fenomen eller ett och samma fenomen, fast på olika sätt. Utifrån teorierna kan man också se 

att det finns två olika synsätt. Ett synsätt förutsätter att kunskap om redovisning erhålls genom 

att mängder av ekonomisk data studeras för att skapa kvantitativt avancerade modeller där 

man sedan tolkar, förklarar, förstår eller förutsäger verkligheten. Det andra synsättet handlar 

istället om att redovisningen ser ut som den gör. Beroende på vissa samhälleliga strukturella 

faktorer används och spelar redovisningen en roll i företag och i samhället i stort. Där företag 

bland annat agerar och förstår sin omgivning (Frostensson, 2015).  

Bakom ett företags redovisning finns det också individer med olika personligheter, 

erfarenheter och bakgrunder som genom sitt synsätt kan påverka utfallet. Det teorierna inom 

redovisning har gemensamt är att det som sker inom ett företag inte bara kan förklaras av 

individen utan också av de handlingar och interaktioner som finns i den dagliga verksamheten 

(Frostensson, 2015). Dock går det att hitta stöd i flera tidigare studier, som kommer att 

presenteras i nästa avsnitt, som inom ämnet behandlar redovisningsval och hur det kan skilja 

sig åt beroende på vem det är som upprättar redovisningen. Då det ibland saknas uttryckliga 

krav eller bestämmelser så öppnar det upp för egna antaganden och bedömningar. Desto 

djupare kunskaper man får om redovisning desto tydligare framträder redovinsnigens karaktär 

av val och konstruktioner (Frostensson, 2015). I och med att företagsledningen är involverade 

i de redovisningsval som görs, kan det också uppstå konflikter mellan att vilja redovisa så 

korrekt som möjligt och viljan att redovisa en önskad bild av företaget. De områden som tagit 
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stor plats i dessa tidigare studier när det kommer till redovisningsval är de beslut och 

bedömningar som behöver göras inom områden som skattehanering, försiktighet och 

hållbarhetsredovisning. I denna studie kommer fokuset därför att ligga inom dessa områden 

då de kräver att olika val och bedömningar behöver göras och dessa kan därmed skilja sig åt 

mellan företag. Dessa områden kommer därmed bidra med en användbar och kompletterande 

insikt till tidigare forskning för att förstå redovisningsskillnader.  

1.3.2 Tidigare studier 

Denna studie är till stor del baserad på studier vars resultat är representerade främst från USA 

(Francis, Hasan, Park & Wu, 2014; Kassnis, Panayiotou, Dimou & Katsifaraki, 2016; Khalif 

& Achek, 2017) men också Malaysia (Ting, Azizan & Kweh, 2015) och Kanada (Ben-Amar 

& Mcllkenny, 2015). Upper Echelons Theory är en vanligt förekommande teori som används 

(Francis et al, 2014; Ting et al, 2015; Christensen, Dhaliwal, Boivie, & Graffin, 2015; 

Plöckinger, Aschauer, Hiebl & Rohatschek, 2016), vilket denna studie även kommer att 

använda. Många av de ovannämnda studierna har utgått ifrån befintliga dataset vid 

undersökningarna och har då inte någon riktig uppfattning om vad det är för slags personer 

som ingår i deras undersökningar. De dessa forskare kan sägas ha missat är alltså individens 

egna uppfattningar. Ytterligare brister som förkommer i de tidigare studierna är bland annat 

om skillnader som uppstått beror på frivillighet eller företagets policy (Kassnis et al, 2016). 

Forskare menar även på att det kan finnas incitament, som tidigare inte blivit granskade, som 

kan spela en betydande roll (Ting et al, 2015). Vanligt förekommande centrala begrepp som 

behandlas i tidigare studier är försiktighet, risktagande, redovisningskonservatism, 

hållbarhetsredovisning, skattehantering, skatteaggressivitet, redovisningsval och kön.  

Forskning inom managementorganisationsteori menar att det finns individuella faktorer som 

kan förklara varför det förekommer skillnader inom redovisningsval. Exempelvis spelar den 

enskilda individen en stor roll när det kommer till strategiska och operativa beslut som 

behöver tas på det företag som de arbetar på (Betrand & Schaor, 2003). Framförallt baseras 

deras beslut på mycket av deras tidigare erfarenheter, preferenser och ledarskapsbeteenden 

(Chatterjee & Hambrick, 2007).  

I tidigare studier fokuserar många forskare på hur skatten hanteras och vad det kan bero på. 

Det har visat sig att individer i ledande positioner påverkar företagets skattehantering, 

oberoende av företagets egenskaper. Detta beror inte endast på ekonomichefens eller vd:ns 

roll utan det är snarare så att individuella egenskaper hos individen har en påverkan på de 
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redovisningsval som görs (Dyreng, Hanlon & Maydew 2010: Matsunagas & Yeung, 2008). 

Sambandet mellan skattehantering och en chefs personliga egenskaper har visat sig påverka 

företagets skatteplanering på så sätt att det kan medverka till att företaget undviker att betala 

skatt (Matsunagas & Yeung, 2008). Ett annat viktigt bidrag från tidigare studier är den 

koppling som har funnits mellan aggressiva chefer och deras benägenhet att undvika skatt. 

Många forskare menar dock att styrning från företaget är en viktig modereringsfaktor att ha i 

beaktning i en sådan situation (Chyz, 2010). Mängden skatteplanering som man väljer att göra 

har vidare visat sig kunnat ställas i relation till risktagning inom redovisning. Detta innebär att 

om individen tillämpar mycket skatteplanering är man också mer benägen till att ta mer risker 

(Christensen et al, 2015).  

Risk är ett begrepp som inom redovisning samverkar med begreppet försiktighet. Försiktighet 

är ett centralt begrepp där det visat sig att graden av försiktighet och risk inte bara varierar 

mellan företag utan också mellan individer. Francis et al (2014) trycker framförallt på att 

kvinnors finansiella beslut skiljer sig åt från männens. Detta förklarar författarna genom att 

visa att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga ekonomichefer när det kommer till 

redovisningsval och redovisningskonservatism. Redovisningskonservatism reflekterar en 

chefs attityd mot risk vilket gör att författarna menar att en kvinnlig ekonomichef kan sägas 

vara mer känslig för risk. Francis et al (2014) har i sin artikel refererat till Givoly och Hayn 

(2000) som har utformat ett mått som mäter redovisningskonservatism. De definierar 

redovisningskonservatism som att negativ information redovisas omedelbart och fullständigt, 

medan positiv information istället redovisas vid ett senare tillfälle. Detta kan alltså ses som en 

förklaring till hur mycket försiktighet som ett företag tillämpar i sin redovisning. Bokas 

intäkter upp med försiktighet medan kostnader bokas upp omedelbart, anses detta vara 

konservativ redovisning.  

Redovisning av hållbarhet är ett annat intressant område som kan hanteras på olika sätt. Ett av 

bidragen inom hållbarhetsredovisning undersöker relationen mellan effektivitet hos 

styrelsemedlemmarna och frivillig rapportering av hållbarhetsfrågor. Där finner författarna att 

kvinnliga styrelsemedlemmar har en större benägenhet att vara effektiva och tillämpa frivillig 

rapportering. Författarna finner även ett positivt samband mellan styrelsens effektivitet och 

sannolikheten att företaget lämnar ut information om sin hållbarhetsredovisning. 

Effektiviteten i studien mäts genom ett index som tar in flera faktorer som innefattar 

styrelsemedlemmens individuella potential, dennes gruppotential samt tidigare erfarenheter. I 

de fall som hållbarhetsredovisningen faller under en effektiv styrelses ansvar, är företaget mer 
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benäget att informera intressenter och investerare om klimatrelaterade risker. Även företagets 

storlek har visat sig ha en betydande roll när det kommer till att rapportera hållbart (Ben-

Amar & Mcllkenny, 2015).  

Det finns också argument för att även att kön är en viktig faktor när det kommer till 

redovisningsskillnader. Ett vanligt förekommande tillvägagångsätt är det som Khalif och 

Acheck (2017) gjort i sin artikel. De har sammanfattat flera studier som behandlar 

redovisning. I deras artikel diskuterar författarna hur en kvinnlig representation i styrelse och 

ledningsgrupper påverkar företagets sätt att redovisa. Det visade sig att kvinnor fokuserar mer 

på hållbarhet, är mindre skatteaggressiva, mindre risktagande samt mer konservativa i sin 

redovisning (Khalif & Acheck, 2017). Att kvinnor fokuserar mer på hållbarhet inom 

redovisningen får också stöd av Bear, Raham och Post (2010). Författarna menar att med en 

kvinnlig representation i styrelsen väljer företag att redovisa hållbarhet. Detta menar de beror 

på att kvinnor uttrycker och får sina åsikter genomförda. I Francis et al (2014) studie 

behandlas kön och skatteaggressivitet. Författarna finner även argument för att kvinnliga 

ekonomichefer är mindre skatteaggressiva än de manliga samt att kvinnliga ekonomichefer 

medför en högre grad av redovisningskonservatism. Som tidigare nämnt kopplas 

redovisningskonservatism till försiktighet och hur benägen man är att ta risker. Ting et al 

(2015) artikel är en annan studie som behandlar relationen mellan personliga egenskaper och 

finansiell rapportering. Här studeras ett flertal variabler (chefsnivå, ålder, utbildning, 

erfarenhet, kön, nätverk, besittning, och om man har varit med och grundat företaget). 

Kortfattat fokuserar ovannämnda forskare bland annat på att använda olika typer av mått och 

data set som mynnat ut i kvantitativa analyser. Författaren kommer fram till, till skillnad mot 

övriga studier, att en kvinnlig vd tenderar att ta större risker jämfört med en manlig. Samt med 

hänsyn till utbildningsnivån är en ung vd, en kvinnlig vd och en långtidsanställd vd 

risktagande och mer aggressiv.  

Efter att ha tagit del av tidigare litteratur inom området kan det konstateras att det finns 

skillnader när det kommer till vem det är som upprättar årsredovisningen. Dock finns det 

brister. Många studier lägger sin tonvikt på att visa på skillnader mellan män och kvinnor men 

även andra faktorer kartläggs. Utifrån tidigare studier och dess begränsningar kommer denna 

studie att fokusera på individens egna uppfattningar kring hur de ser på redovisning. De delar 

av redovisningen som kommer att behandlas är skattehantering, försiktighet samt 

hållbarhetsredovisning. Detta för att företag kan välja att hantera skatten på olika sätt, 
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försiktighet kan tillämpas i olika grader samt att hållbarhet kan variera mellan företag då det 

på senare tid har blivit mer intressant att lyfta.  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och resonera kring vilka personliga egenskaper som ligger 

bakom förekomsten av redovisningsskillnader mellan företag. Detta studeras utifrån ett 

ledningsperspektiv.   

Detta ämnas beskrivas genom att fånga hur individer i ledande positioner ser på redovisning. I 

denna studie inkluderas vd, ekonomichef och redovisningschef i ledningsperspektivet. Syftet 

är baserat på antagandet att vd, ekonomichef och redovisningschef påverkar redovisningen. 

Redovisningsskillnader i denna studie omfattar, skattehantering, redovisning med försiktighet 

samt hållbarhetsredovisning.  

1.5 Frågeställning  

Vilka skillnader finns det inom redovisning vad det gäller skattehantering, försiktighet och 

hållbarhet, beroende på personliga egenskaper?  
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2. Teoretiskt ramverk  

I kommande kapitel presenteras den teori som ligger till grund för studiens analys. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av begreppet redovisningsval. Sedan tas tre olika redovisningsval 

upp, skattehantering, försiktighet och hållbarhet. Sambandet mellan vem som upprättar 

årsredovisningen och vad denne fokuserar på kan försökas förklaras med hjälp av teorin 

Upper Echelons Theory. Därmed redogörs det för vad teorin innebär. Kapitlet avslutas med 

att en modell introduceras.  

2.1 Redovisningsval 

Redovisning är ett fenomen som bland annat innefattar de val, antaganden och beslut som 

behöver göras. Dessa kan sägas ligga inom begreppet redovisningsval. Redovisningsval är ett 

svårdefinierat begrepp med delade meningar om vad som innefattas. Fields, Lys och Vincent 

(2001) definierar redovisningsval som alla de bedömningar och beslut som syftar till att 

påverka utfallet av redovisningen. Till denna definition har även tillägg gjorts. Libby, 

Rennekamp och Seybert (2015) breddar definitionen genom att koppla samman 

redovisningsval (accounting choice) med begreppet earnings management. Earnings 

management är även det ett begrepp med flera definitioner. Fields et al, (2001) samt Scott 

(2003) definierar earnings managment som en redovisningsmetod där chefer använder 

möjligheten att utnyttja sin handlingsfrihet för att påverka redovisningen genom egna 

bedömningar. Denna handlingsfrihet kan antingen vara opportunistisk eller ekonomisk 

effektiv, i syfte att förmedla en önskad bild av företaget.  

Anledningen till förekomsten av redovisningsval menar Fields et al, 2001 beror på att de 

accepterade redovisningsprinciperna kräver att bedömningar behöver göras vid 

sammanställning av de finansiella rapporterna. Watts och Zimmerman (1978) antar att 

individen agerar för att själva maximera sin egen nytta. Detta antagande syns genom att 

ledningen i ett företag använder dessa redovisningsprinciper baserat på eget intresse. Det 

dessa studier framförallt har kommit fram till är att redovisningsval beror på agentkostnader, 

informationsasymmetri samt externa effekter som påverkar icke-avtalsslutande parter. De 

menar även att det ofta handlar om att man har flera mål med de olika redovisningsvalen. 

Tidigare forskning ses därmed vara begränsad då forskare i allmänhet fokuserar på att 

fördjupa kunskapen om specifika redovisningsval, istället för att anta ett nytt perspektiv. Det 

krävs också en teori som är så pass omfattande att den undersöker redovisning i en värld med 
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en marknad som är imperfekt. En sådan omfattande teori är dock inte tillgänglig och ses även 

som ouppnåelig (Fields et al, 2001).  

Redovisningsval har blivit studerat inom många områden, i denna studie är skattehantering, 

försiktighet samt hållbarhetsredovisning i fokus.  

2.2 Skattehantering  

För att förklara vad som menas med termen skattehantering har hjälp tagits av tidigare studier. 

Dyreng et al (2010) definierar skattehantering som i stort sett allt som kan bidra till att minska 

bolagets skatt. Skattehantering handlar om att aktivt planera för att betala en så låg skatt som 

möjligt enligt de regler som finns. Detta anses vara något som är viktigt och bra. Skatt kan ses 

som en kostnad som företaget måste hantera (Far, 2018). Inom redovisning finns det många 

olika varianter för att minska skatten i företaget. Bokslutsdispositioner, som vid upprättandet 

av årsbokslut, kan tillämpas för att på så sätt få ned resultatet och därmed också minska 

skattekostnaden. Sådana redovisningsåtgärder kan till exempel vara avsättning till 

periodiseringsfond eller att göra överavskrivningar. Avsättning till periodiseringsfond innebär 

att företagets skattemässiga resultat utjämnas (Skatteverket, 2019). Och överavskrivningar 

innebär att svenska företag får beräkna skattemässig avskrivning på maskiner och inventarier, 

som redovisas som en obeskattad reserv för att på så sätt minska sitt resultat om så önskas 

(Gustafson, Lundh & Seger, 2016).  

2.3 Försiktighet 

Ett sätt att uttrycka försiktighet inom redovisning är att det innebär att ha en låg värdering av 

tillgångar och en hög värdering av skulder. En konsekvens av detta blir att tillgångar tenderar 

att ha låga värden medan skulder tenderar att ha höga vilket syns i balansräkningen. 

Försiktighetsprincipen är en princip som används i varierande omfattning men det gäller att 

hitta en rimlig nivå av försiktighet för att balansräkningen ska vara användbar och 

informationen meningsfull. Även resultaträkningen påverkas på så sätt att det leder till att låga 

resultat redovisas i början och höga resultat senare. Ett högre resultat senare hänger samman 

med skattehanteringen. Om det skattemässiga resultatet redovisas senare under perioden 

betalas även skatten senare, vilket kan anses vara fördelaktigt för företagen. Försiktighet kan 

därmed sägas leda till undervärderade tillgångar, övervärderade skulder och ett resultat som 

redovisas vid en senare period (Marton, 2016).   

En individs riskbenägenhet hänger samman med försiktighet då denna egenskap påverkar 

beslutsfattandet inom redovisning. Försiktighet kan vidare kopplas till 
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redovisningskonservatism som är en viktig princip inom redovisning. Barker (2015) tar upp 

definitionen av redovisningskonservatism som en finansiell strategi som många företag 

använder för att begränsa mängden risk i sin redovisningsinformation och där med öka sin 

försiktighet. Konservatism måste definieras i relation till någonting annat, vilket beror på att 

ett resultat endast kan beskrivas som konservativt om det jämförs med ett annat resultat som 

inte är konservativt. Barker (2015, s. 516, egen översättning) definierar konservatism enligt 

följande: ‘‘Redovisning är konservativ om det ekonomiska värdet av ett företags egna kapital 

överstiger dess bokförda värde’’.  

2.4 Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning är något som idag blivit mer och mer intressant för företag att lyfta 

fram. Det finns inga krav på mängden av hållbarhet som ska ingå i årsredovisningen, vilket 

idag skiljer sig åt beroende på vem eller vilka som beslutar och upprättar årsredovisningen. År 

2016 kom en ny hållbarhetslagstiftning i Sverige som innebar att en hållbarhetsrapport ska 

upprättas av alla stora företag som uppfyller mer än ett av följande kriterier: ha mer än 250 

anställda, en balansomslutning på 175 miljoner kronor och en nettoomsättning på 350 

miljoner kronor (Far, uå). Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar om hållbarhet som 

krävs för att förstå företagets utveckling och ställning samt vilka konsekvenser som 

verksamheten ger upphov till. Dessa upplysningar är företagets affärsmodell, företagets 

policy, resultatet av policyn, väsentliga risker, hur företaget hanterar dessa risker och även 

centrala resultatindikatorer. I en hållbarhetsrapport ingår även upplysningar om frågor som är 

kopplade till miljön, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption (Far, 2018). 

Även fast lagen endast lämpar sig för den typ av verksamhet som lever upp till ovanstående 

kriterier så har frågan om CSR även uppmärksammats av de företag som inte uppfyller 

kraven. Hållbarhetsfrågor har fått en allt större betydelse när det kommer till hur företag 

uppfattas av intressenter och konsumenter. Detta skiljer sig mycket åt mellan företagen då 

vissa fokuserar mer och andra mindre på att lägga tid och ge plats åt denna del i 

årsredovisningen (Bolagsverket, 2019).  

Hållbarhetsredovisning bygger på företagets samhällsansvar och kallas förkortat för CSR och 

innehåller tre delar. Ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Det ekonomiska 

ansvarstagandet utgår främst ifrån hur företag bedriver verksamheten för att detta ska ha en 

positiv effekt på samhället, både internt men också externt.  
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Det miljömässiga ansvarstagandet handlar om hur företaget ska agera på bästa sätt ur ett 

miljöperspektiv. De val som tas ska ha en positiv påverkan både internt och externt för att öka 

medvetenheten om påverkan på miljön. Till sist handlar det sociala ansvarstagandet om hur 

företaget tar ansvar för att de anställda ska ha en bra arbetsmiljö (Far, 2018). 

2.5 Upper Echelons Theory  
När strategiska processer har studerats inom organisationer, visas de som typiska flöden av 

information och beslutsfattande som är åtskilda från de individer som ingår i organisationen. 

Det forskning inom organisationsteorier inte tar upp i någon vidare bemärkelse är hur 

individer kan ha en påverkan på organisationen. Hambrick och Mason (1984) har i sin 

forskning om beslutsfattande lagt fokus på ett perspektiv som studerar på hur karaktärsdragen 

hos toppchefer och ledare har en betydande påverkan på prestationer och utfall hos 

organisationer. Utifrån detta har författarna utvecklat en teori som grundar sig på att 

egenskaper hos toppchefer spelar en viktig roll för företags strategiska val. Teorin heter Upper 

Echelons Theory.  

Den centrala förutsättningen för teorin är att en toppchef hanterar olika situationer genom sin 

egen personliga objektiva verklighet. Dessa individuella strukturer uppstår på grund av 

chefernas erfarenheter, värderingar, personligheter och andra mänskliga faktorer. Detta 

innebär att organisationens beteenden ses som en reflektion av dess toppchefer (Hambrick, 

2016). I Hambrick och Mason (1984) artikel om Upper Echelons Theory, skriver författarna 

om ‘‘executives matter’’, alltså att ledarens roll är av betydelse. Både strategiska och effektiva 

utfall som sker inom en organisation är reflektioner baserade på starka individer inom 

organisationen. Detta synsätt kan sägas vara en motsats till synsättet om att organisationer är 

komplexa, bestående av flera olika processer och att de på något sätt bedrivs självständigt 

(Hambrick & Mason, 1984 s. 194).  

Som i de flesta organisationsteorier är det viktigt att förstå orsakssammanhang. Hambrick och 

Mason (1984) har därför utformat en modell som visar hur personliga egenskaper spelar en 

viktig roll vid strategiska val. Vilket i sin tur påverkar företagets prestation. Ålder, position, 

jobberfarenhet och utbildning tas upp som variabler som förväntas ha en signifikant effekt på 

en toppchefs beslutsfattande. Man gör fler anbud på hur en relation förväntas se ut. Bland 

annat menar de att en ung chef är mer risktagande än en äldre motsvarighet. Författarna menar 

att dessa variabler är några av de mest intressanta att beakta men att det endast är förslag. 

Därmed uppmuntrar författarna till utveckling av modellen och till ytterligare teoribildning.  
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Under 2007 kom Hambrick med en utveckling av Upper Echelons Theory. Författaren 

inkluderar här hur krävande den anställdas jobbposition är, samt den anställdas 

självbestämmande. Att en individ känner sig obegränsad eller har flera valmöjligheter är 

beskrivningar för självbestämmande i detta sammanhang. Författaren menar vidare att graden 

av chefernas självbestämmande, alltså om individen har få begränsningar i arbetet kommer 

personens karaktär visas i de redovisningsval som görs. Chefernas bakgrund och vad de har 

för personliga egenskaper har också en påverkan. Vid ett kravfullt arbete faller individen 

tillbaka på tidigare erfarenheter, framförallt i pressade situationer, och därmed blir deras 

redovisningsval påverkade även där. Denna utveckling ses som ett viktigt bidrag och är 

därmed något som kommer att tas i beaktning vid analys av empiri.  

Ge, Matsumoto och Zhang (2013) har i sin studie använt Upper Echelons Theory som 

referensram för att studera hur redovisningsvalen påverkas av ekonomichefens egenskaper. 

Författarna menar även de på att graden av självbestämmande och handlingsfrihet påverkar 

redovisningsvalen. I studien har de valt att studera ekonomichefen på grund av att det är 

denne som normalt övervakar företagets finansiella rapporteringsprocess. Ekonomichefen är 

därmed också med stor sannolikt den som har den direkta påverkan på företagets 

redovisningsrelaterade beslut, såsom val av redovisningsmetoder och anpassningar. Studien 

visar att när ekonomichefen befinner sig under en pressad situation tenderar deras 

redovisningsval att påverkas av deras egenskaper. Ekonomichefer har stora möjligheter att 

påverka hur företagets redovisning ska se ut (Geiger & North, 2006). Vilka beslut denne tar 

beror framförallt på ekonomichefens självbestämmande men också på ålder, utbildning och 

kön. Detta i likhet med Hambrick (2007). Matsunaga och Yeung (2008) anser att kön är en 

viktig variabel att ha i beaktning när val inom redovisning studeras.  

Plöckinger et al (2016) har i sin artikel använt Upper Echelons Theory som referensram när 

de studerat 60 tidigare studier som undersökt chefers egenskaper relaterat till finansiell 

rapportering. Resultaten av granskningen stöds av teorins förutsägelser då man menar att 

demografiska faktorer hos en chef spelar stor roll. Wang et al (2016) använder sig också av 

Upper Echelons Theory för att studera hur en vd påverkar företagets prestation. Genom en 

granskning av 308 studier finner man att en vd:s karaktärer (ålder, erfarenhet, utbildning, och 

en positiv självbild) är signifikant relaterade till ett företags strategiska handlingar. Detta i sin 

tur är signifikant med ett företags framtida prestation. Orens och Reheul (2013) kommer med 

förklaringen att en anställning som varat under en längre tid kommer leda till att vd:n bli mer 

självsäker och vågar därmed anta fler utmaningar inom det finansiella beslutsfattandet.   
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Teorin innefattar även en del begränsningar, framförallt vad det gäller toppchefers 

bestämmande. Att ha i beaktning blir därmed att vissa företag tenderar att ta mer eller mindre 

hänsyn till vd och dess åsikter. Vissa företag ger mer utrymme till vd än andra samtidigt som 

organisationens karaktär också kan påverka vd:s beslut. Till exempel kommer vd för ett 

medelstort företag med en relativt svag kultur att tendera att ha större utrymme för egna 

bedömning än en vd för ett mycket stort företag med en djupt förankrad kultur (Hambrick, 

2016). I denna studie kommer Upper Echelons Theory användas som ett verktyg för att 

identifiera om det finns redovisningsskillnader och i så fall hur dessa kan förstås. Teorin gör 

att analysen kommer att smalnas av på så sätt att problemet studeras utifrån dess synsätt och 

begränsningar.  

2.6 Modell 

Utifrån tidigare forskning och Upper Echelons Theory har följande modell utformats:  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen bearbetning (2019) utifrån Hambrick och Mason (1984) teori.  

Modellen är framtagen utifrån Hambrick och Masons (1984) originalmodell med reservation 

för en del ändringar då Hambrick (2007) kom med en utveckling av teorin. Hambrick (2007) 

menar att en individs självbestämmande har en signifikant betydelse på redovisningen. 

Därmed inkluderar han även ansvarstagande som en variabel. I modellen har finansiell 

position exkluderats och istället har just ansvarstagande tagits med som en variabel i 

modellen. Modellens syfte är att förtydliga vad det är som kommer att undersökas i denna 

studie. Modellen förklarar hur en individ påverkas av dennes kön, ålder, erfarenhet, utbildning 

och ansvarstagande på arbetsplatsen. Modellen förklarar vidare hur dessa variabler påverkar 

individen som i sin tur påverkar redovisningsvalen inom företaget.  
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Position / 

Ansvarstagande 

Erfarenhet 

Redovisningsval 

- Hållbarhet 
- Försiktighet 

- Skatteplanering 

Anställningstid 
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Ålder 

Baserat på Upper Echelons Theory är äldre individer mindre riskbenägna och mindre framåt 

än yngre individer. Det finns olika möjliga förklaringar till varför äldre anses vara mer 

försiktiga. Bland annat så anses de ha svårt att kunna förstå nya idéer och lära sig nya 

beteenden. Ytterligare en förklaring är att dessa individer är i en punkt i livet där finansiell 

och karriärsäkerhet är viktigt och därmed undviks riskfyllda åtgärder (Hambrick & Mason. 

1984).  

Kön 

Kön är en annan viktig variabel för att beskriva egenskaper hos en individ. Abor och Biekpe 

(2007) argumenterar för att kvinnligt ägda bolag är mindre benägna att skuldsättas. Detta på 

grund av flera anledningar som till exempel, diskriminering samt mindre riskbenägenhet. 

Detta stämmer även överens med Faccio, Marchica och Murac (2016) som menar att ett 

företag som drivs av en kvinnlig vd har lägre prestation, mindre volatila intäkter och har en 

större chans att överleva än företag som drivs av en manlig vd.  

Utbildning 

Enligt Upper Echelons Theory är utbildningen hos en individ en reflektion av dennes 

egenskaper (Orens & Rehuel, 2013). Enligt teorin är en högre utbildad vd mer riskbenägen, 

mer öppen för nya idéer, förändringar och investeringsmöjligheter (Barker & Mueller, 2002). 

Rakhmayil och Yuce (2008) håller även de med om att en högre utbildningsnivå är positivt 

signifikant med ett företags finansiella prestation.   

Erfarenhet  

Upper Echelons Theory förklarar ytterligare att beslut av ledningen också är påverkade av 

ledarens tidigare erfarenheter (Hambrick & Mason, 1984). Fischer och Pollock (2004) nämner 

att tidigare erfarenheter kommer att öka effektiviteten i företaget. Toppledares kunskap och 

bakgrund har alltså en signifikant påverkan på ett företags strategiska plan och beslutsfattande 

inom redovisning.  

Anställningstid 

Wang et al (2016) menar att position och längd på arbetsplatsen är en del av individens 

erfarenhet. Denna variabel har också en viktig roll inom beslutsfattandet när det kommer till 

hur väl företaget levererar finansiellt. Har en individ varit länge på arbetsplatsen leder detta 
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till färre strategiska handlingar. Det är i stort sett två faktorer som ger en negativ relation 

mellan en vd:s anställningstid och strategiska handlingar. Det första handlar om att en vd är 

mer oroad över vad de lämnar efter sig och är då mindre villiga att driva på nya initiativ och 

starta riskabla investeringar. Det andra handlar om hur en vd samlar på sig kunskap och 

färdigheter under sin tid för att motstå tryck från andra intressenter.  

Position/ ansvarstagande 

Utifrån Upper Echelons Theory var även individens position och ansvarstagande på 

arbetsplatsen av intresse för denna studie. Wang et al (2016) samt Ge et al (2013) menar att en 

vd och ekonomichef är de personer som har mest att säga till om vid beslutsfattande. En 

individs självbestämmande, alltså hur mycket eget ansvar den anställde har. Har individen 

mycket ansvar kommer personens egenskaper visas tydligare (Hambrick, 2007; Ge et al, 

2012).   
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3. Metod  

I detta kapitel presenteras det metodval och tillvägagångssätt som använts i studien. Kapitlet 

innehåller även en presentation av urval och avgränsning samt att använd litteratur 

presenteras. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens trovärdighet och pålitlighet.  

3.1 Undersökningens upplägg 

Studien har en utgångspunkt i en deduktiv ansats som innebär att teorin används som grund 

vid sökandet efter empirisk dataset. Detta kräver därmed att teorin är väl definierad innan 

datainsamlingen genomförs (Jacobsen, 2017). Det är med hjälp av teorin som 

redovisningsskillnader kartläggs för att förstå varför dessa har uppstått.  

Denna studie utgår ifrån individer och deras uppfattningar utifrån den verklighet som existerar 

idag. Vilket kopplas mot ett tolkningsperspektiv. Inom det tolkningsinriktade perspektivet 

läggs stort fokus på den sociala verkligheten och människans uppfattning om denna (Bryman 

& Bell, 2013). I och med detta perspektiv var det lämpligt att i analysen, själva tolka empirin 

då Jacobsen (2017) menar att ett tolkningsbaserat perspektiv inte innehåller en social 

verklighet utan det gäller som forskare att sätta sig in i andras situation för att förstå 

verkligheten.  

3.2 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att endast behandla svenska aktiebolag som är av både typen större 

och medelstora företag. När det kommer till respondenterna har valet landat i att endast 

fokusera på individer med ledande positioner inom företagen. Med andra ord vd, 

ekonomichefer samt redovisningschefer. Dessa individer, inom ledningsgruppen, kan sägas ha 

huvudansvaret när det kommer till företagets finansiella rapporter. Chava och Purnanandam 

(2010) bidrar med starka argument som visar att ledande befattningshavare, framförallt 

ekonomichefer, har en stor inverkan på redovisningsbeslut.  

Då syftet är att förstå vad det är som ligger bakom en individs redovisningsval så är studien 

avgränsad till dem och deras uppfattningar. Uppsatsen är även avgränsad till att endast 

inkludera vissa delar av det som presenteras i en årsredovisning. Dessa huvudområden är 

skattehantering, försiktighet och hållbarhet.  
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3.3 Litteraturgenomgång  

Vid sökandet efter lämplig litteratur som passade det valda ämnet tillämpades olika metoder. 

Sökandet efter tidigare studier gjordes med hjälp av Örebro universitetsbibliotek och dess 

sökmotor, Primo. I databasen Business Source Premier skedde sökningar på specifika ord för 

att finna lämplig litteratur inom området. Detta också för att avgränsa. De sökord som 

användes var accounting, conservatism, differences, taxavoidence, CSR, green reporting, 

climate change information, och accounting choice. Efter att ha funnit en del lämpliga 

artiklar, studerades dessa och relevant information skrevs ned. Sökandet fortsatte sedan med 

hjälp av dessa artiklars referenslistor för att vidare breda kunskapsområdet. I och med detta 

hittades lämpliga vetenskapliga artiklar som både hjälpt till att identifiera nuläget och vad som 

tidigare studerats inom området samtidigt som de gav stor hjälp och stöd i hur 

tillvägagångsättet i denna studie skulle ske. De vetenskapliga artiklarna är som äldst cirka 35 

år. Detta för att kunna utnyttja så mycket som möjligt av den tidigare forskning som fanns. 

Utöver dessa artiklar har det även skett sökningar av information från webbsidor för 

myndigheter som skatteverket, bokföringsnämnden och bolagsverket samt använt 

metodböcker och andra böcker inom området som används som studentlitteratur på 

universitet.  

3.4 Urval 

För att finna lämpliga respondenter till denna studie var utgångspunkten syftet samt de 

problemområde som formulerats. Detta för att vara säkra på att respondenterna var lämpliga 

för denna undersökning. I urvalsprocessen gjordes en identifiering av vilka företag som skulle 

vara lämpliga för just denna studie. Då det finns flera olika storlekar på företagen, 

diskuterades vilka krav företagen skulle leva upp till för att vara intressanta att analysera. 

Trots att fokuset inte låg på själva företaget utan på individen och dess uppfattning så sattes 

ändå kriterier upp för vilka företag som respondenterna skulle arbeta på. Dessa kriterier var att 

företagen skulle ha minst tio anställda samt en nettoomsättning på minst 50 miljoner. Detta 

ledde till att respondenterna både arbetar på företag av typen större och mindre. Allt för små 

företag kändes inte relevanta då de antagligen inte har så många anställda samt inte ett 

intresse av att föra redovisningen på ett visst sätt. Ett allt för stort företag kändes inte heller 

relevant då dessa styrs av många lagar och regler samt har väldigt många beslutsfattare.  

Sökningen av respondenter skedde sedan utifrån deras yrkesroll som antingen vd, 

ekonomichef eller redovisningschef. Anledningen till detta var att just dessa yrkesroller spelar 
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en viktig roll vid upprättandet av redovisning. Det föredrogs att respondenterna både var män 

och kvinnor i olika åldrar och med olika erfarenhet då det förhoppningsvis skulle ge ett bättre 

resultat där fler slutsatser kan dras. Därmed kan urvalet sägas vara slumpmässigt. Ett 

slumpmässigt urval innebär att de individer man vill nå, väljs ut slumpmässigt utifrån en lista 

med alla enheter (Jacobsen, 2017). Utgångspunkten var helt enkelt att finna respondenter med 

specifik kompetens. Denna studie baseras på ett urval av 16 individer från olika företag. 

Individerna var mellan åldrarna 18–60 år och äldre, varav nio var kvinnor och sju var män. 

Individerna arbetade på olika företag inom olika branscher. Det fanns även skillnader mellan 

deras erfarenheter, positioner och bakgrund.   

3.5 Forskningsdesign och datainsamling 

Forskningsdesign och datainsamlingen är baserad på den problemställning som utformats för 

studien. I och med att fokuset låg på att fånga den enskilda individens uppfattning inom ett 

relativt känsligt område så valdes alternativet att samla in primärdata genom en enkät. 

Primärdata innebär att data samlas in direkt från individer. Andrahandskällor tillämpas alltså 

inte (Jacobsen, 2017). Dessa individuella uppfattningar och åsikter ansågs bäst skulle komma 

fram genom att forma en enkät. Studien hade även kunnat genomföras genom individuella 

intervjuer då Jacobsen (2017) menar att även denna metod fångar individens enskilda 

uppfattningar och tolkningar. Trots att det inte skiljer sig så mycket mellan de två olika 

metoderna landande dock beslutet i en enkät då det finns flertalet fördelar med detta jämfört 

med strukturerade intervjuer. Bryman och Bell (2013) menar att en stor uppenbar skillnad är 

att vid en enkät närvarar inte någon intervjuare, utan respondenten läser och besvarar frågorna 

själv. Vid en intervju kan det lätt uppstå en så kallas intervjuareffekt. Vilket innebär att den 

som intervjuar påverkar respondenten. Med en intervjuare närvarande kan ofta människor ge 

en mer positiv bild av sig själva vilket skapar en skevhet (Bryman & Bell, 2013). Detta var 

något som upplevde som en möjlig risk, då det var av stor vikt att respondenterna besvarade 

frågorna utifrån sig själva och vad de verkligen tyckte. Med en enkät, där respondenterna 

istället fick vara anonyma, förväntades denna skevhet undvikas. Ytterligare en fördel med 

enkät är att den kan besvaras i egen takt, då respondenterna har tid och möjlighet till detta 

(Bryman & Bell, 2013).  

En alternativ metod till studien hade istället varit att studera sekundärdata i form av 

årsredovisningar. För att sedan utifrån dessa kunna dra slutsatser om synliga skillnader och 

koppla detta till företagen vad det gäller en manlig eller kvinnlig vd, ekonomichef eller 
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redovisningschef. Dock hade denna metod varit något begränsad på så sätt att det hade varit 

svårt att koppla skillnaderna till huvudområdena, samt att kunna dra tydliga slutsatser om vem 

den anställda är. Då hade ingen information om individens demografiska bakgrunder kunnat 

tas i beaktning. 

3.5.1 Utformning av enkät 

För att vara säkra på att frågeställningen skulle besvaras och att syftet med denna studie 

uppfylldes, lades stort fokus på utformningen av enkätfrågorna. Jacobsen (2017) trycker på 

hur viktig utformningen av frågorna är då det får stor påverkan på resultatet. Utifrån teorin 

Upper Echelons Theory tillsammans med tidigare studier har enkätfrågor formats. Frågorna 

utformades för att mäta attityder och åsikter då det var av intresse att se vilken inställning 

respondenterna har till redovisning (Ibid.).  

Frågeformuläret inleddes (Del 1) med frågor där de tillfrågade fick svara på vad de hade för 

ålder, kön, utbildning, tidigare erfarenhet, position på företaget, antal år på företaget samt 

ansvarsområde. Syftet med detta var att få en bild över vilken demografisk bakgrund 

personerna hade, för att sedan se om dessa variabler kunde förklara redovisningsskillnader.  

Enkäten delades sedan in utefter de tre huvudområden skattehantering, försiktighet samt 

hållbarhet (Del 2). Frågorna formulerades utifrån dessa för att få reda på om det fanns 

redovisningsskillnader. Frågorna kopplade till hållbarhetsredovisning syftade till att få en bild 

av respondenternas syn på hållbarhet samt om företaget de arbetade på redovisar hållbarhet 

och vad det beror på. Frågorna kopplade till skattehantering formulerades för att förstå hur 

respondenterna vill hantera skatt och vilka åtgärder som genomförs i företaget de arbetar på. I 

det tredje området, försiktighet, formulerades frågorna för att förstå hur respondenterna ser på 

försiktighet, om de såg sig som riskbenägna samt i vilken omfattning de i företaget hanterade 

försiktighet. Varje huvudområde avslutades med möjligheten till att eventuellt utveckla något 

svar. Enkäten avslutades sedan (Del 3) med några få allmänna frågor om respondenternas 

åsikter kring prioriteringar, påtryckningar och beteende vid en stressad situation. Det gavs 

även en möjlighet för respondenterna att berätta om de ansåg att några av frågorna var svåra 

att svara på eller förstå samt möjligheten att igen utveckla något som eventuellt missats eller 

något som de själva ansåg viktigt att få med.  

Frågorna i enkäten utformades på olika sätt där det förekom både kategori svar, rangordnade 

svar samt öppna svar. Kategori svar användes för att kunna kategorisera dem som svarade 

utifrån vad de svarat samt för att det var av intresse med nyanser i respondenternas svar för att 
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se hur olika de är (Jacobsen, 2017). Frågorna med rangordnande svar utgick från en skala från 

ett till fem. Detta valdes som utgångspunkt då Jacobson (2017) menar att mellan fem och nio 

alternativ gör det enkelt för respondenterna att förstå samtidigt som det även ger de mest 

stabila svaren. Detta kompletterades även med ett öppet svarsalternativ till de flesta frågorna 

för att ge respondenten möjligheten att kunna utveckla sina synpunkter. Frågorna var 

formulerade så att respondenterna skulle kunna svara på dessa utifrån deras dagliga arbete 

samt deras egen uppfattning.  

En fördel med öppna frågor i formuläret är att respondenterna kan svara med sina egna ord. 

Detta gör det möjligt att fånga intressanta synpunkter som tidigare inte kunnat föreställts, 

Bryman & Bell 2013). Jacobsen (2017) menar att öppna frågor bör begränsas till två 

situationer och dessa är när det är svårt att överblicka över alla möjliga svarsalternativ och när 

antalet svarsalternativ är många. I enkäten finns ett antal renodlade öppna frågor. Dessa frågor 

kan ses som tillägg till de fasta frågorna för att respondenter ska få möjligheten att själva 

uttrycka sig med egna ord (Jacobsen, 2017). Dock har en begränsning skett av antalet öppna 

frågor då respondenterna tenderar till att inte vilja skriva för mycket (Bryman & Bell, 2013). 

Öppna frågor bidrar till möjligheten för egen tolkning, där det inte finns en sanning om 

verkligheten utan den kan istället tolkas på många olika sätt (Stige, Malterud & Midtgarde, 

2009) vilket är i enlighet med det tolkandeperspektivet.  

3.5.2 Nackdelar med enkät 

Hänsyn har även tagits till de nackdelar som finns med enkätfrågor. Till skillnad mot en 

strukturerad intervju innebär en enkät bland annat att man inte vet vem det är som svarar och 

därmed inte kan vara säker på att den som svarat på enkäten är den mest lämpade för detta 

(Bryman & Bell, 2013). Detta tros dock ha undvikits i denna undersökning då enkäten endast 

skickats till de personer med en viss position på företaget och som besitter viss kompetens 

inom området. Enkäten kan även ha varit av intresse för respondenterna som den är riktad mot 

då de även kan ta del av studien när den är klar. Bryman och Bell (2013) skriver även om att 

frågorna i enkäten måste vara enkla att följa och relativt enkla att svara på för att minska 

bortfall. För att underlätta för respondenterna har svarsalternativ lagts in samt att det även 

finns en kortare förklaring i några av frågorna, som kan uppfattas på olika sätt. De tre 

huvudområdena, skattehantering, försiktighet och hållbarhet, innehöll även förklaringar över 

vad de innebär.  
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3.5.3 Bortfall 

Bortfall kan förekomma på så sätt att tilltänkta respondenter inte kan eller vill svara på 

undersökningen eller att en individ inte kan eller vill svara på någon eller några utav frågorna 

(Jacobsen, 2017). För att minska problemet med bortfall gjordes frågeformuläret mer 

personligt genom att använda respondentens namn och förklara varför det var intressant med 

just dennes åsikt. Det framgick även tydligt att respondentens svar skulle presenteras 

anonymt. Detta därför att Jacobsen (2017) menar att det kan finnas en rädsla hos respondenten 

för att deras synpunkter ska bli kända. Det lades även stor vikt vid att formulera ett formulär 

som innehöll så få frågor som möjligt för att endast fånga det mest relevanta. Jacobsen (2017) 

menar att ett längre och mer komplicerat frågeformulär ökar risken för bortfall och därför bör 

frågor som inte är relevanta exkluderas. För att nå de respondenter som ännu inte svarat efter 

tio dagar, skickades ytterligare ett mejl ut som en påminnelse med en ny länk till enkäten. 

Dock bör man vara försiktig med för många påminnelser då de kan uppfattas som tjat och 

påtryckningar samt att svarsfrekvensen ändå sjunker för varje ytterligare påminnelse 

(Jacobsen 2017). Därmed skickades endast en påminnelse via mejl ut.  

3.6 Genomförande 

För att samla in information genom en enkät valdes en webbaserad metod. Det finns olika 

typer av webbaserade undersökningar där man antingen kan använda sig av e-post genom att 

skicka frågeformuläret direkt i mejlet, eller lägga ut frågeformuläret på en webbsida som 

respondenterna kan besöka (Jacobsen, 2017). Används frågeformulär genom e-post kan 

respondenterna svara direkt i mejlet genom att ett dokument bifogas. Detta medför att 

respondenten måste spara ned dokumenten för att svara, för att sedan skicka tillbaka det 

(Bryman & Bell, 2013). Det vanligaste är dock att mejlet innehåller en länk som slussar 

respondenten vidare till enkäten (Jacobsen, 2017). Den andra metoden inom webbaserad 

undersökning innebär istället att frågeformuläret laddas upp på webben, vilket förutsätter att 

respondenterna själva söker upp hemsidan. Denna metod möjliggör att frågeformuläret 

utformas på ett bättre, smidigt och ett mer professionellt sätt (Bryman & Bell, 2013). Denna 

studie kan sägas ha använt en metod som innefattar både dessa typer. Enkäten utformades via 

en webbsida för att uppnå smidigheten och det mer professionella. Via e-post mejlades sedan 

en erbjudan om att delta i studien till potentiella respondenter. Genomförandet av 

datainsamlingen startade med att tilltänka respondenter kontaktades via mejl genom sökning 

efter deras mailadresser via företagens hemsidor men också genom att tidigare haft 

anknytning till några av respondenterna. Genom att det redan fanns en anknytning till vissa av 
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respondenterna, kontaktades dessa innan enkäten skickades ut. Detta gjorde också att 

mailadresserna var korrekta samt att de bekräftade sitt deltagande i studien (Bryman & Bell, 

2013). Det färdiga frågeformuläret skickades ut via mejl till varje tilltänkt respondent. Mejlet 

innehöll ett meddelande med en presentation om studien och om oss men även en länk som 

slussade personen vidare till enkäten som fanns på en webbsida. Genom att besöka länken 

kunde enkäten besvaras direkt på webbsidan och när respondenten besvarat frågorna, 

levererades svaren direkt. Detta gjorde det smidigt och mindre tidskrävande för både oss och 

våra respondenter. Samtliga respondenterna har alla fått tagit del av identiska frågor i enkäten 

samt haft möjligheten att kunna svara på den när de haft tid och även i vilken takt de vill. 

Denna metod användes för att med säkerhet veta att enkäten nådde fram till de tilltänkta 

respondenterna samt för att Jacobsen (2017) hävdade att metoden ger en bredare spridning. 

Via denna metoden kunde respondenterna även vara anonyma vilket var önskvärt. Hade 

istället metoden som innebar att respondenterna behövt mejla tillbaka sina svar tillämpats, 

hade mer tid krävts samt att de inte heller hade varit anonyma. Jacobsen (2017) menar även 

att ett aktivt utskick av länkar kan bidra till en bredare spridning.   

Dock upptäcktes en del svagheter med metoden som även Jacobsen (2017) påpekade. De 

största problemen när det gällde denna metod var svarsprocenten och bortfall. Det var svårt att 

få tilltänkta respondenter att svara. Detta tros bero på att det var enkelt att undvika att svara 

samt att en del helt enkelt inte ville delta. Jacobsen (2017) nämner även att möjligheten till 

dialog försvinner. Dock sågs inte detta som något stort problem då respondenterna fick svara i 

lugn och ro utifrån sig själva. Detta förväntades ge de mest ärliga svaren. Samtidigt hade det 

varit intressant att vid vissa frågor kunna be respondenten att utveckla sina svar. Detta löstes 

dock genom att erbjuda fritext och möjligheten att efter varje avsnitt eventuellt utveckla 

svaren.  

Innan enkäten skickades ut till respondenterna genomfördes en så kallad provintervju. Detta 

gjordes på grund av att frågor kan uppfattas på olika sätt av olika personer samt att vissa 

frågor kan upplevas svårtolkade och svåra att besvara (Jacobsen, 2017). Enkäten testades 

alltså på en tidigare ekonomichef, som för tillfället arbetar som ekonomikonsult, och därmed 

har kunskaper inom området. Detta gjordes för att upptäcka oklarheter och brister samt för att 

inte riskera att få svar som var oanvändbara (Ibid.). Efter denna provintervju gjordes 

förändringar av enkätens struktur och vissa av frågorna formulerades om.  
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3.7 Analysmetod  

I denna studie har empiri samlats in genom primärdata. Insamlandet av data gjordes med hjälp 

av en enkät. Enkäten innehöll både kategoriserade frågor samt öppna frågor och därmed 

tillämpas både en kvantitativ och kvalitativ analys. Bryman och Bell (2013) menar att det har 

blivit allt mer vanligt att en kvalitativ analys görs av kvantitativa data då det finns intresse för 

att redogöra skriftligt vad resultatet säger. Metoden har använts i denna studie som också har 

en deduktiv ansats, vilket innebär en utgångspunkt i teorin. Teorin har därför löpande kopplats 

i empirin och analysen då teorin hjälper till att ge en rimlig förklaring eller förutsägelse av 

något som kan observeras. Den har även används för att urskilja likheter samt skillnader så att 

logiska slutsatser för vad som borde gälla kunde dras. Därför har det också skett mycket egna 

tolkningar av svaren från respondenterna för att förstå sammanhang och om det finns 

bakomliggande faktorer som teorin kan förklara.  

De kategoriserade frågorna som ansågs vara allmänna frågor sammanställdes i en tabell över 

de variabler som använts i denna studie. Största delen av frågorna som ställdes gav 

respondenterna alternativ att välja mellan. Dessa alternativ var mellan 1–5. Vid dessa frågor 

har mer fokus lagts på vad de innehöll snarare än vilken siffra respondenterna angivit. Här 

handlande det om ifall något var mycket viktigt eller inte alls viktigt. 1–5 innehöll också om 

man instämmer helt och hållet, eller om man inte instämmer alls. Utefter detta skedde en 

indelning av respondenterna där de som svarat lika försöktes kopplas samman till variablerna. 

Detta för att se om något tycks ge uttryck för i princip samma sak som kunde utvecklats till 

något mer generellt och abstrakt. För att tydliggöra för läsaren har grafer och figurer använts 

för att visa på samband. Detta gjordes för att visa på relationer, likheter samt skillnader. 

Variablerna, som i denna studie är de centrala begreppen använts också löpande i texten för 

att försöka förklara skillnader.  

Eftersom att det efter varje delområde i enkäten fanns plats för respondenterna att fylla ut sina 

svar med egen text har mycket fokus lagts på hur respondenterna uttrycker sig här. De öppna 

frågorna har analyserats genom att dela in svaren utefter förekommande ord för att se hur 

många som nämnt något liknande (Jacobsen, 2017). Detta gjordes för att försöka finna 

samband mellan respondenternas svar. En del öppna svar presenteras i sin helhet som citat i 

empiri och analys avsnittet för att sedan kunna tolkas och analyseras.  
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3.8 Validitet och reliabilitet 

Litteraturen från detta metodavsnitt är noga med att pointera vikten av att öka studiens 

trovärdighet och pålitlighet genom att använda olika strategier för att minimera problem som 

har med dessa att göra. För att kritiskt hålla sig till den data som samlats in har giltighet 

(validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) tagits i beaktning. Genom en öppenhet med de val 

som gjorts, och de val som kunde ha gjorts finns det en möjlighet att föra en diskussion om 

giltigheten och tillförlitligheten i studien.  

För att skapa trovärdighet i studien har försök gjorts för att öka tillförlitligheten och 

giltigheten i studien. Tillförlitlighet handlar om huruvida man kan lita på den data som 

samlats in (Jacobsen, 2017). Det rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir 

desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Alltså om det finns något i undersökningen som 

förorsakat resultatet (Bryman & Bell, 2013). Giltighet handlar istället om var informationen 

kommer ifrån, om det som funnits kan föras över till andra sammanhang samt om hur väl de 

slutsatser som genererats hänger samman (Ibid.).  

I detta fall kan ingen garanti ges alla de respondenter som kontaktades verkligen var de som 

svarade på enkäten. I de flesta fall mottogs ett bekräftelsemejl där respondenterna meddelade 

att de besvarat enkäten, vilket uppskattades då de stärker tillförlitligheten. Det har tyvärr inte 

funnits tid eller möjlighet att genomföra datainsamlingen igen, för att verkligen garantera att 

respondenterna från undersökningen besvarar frågorna på samma sätt igen. Detta hade ökat 

tillförlitligheten. Den empiriska data har gemensamt analyserats. För att skapa tillförlitlighet 

har tolkningarna stärkts med vad respondenterna svarat. Vidare har texten bearbetats väl för 

att på så sätt öka pålitligheten. Under processens gång har materialet granskats av såväl 

opponenter som handledare och deras synpunkter har tagits i beaktning vid bearbetning av 

texten.  

En svaghet med metodvalet är att urvalet inte var så stort, vilket gör att risken finns att missa 

aspekter som kan orsaka redovisningsskillnader samt att resultatet inte kan generaliseras. 

Bryman och Bell (2013) menar att det är en risk man får ta då kvalitativa studier inte är ute 

efter generaliserad kunskap, utan är istället ute efter att förstå verkligenheten utifrån hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar den. I metodvalet har avgränsningarna presenterats tydligt för 

att understryka för läsaren i vilken omgivning och omfattning studien har genomförts. Denna 

studie väckte ändå ett intresse hos respondenterna och många nämnde att de fick sig en 
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tankeställare. En viktig aspekt att ha i beaktning är även hur frågorna upplevdes av 

respondenterna. Formuläret avslutades med att fråga om respondenterna upplevde att några av 

frågorna var svåra att svara på för att på för att på så sätt upptäcka om det fanns oklara frågor 

som kan ha missuppfattat och därmed lett till att respondenten inte helt vetat vad hen svarat 

på. För att undvika detta skrevs en beskrivning inför varje delområde i enkäten för att förklara 

vad som menades. Ett annat förhållande som kan ha lett till avvikelser är att respondenterna 

kan ha känt sig tvingade att bilda sig en uppfattning om något område. Full säkerhet finns inte 

heller om att respondenterna hade den kunskapen som krävdes inom området. Detta försökte 

lösas med hjälp av svarskategorier som ‘‘vet ej’’ och ‘‘neutral’’.  
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4.  Empiri och analys 

I detta kapitlet presenteras den data som samlats in och som ligger till grund för analysen. I 

samband med detta analyseras den insamlade empirin genom att löpande kopplas till 

litteraturen och den valda teorin.  

4.1 Bakgrundsvariabler  

Tabell 1. Respondenter 

 

 Kön  Ålder Utbildning Typ av 

anställning 

Anställnings

tid 

Tidigare 

erfarenhet 

K1 Kvinna 30–40 Universitet/ 

högskola 

Redovisningschef 3 år Nej 

K2 Kvinna 40–50 Gymnasium Redovisningschef 5 år Ja 

M1 Man 40–50 Universitet/ 

högskola 

VD 9 år Ja 

M2 Man 40–50 Gymnasium VD 15 år Nej 

K3 Kvinna 50–60 Gymnasium Ekonomichef 8 år Ja 

K4 Kvinna 50–60 Universitet/ 

högskola 

Ekonomichef 9 år Ja 

K5 Kvinna 40–50 Universitet/ 

högskola 

Redovisningschef 11 år Ja 

K6 Kvinna 40–50 Universitet/ 

högskola 

Redovisningschef 10 år Nej 

M3 Man 50–60 Universitet/ 

högskola 

Ekonomichef 28 år Nej 

K7 Kvinna 18–30 Universitet/ 

högskola 

Redovisningschef 1 år Ja 

M4 Man 30–40 Universitet/ 

högskola 

Ekonomichef 1 år Ja 

K8 Kvinna 60 år -

äldre 

Gymnasium Ekonomichef 2 år Ja 

K9 Kvinna 50–60 Universitet/ 

högskola 

VD 3 år Ja 

M5 Man 50–60 Universitet/ 

högskola 

Ekonomichef 8 år Ja 

M6 Man 18–30 Universitet/

högskola  

Redovisningschef 2 år Ja 

M7 Man 18–30  Universitet/

högskola 

Ekonomichef 4 år Ja 
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4.2 Skattehantering 

Enkätfrågorna kring skattehantering syftade till att ta reda på hur respondenterna ser på 

skattehantering samt hur detta hanteras i företaget de arbetar på. Detta skiljer sig åt, 

framförallt, mellan företagen och vilka åtgärder de tillämpar.  

4.2.1 Åtgärder för att få ned resultatet 

M1, M4, M5, M6 och M7 anser alla att det är viktigt att tillämpa åtgärder för att få ned 

resultatet. Företagen som de arbetar på tillämpar även olika åtgärder för att göra detta. M6, 

som är en manlig redovisningschef i åldern 18–30 år nämner att:  

‘‘Finns det möjlighet till att få ned det redovisade resultatet bör detta göras” 

Även M7, som är en ekonomichef i 18–30 års ålder, som har arbetat på företaget i fyra år, 

menar på att flera åtgärder tillämpas för att få ned resultatet.  

De manliga respondenterna som istället inte anser att det personligen är viktigt är M2 och M3. 

Dock tillämpades ändå åtgärder i företagen. M2, som är en manligt VD i 40–50 års ålder. Han 

har arbetat på företaget i 15 år. Han säger att:  

‘‘I företaget görs avsättning till periodiseringsfond vissa år, beroende på resultatet” 

M3 är istället en manlig ekonomichef mellan 50–60 år som har arbetat 28 år på företaget. Han 

anser inte heller att det är viktigt med åtgärder för att få ned resultatet, dock tillämpas detta 

ändå i företaget. Han ställer sig vidare neutral i frågan om det är viktigt att företaget betalar 

låg bolagsskatt. Trots att dessa två har arbetat på företagen under 28 respektive 15 år kan 

ingen koppling till Hambrick och Masons (1984) teori ses. Där teorin handlar om att desto 

längre man arbetat på platsen desto mer kan man ha en påverkan på beslutsfattandet i 

verksamheten. Detta visar även att företaget ändå har en betydande roll och att enskilda 

individer, inte alltid, genom personliga åsikter kan få sin vilja igenom. Detta var något som 

även Chyz (2010) upptäckte i sin studie då han menade att styrning från företaget bör ses som 

en viktig modereringsfaktor. Däremot är det såklart svårt att dra slutsatser utifrån två 

personer. 

K1 är en kvinnlig redovisningschef mellan 30–40 år som även hon anser att det är mycket 

viktigt med åtgärder för att få ned resultatet, vilket även görs i företaget. K2, K5 samt K6 är 

också kvinnor, samtliga redovisningschefer men är istället mellan 40–50 år. Även de svarade 

att de anser att det var mycket viktigt. K6 nämnde dock att inga åtgärder tillämpas i företaget. 
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K6 har arbetat på företaget i tio år och har högre utbildning än gymnasium. Trots att hon anser 

att det var viktigt med åtgärder tillämpades detta inte i företaget. Detta motsäger därför teorin 

om hur de med lång anställningstid har en påverkan på beslutsfattandet i företaget (Orens & 

Reheul, 2013). K6 stämmer istället överens med vad Wang et al (2016) kommit fram till där 

författarna påstår att anställningstid påverkar när det kommer till hur väl företaget levererar 

finansiellt. Har en individ varit länge på arbetsplatsen leder detta till färre strategiska 

handlingar. Detta kan bero på att individen är mindre villig att ta nya initiativ. 

K3 och K4 är istället kvinnor mellan 50–60 år och arbetar som ekonomichefer. K3 ställer sig 

likgiltig till vad de ovan nämnda svarat medan K4 inte har någon åsikt kring detta. Även K7 

och K8 anser att detta är viktigt. K7 som är en kvinnlig redovisningschef, mellan 18–30 år vet 

dock inte om åtgärder tillämpas på företaget och vilka i så fall. K8, är istället en kvinnlig 

ekonomichef i åldern 60 år eller äldre. Hon nämnde att företaget hon arbetar på använder 

lämpliga åtgärder för att få ned det redovisade resultatet.  

K9 är en kvinnlig vd mellan 50–60 år som har arbetat tre år på företaget, var den kvinna som 

stack ut i denna fråga då hon anser att detta inte är viktigt. I företaget där hon arbetar tillämpas 

inte heller några åtgärder för att få ned resultatet. Hon har varit anställd på företaget i tre år. 

Den kvinnliga respondenten kan menas ha en åsikt av betydelse som också sedan visas i 

företagets beslutsfattande. Detta är även något som bekräftas av teorin då Hambrick och 

Mason (1984) anser att organisationens beteende reflekteras av dess toppchefer. Dessutom 

nämner Fischer och Pollock (2004) att en chefs tidigare erfarenhet i form av kunskap och 

bakgrund har en signifikant påverkan på ett företags beslutsfattande inom redovisning. K9 har 

universitetsutbildning samt tidigare erfarenhet av yrket. Detta tolkas som att respondenten har 

fått sin vilja igenom genom att företaget hanterar skattesituationen på ett sätt som stämmer 

överens med individens egen personliga värdering. I denna situation blir det dock svårt att 

uttala sig om det beror på kvinnans ålder, erfarenhet, position eller utbildning då andra 

respondenter med liknande egenskaper har uttalat sig annorlunda i frågan.  

4.2.2 Sammanfattning skattehantering  

De flesta respondenterna som ansåg att det är viktigt med åtgärder för att få ned resultatet 

tillämpar även detta i företagen där de arbetar. Åtgärder som tillämpas för att få ned resultatet 

är till exempel, avsättning till periodiseringsfond, koncernbidrag och överavskrivningar. Detta 

kan ställas i relation till Hambrick och Mason (1984) som beskriver hur individer i ledande 

positioner har en påverkan vid beslutsfattandet och således företagets skattehantering. Att de 
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har en påverkan behöver dock inte bero på deras position utan det kan också bero deras 

individuella egenskaper. Vilka egenskaper som leder till detta är svårt att uttala sig om. Av de 

tre respondenter som inte alls anser att det är viktigt med ett lågt resultat och att företaget ska 

betala lite i skatt var mellan 40–60 år eller äldre. Ålder kan därmed ses som en viktig variabel 

när det kommer till valet att inte hantera skatt. Att ålder har betydelse är även något som 

bekräftas av teorin (Hambrick & Mason, 1984). Dock finns det respondenter i äldre ålder som 

ändå anser det viktigt med åtgärder för att få ned resultatet. Därför ses inget direkt samband 

mellan dessa respondenter och inte heller mellan erfarenhet, utbildning och anställning.  

Vad respondenterna hade för åsikt om skattehantering illustreras i figur 2 nedan. Den visar att 

majororiteten av de svarande, både män och kvinnor anser att det är viktigt med 

skattehantering. Det går därför inte, i detta fall, säga att det är skillnad mellan kvinnor och 

män. Detta var dock något som Khalif och Acheck (2017) funnit bevis för då män ansågs mer 

benägna att skattehantera än kvinnor. Det är endast M2, M3 och K9 av respondenterna som 

nämnde att de inte anser att det är viktigt med åtgärder för att få ned resultatet och att 

företaget betalar låg bolagsskatt.  

 

 

 

 

 

Figur 2. Egen bearbetning (2019) 

Figur 2 nedan visar istället antalet respondenter som anser det viktigt och som också tillämpar 

åtgärder i företaget. Detta kan ställas i relation till Hambrick och Mason (1984) som menar att 

en chefs personliga egenskaper har en påverkan på företagets strategiska val.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Egen bearbetning (2019) 
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4.3 Försiktighet  

Försiktighetsprincipen och dess innebörd är de flesta respondenter överens om. Att tillgångar 

undervärderas, skulder övervärderas samt att resultatet redovisas vid en senare period, vilket 

är i enighet med Marton (2016). Dock skiljde sig svaren mer mellan hur respondenterna såg 

på detta och hur det hanterades i företagen.  

4.3.1 Riskbenägenhet 

Försiktighet och risk är något som tidigare nämnts och kopplats samman då dessa egenskaper 

påverkar beslutsfattandet inom redovisning. Vilka val som görs vad det gäller försiktighet kan 

därmed ställas i relation till risk och hur risktagande man är som person.  

K8, en kvinnlig ekonomichef i 60 års ålder, var en av respondenterna som inte ansåg sig själv 

vara riskbenägen och utvecklade även sitt svar med att skriva:  

‘‘I budgetarbetet arbetar vi mycket med "att få med alla kostnader" och vara lite försiktig till 

förväntade intäkter där vi utgår från de två senaste årens utfall samt förväntad” 

Även K5, en kvinnlig redovisningschef i 40–50 års åldern ansåg sig inte vara riskbenägen och 

uttryckte sig enligt följande:  

‘‘Vi vill inte ta upp för stort resultat för att sedan inse att vi måste backa på det och sänka 

resultatet vid senare tillfälle” 

K4 är den individ som sticker ut bland de kvinnliga respondenter då de övriga endast 

instämde till liten del eller ställde sig neutral i frågan. Även respondent M1 och M3 instämde 

till liten del medan M5 ställde sig neutrala i frågan. Att K4 sticker ut i frågan bland kvinnorna 

är svårt att finna en förklaring till. Trots hennes ålder, utbildning, anställning samt erfarenhet 

finns det andra respondenter i samma ålder med samma utbildning och anställning som ändå 

svarat annorlunda i frågan. 

M2, M4, M6, M7 och K4 instämde alla med att de anser sig vara riskbenägna. Det går inte att 

se något samband mellan dessa då det skiljer sig vad det gäller, ålder, kön, utbildning, 

erfarenhet och yrkesroll. Dock anser fler män än kvinnor att de är riskbenägna. Detta är något 

som stöds av Khalif och Acheck (2017) som menar att män är mer riskbenägna än kvinnor. 

Dock finner Ting et al (2015) i sin studie att kvinnor är mer riskbenägna än män. Detta tolkar 

vi som att det finns indikationer på att både män och kvinnor kan vara riskbenägna men att 

män till större del är det.  
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Både M6 och M7 är i 18–30 års ålder. De har dessutom inte så stor erfarenhet då de endast 

arbetat två respektive fyra år i företagen. Båda har universitetsutbildning. Hambrick och 

Mason (1984) menar att en ung chef är mer risktagande än en äldre, vilket M6 och M7 är 

exempel på. Dock svarade även M2 och M4 att de anser sig vara riskbenägna. M2 och M4 är 

äldre, 40–50 år respektive 30–40 år. M2 är VD och har arbetat som det i 15 år med endast 

gymnasium som utbildning medan M4 är ekonomichef sen ett år tillbaka men har tidigare 

erfarenhet och dessutom universitetsutbildning. Det går att se ett litet samband här mellan 

ålder och riskbenägenhet vilket illustreras i grafen nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Egen bearbetning (2019).  

Försiktighet och riskbenägenheten varierar därmed mellan män och vilken ålder individen 

har. I grafen användes snittåldern hos samtliga manliga respondenter för att få en tydligare 

överblick av resultaten. Det grafen visar är att en äldre individ anser sig vara mindre 

riskbenägen, medan de yngre anser sig vara mer riskbenägna. Detta stämmer även överens 

med Hambrick och Mason (1984) teori, om att risktagandet minskar med åldern. Att äldre 

tenderar att vara mindre riskbenägna och mer försiktiga kan vara på grund av att de är i en 

punkt i livet där den finansiella och karriärssäkerheten är viktigt, och vill därför inte göra 

något som kan ha en negativ påverkan på detta. Orens och Reheul (2013) motsätter sig dock 

till Hambrick och Mason (1984) och hävdar att en anställning som istället varat under en 

längre period kommer att leda till att chefen blir mer självsäker och vågar mer. M2 kan därför 

ses som ett exempel på detta. Då M2 är den man som är mellan 40–50 år.  
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4.3.2 Hantering av försiktighet 

För att få en uppfattning över hur försiktighet tillämpades i företagen ställdes ett flertal frågor 

om hur kostnader bokades upp. Dessa frågor ledde till skilda meningar bland respondenterna 

och det går att se att företagen tillämpar försiktighet på olika sätt och i olika omfattning. Vissa 

av respondenterna tillämpar alla de olika alternativen för uppbokning av kostnader som 

angivits för hur försiktighet tillämpas, medan vissa endast tillämpar någon av dessa.  

Av de respondenter som anser sig riskbenägna, tillämpas endast en eller ingen av åtgärderna i 

företagen där de arbetar. M2, man 40–50 år, vd, arbetat 15 år nämner att det inte är något de 

tar ställning till på företaget. M4 är en manlig ekonomichef i 30–40 års ålder. På företaget där 

han arbetar tillämpas inga av åtgärderna. Han menar dock att: 

‘‘man ej ska redovisa intäkter eller kostnader innan de med säkerhet inträffat” 

De respondenters som kan tolkas anta en stor försiktighet är istället respondent K1, K3, K9 

och M5 som alla tillämpade minst två eller alla åtgärder i företagen som de arbetar på. K9 är 

en kvinnlig vd i 50–60 års ålder som har svarat att företaget tillämpar alla åtgärder. Hon säger 

även att:  

‘‘det är viktigt att vid varje enskilt tillfälle anta försiktighetsprincipen vid tveksamheter” 

K1, en kvinnlig redovisningschef i 30–40 års ålder, och K3, en ekonomichef i 50–60 års ålder, 

kan även de anses vara försiktiga. K1 säger att:  

‘‘i tveksamma fall, så använder vi alltid försiktighetsprincipen” 

K3 utvecklar detta och menar även att:  

‘‘redovisningen ska spegla verkligheten i möjligaste mån. Vid större osäkerhet av värdering 

så skulle jag säga att intäkt beräknas något lågt och skuld något högt” 

4.3.3 Sammanfattning försiktighet 

Alla respondenter ansåg sig ha en betydande roll när det gäller beslutsfattande över 

redovisningsvalen utom K2 och K6 som inte alls instämmer. Detta kan tolkas som att dessa 

två respondenter känner sig begränsade i sitt arbete. Trots att Hambrick och Mason (1984) 

menar att om individen har mycket ansvar kommer personens egenskaper att visas tydligare i 

de redovisningsval som görs. Det går inte att se att de individer som anser sig ha en betydande 

roll också speglar de val som görs inom företaget när det kommer till hur försiktighet ska 

hanteras. Samtliga respondenter har svarat att de lutar sig tillbaka på tidigare erfarenheter vid 
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en stressad situation, eller att de först och främst tittar i lagen och sedan lutar sig tillbaka på 

tidigare erfarenheter. Att detta är av betydelse är även något Hambrick (2007) samt Ge et al 

(2013) tar upp. Där de menar på att en individ faller tillbaka på tidigare erfarenheter vid ett 

kravfullt arbete, framförallt i pressade situationer. Därmed blir deras redovisningsval 

påverkade även där.  

Dock går det att se att det är flest kvinnliga respondenter som kan tolkas vara mer försiktiga, 

vilket illustreras i figur 3 nedan. Detta stämmer överens med Khalif och Achek, (2017) då de 

menar på att kvinnor tillämpar mer försiktighet i redovisningen. Det går även att se att 

kvinnorna är mer villiga att utveckla sina svar inom detta område. Att kön är av betydelse är 

något som Hambrick och Mason (1984) inte tar upp i teorin som en variabel men de tar ändå 

upp att det kan finnas andra mänskliga faktorer som påverkar. Däremot tar samt Matsunaga 

och Yeung (2008) upp detta som en viktig variabel. Vad det gäller erfarenhet, utbildning, 

position och anställningstid, så blir det svårt att uttala sig om hur just dessa variabler i detta 

fall påverkar.  

 

Figur 5. Egen bearbetning (2019) 
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4.4 Hållbarhet 

4.4.1 Hållbarhetsredovisning är viktigt 

När det kommer till frågorna som behandlade redovisning av hållbarhet, så råder det skilda 

meningar om hur viktigt detta anses samt även hur det sköts inom företaget. De respondenter 

som anser att det är viktigt att redovisa hållbarhet är K1, M1, K4, M3, K7, K8, K9 och M5. 

Dessa är både kvinnor och män i olika åldrar. Dessa respondenterna har alla en högre 

utbildning förutom K8 som är 60 år eller äldre och enbart hade gymnasium som utbildning. 

Samtliga respondenter har tidigare erfarenhet förutom K1 samt M3. K1 är en kvinnlig 

redovisningschef mellan 30–40 år, med en anställningstid på tre år. M3 är däremot en manlig 

ekonomichef mellan 50–60 år som varit anställd på företaget i 28 år.  

Trots att ovannämnda individer anser att det är viktigt att redovisa hållbarhet, gjorde inte alla 

detta i företaget de arbetar på. Antalet respondenter som inte redovisar hållbarhet i företaget 

illustreras i figuren nedan.  

 

Figur 6. Egen bearbetning (2019) 

De menar att det beror företagets tradition eller på att de inte har det kravet på sig. Dock 

hävdar fler av respondenterna att hållbarhet troligtvis är något som kommer att inkluderas i 

framtiden. M1 uttalar sig enligt följande:  

‘‘Vi tittar lite på miljö och hållbarhet nu ur ett marknadsperspektiv så det kan 

bli så i framtiden att det blir aktuellt” 

M1, som är en manlig vd i åldern 40–50 år, svarar att han inte hade en så betydande roll i 

beslutsfattandet över redovisningsvalen, vilket kan vara en trolig orsak till att det inte görs. 
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Respondenten har varit anställd på företaget i nio år samt har varit ledare på högre nivå under 

16 år. Anställningstiden på företaget verkar därför inte vara av större betydelse när det 

kommer till att få sina beslut igenom, vilket Orens och Reheul (2013) menar har en betydelse 

då en anställning som varat under en längre tid kommer leda till att vd:n bli mer självsäker 

och vågar därmed anta fler utmaningar inom det finansiella beslutsfattandet. Detta är även 

något som vidare kan ställas i relation till teorin och dess begränsningar. Hambrick (2016) 

beskriver hur vissa företag helt enkelt tenderar att ta mer eller mindre hänsyn till framförallt 

en vd:s åsikter.  

Respondent K1, K9 och M5 svarade att företagen där de arbetar på redovisar hållbarhet. K1 

menar att detta beror på att det är skyldiga enligt lag samtidigt som hon svarar att hållbarhet är 

framtiden. K9 instämmer, men menar även att detta främst är på grund av intressenter och 

banker. M5 är den person som sticker ut i denna fråga genom att han menar på att, företaget 

där han arbetar redovisar hållbarhet, och att det inte bara är på grund av att lagen kräver detta 

utan att det även beror hans egen erfarenhet och åsikt. K4, som istället är en kvinnlig 

ekonomichef i åldern 50–60 år, nämner även att hållbarhet är något som vid upprättandet av 

nästa årsredovisning ska vara med. Detta kan tolkas som att hon har fått sin vilja genomförd. 

Att detta är av betydelse är även något som bekräftas av Hambrick och Mason (1984) som i 

sin teori, Upper Echelons Theory, menar att det har att göra med att toppchefer kan påverka 

organisationens beteende genom bland annat sina egna erfarenheter, värderingar och 

personligheter. Det går även att koppla samman detta redovisningsval med vad Fields et al, 

2001 samt Scott (2003) definierar som earnings managment. Alltså en redovisningsmetod där 

chefer utnyttjar sin handlingsfrihet för att påverka redovisningen genom egna bedömningar. 

Vilket kan sägas ha gjorts i detta fall då M5, som är ekonomichef, även nämner att han anser 

sig ha en betydande roll i beslutsfattandet över redovisningsval. Figuren nedan visar 

fördelningen mellan män och kvinnor som anser att det är viktigt att redovisa hållbarhet.  

 

Figur 7. Egen bearbetning (2019) 
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4.4.2 Hållbarhetsredovisning är inte så viktigt 

De respondenter som instämde till liten del eller inte alls var K2, en kvinnlig redovisningschef 

mellan 40–50 år, med gymnasieutbildning. Hon har arbetat fem år på företaget och har 

tidigare erfarenhet. K5, en kvinnlig redovisningschef mellan 40–50 år, med högre utbildning. 

Hon har arbetat 11 år med tidigare erfarenhet. M6, en man mellan 18-30år. Han är 

högutbildad och har arbetat två år med tidigare erfarenhet. M7, en manlig redovisningschef 

mellan 18–30 år. Han har en högre utbildning samt arbetat fyra år med tidigare erfarenhet. 

Inget av företagen där dessa arbetar på redovisar hållbarhet. Respondenterna menar att detta 

beror på företagets tradition, deras policy samt att lagen inte kräver detta. M6, som är 

redovisningschef, nämner även att någon frivillig redovisning om hållbarhet inte görs och att 

detta beror på respondentens egen åsikt. Han menar dock att företaget såklart hade gjort det 

om de hade behövt. Detta är något som kan kopplas till teorin och Hambrick (2016) som 

menar att chefers värderingar och personligheter mynnar ut i de redovisningsval som görs på 

företaget.  

4.4.3 Neutrala 

M2, M4, K3 och K6 anser sig vara neutrala i frågan om det är viktigt att redovisa hållbarhet. 

M2 är en manlig VD i 40–50 års ålder. Han har arbetat på företaget i 15 år. K3 är i stället en 

kvinnlig ekonomichef i 50–60 års ålder som arbetat på företaget i åtta år. I företagen där M2 

och K3 arbetar redovisas inte hållbarhet. M2 menar att det beror på tradition inom företaget 

samt att de inte har de kraven på sig från varken kunder eller leverantörer i dagsläget. K3 

uttrycker sig istället enligt följande:  

‘‘Skulle vilja säga att det är genomgående i vår årsredovisning att vi endast 

lämnar den information som måste anges. Bolaget har inte haft något behov av 

att uppvisa informationen. Inte heller ett krav från våra intressenter, såsom 

kunder eller leverantörer” 

M4 är en manlig ekonomichef i 30–40 års ålder. Han har arbetat på företaget i ett år men har 

tidigare erfarenhet av yrket. K6 är en kvinnlig redovisningschef mellan 40–50 år. Hon har 

arbetat på företaget i tio år. Båda har universitetsutbildning. I företagen där M4 och K6 

arbetar redovisas hållbarhet. Respondenterna hävdar att detta beror på företagets policy samt 

att de måste lämna informationen enligt lag. Även här gäller det ha företags karaktär i 

beaktning (Hambrick, 2016). Respondenterna nämner företagets policy, som vidare kan tolkas 
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som att organisationen ändå spelare en viktig roll samtidigt som individens åsikter inte alltid 

har en betydelse.  

4.4.4 Sammanfattning hållbarhet 

Valet att redovisa hållbart kan först och främst bero på om företaget, enligt lag, är tvungna att 

lämna information kring detta. De respondenter som svarade att företaget är skyldiga enligt 

lag är K1, M4, K4, M5 och K9. Dessa är också de enda som redovisar hållbarhet. Detta 

innebär att ingen frivilliga rapporteringen av hållbarhet görs. Som Fields et al (2001) hävdar, 

kan ett redovisningsval bero på olika typer av kostnader. Man kan därmed tänka sig att vid 

frivillig rapportering av hållbarhet tas det hänsyn till de kostnader som tillkommer vid 

upprättandet av hållbarhetsredovisning. Fields et al (2001) menar även att man kan ha olika 

mål med redovisningen. Som flera av respondenterna kommenterade, så finns inte kravet från 

intressenter. Detta kan vara en bidragande orsak till att hållbarhet inte tar plats i 

årsredovisningen. Dessutom svarade dessa individer att de inte prioriterar hållbarhet så högt i 

årsredovisningen om det får välja mellan resultatet, skattekostnad och design. Detta visar på 

att trots att hållbarhetsredovisning anses vara viktigt så finns det andra områden som är 

viktigare och som hellre prioriteras.  

Erfarenhet och ålder är något som Upper Echelons Theory ser som en påverkande variabel när 

det kommer till individer och dess påverkan på företagets prestation. Detta var något som 

framgick bland männen. Männen (M3, M5) som helt och hållet höll med i frågan om de ansåg 

hållbarhet var viktigt, var äldre (50–60 år), med mycket tidigare erfarenhet. Dessa arbetade 

som ekonomichef respektive vd. Endast i ett av dessa företag, redovisades hållbarhet. De män 

(M6, M7) som istället inte höll med alls, var yngre (18–30) med liten tidigare erfarenhet. 

Dessa arbetade som ekonomichef respektive redovisningschef. Hållbarhet redovisas inte 

heller i företagen där de arbetar. Ytterligare en likhet mellan de respondenterna som ansåg det 

mycket viktigt med hållbarhetsredovisning, var att alla dessa hade högre utbildning än 

gymnasiet förutom en av dessa respondenter.  
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5.  Diskussion och slutsats  

I detta avslutande kapitel diskuteras det resultat som presenterats ovan utifrån studiens syfte. 

Det görs även en jämförelse med tidigare forskning. Utifrån detta dras sedan en slutsats som 

slutligen leder fram till studiens begränsningar.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva och resonera kring vilka personliga egenskaper som 

ligger bakom förekomsten av redovisningskillnader mellan företag. Detta studerades utifrån 

ett ledningsperspektiv genom att försöka fånga hur individer i ledande positioner ser på 

redovisning då det ofta krävs egna val och bedömningar. Syftet var därmed baserat på 

antagandet om att vd, ekonomichef samt redovisningschef påverkar redovisningen. Detta var 

ett motsatt synsätt till om att det är organisationen i det stora hela som beslutar och att 

individerna inom organisationen anpassar sig efter den struktur som finns i verksamheten.  

Utifrån denna studie går det att konstatera att det finns vissa skillnader inom 

redovisningvalen, skattehantering, försiktighet och hållbarhet. Hur det tar sig i uttryck varierar 

dock mellan respondenterna. Inom områdena försiktighet och risktagande kan dock ett 

samband ses mellan ålder och riskbenägenhet. Detta bekräftas också av Hambrick och 

Masons (1984) teori, Upper Echelons Theory, som menar att ålder är en viktig variabel att ha 

i beaktning. Däremot är det svårt utifrån denna studie dra några generella slutsatser kring detta 

med tanke på studiens storlek. Något som teorin istället inte innefattar är att kön anses ha en 

påverkan på beslutsfattande. I våra resultat syns det däremot skillnader mellan män respektive 

kvinnor. Till följd av detta ses kön som en viktig variabel att ha i beaktning för att förstå 

varför vissa beslut tas vid redovisningsval.  

Inom skattehantering gick det inte att se tydliga skillnader och likheter mellan 

bakgrundsvariablerna hos respondenterna. Det som stack ut här var de två manliga 

respondenterna som inte anser att det personligen är viktigt med åtgärder för att få ned 

resultatet. Trots att dessa ansåg sig ha en betydande roll över redovisningen har dessa inte 

lyckats föra över sina personliga åsikter på företaget. Detta tolkas som att kön kan vara en 

viktig variabel även detta avseendet vad det gäller att kvinnor kan uttrycka sina åsikter kring 

detta och få dessa genomförda.  

Inom hållbarhet gick det att se att många av de individer som själva instämde med att det är 

viktigt att redovisa hållbarhet ändå inte tillämpade detta i företaget. I detta fall 
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överensstämmer det inte med Upper Echolons Theory, som utgår från att individen har en 

betydande påverkan på utfallet i organisationen (Hambrick & Mason, 1984). Det tolkas som 

att dessa individer, som ändå har ledande positioner inom företagen, inte har lyckats påverka 

utfallet genom sina personliga åsikter, erfarenheter och värderingar. Vidare leder detta in på 

teorin och dess begränsningar då denna inte tar hänsyn till företaget och dess påverkan på hur 

mycket utrymme och ansvarstagande cheferna har (Hambrick, 2016).  

Att kvinnor är mer måna om att redovisa hållbarhet var något som Khalif och Achek, (2017) 

tog upp i sin artikel. Detta stämmer delvis överens med resultaten då det var mer svarande 

kvinnor som ansåg det viktigt än män. Dock var det också män som ansåg det viktig att 

redovisa hållarbarhet. Hambrick och Mason (1984) påstår att det kan finnas andra personliga 

egenskaper som kan leda till dessa val. Jämförs de respondenter som anser att 

hållbarhetsredovisning är viktigt med de respondenter som inte anser att det är viktigt så är det 

svårt att finna tydliga skillnader och likheter mellan respondenterna. Det som går att 

identifiera är att alla de som anser att det inte är viktigt med hållbarhetsredovisning inte heller 

har en så stor erfarenhet av sin yrkesroll. Dock finns det individer som inte heller har en så 

stor erfarenhet men som ändå anser att hållbarhetsredovisning är viktigt.  

Det finns som sagt många olika sätt att se på redovisning i en organisation. Vi vill vara tydliga 

med att detta är en studie utifrån individernas perspektiv och deras upplevelser. Detta behöver 

därmed inte stämma överens med den verklighet som sker. De flesta respondenterna anser sig 

ha en betydande roll vid beslutsfattande av redovisningsval. Det intressanta här är att trots 

detta har inte alla lyckats att föra över sina personliga åsikter och det som de anser är viktigt 

på företaget där de arbetar. Det visar att företaget eller organisationen ändå är av betydelse 

och att individen själv inte kan styra. Flera av respondenterna nämnde även att vissa 

redovisningsval berodde just på företagets policy.  

Vi upplever svårigheter med att utifrån vad tidigare studier har kommit fram till att konstatera 

ifall det finns tydliga skillnader på individnivå utifrån variablerna då det i denna uppsats inte 

finns tillräckligt med argument för att kunna dra sådana starka slutsatser. Det blir svårt att se 

ett samband mellan de specifika variabler som har studerats och vem det är som upprättar 

redovisningen. I vissa fall har vi funnit gemensamma faktorer hos respondenterna men till stor 

del beror beslutsfattandet mer på företaget, då flera faktorer tas i beaktning. Detta är även 

något som enligt Hambrick (2016) ses som ett problem då teorin inte alls tar företagets 

betydelse i beaktning.  
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Denna studie genomfördes dessutom på företag och individer i Sverige. Tidigare studier har 

genomförts framförallt i USA. Detta är kanske en förklaring till att vi inte funnit lika starka 

resultat, kanske är det tydligare skillnader i andra länder där individerna har mer att säga till 

om och därmed spelar deras personliga egenskaper in. Dessutom har tidigare studier inte 

intresserat sig för individernas personliga åsikter. Detta kan ha lett till att tidigare studier inte 

stämmer överens med vår studie. Tidigare studier har dessutom kommit fram till olika 

slutsatser som också visar på att det inte behöver finnas gemensamma faktorer som påverkar 

valen.  

5.2 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras utifrån studien är att det finns många olika sätt att förstå en 

organisation, hur de beter sig och tar beslut. Teori och tidigare forskning har gett oss många, 

men olika exempel på förklaringar till varför redovisningsskillnader uppstår. Att det är 

intressant att personliga egenskaper spelar roll vet vi. Dock är det svårt att säga att de 

variabler som tagits upp i denna studie faktiskt spelar en roll. Egna antaganden och 

bedömningar kommer behöva göras, dock kan inte den här uppsatsen ge större argument till 

att det kommer skilja sig åt mellan personliga egenskaper. Då denna studie inte är av 

tillräckligt stor omfattning för att faktiskt kunna bevisa att det skiljer sig åt beroende på vem 

det är som är med i upprättandet av redovisningen.   

5.3 Förbättringsarbete  

I efterhand har flera begräsningar tillkännagetts med arbetet samt en del förbättringsarbete 

som kunde skett för att lyfta studien. Genom att frågorna hade formulerats på ett annat sätt 

kunde mer information om respondenternas egna åsikter kring skattehantering, försiktighet 

och hållbarhet. Dessutom upplevdes det som att ämnet var känsligt för respondenterna då alla 

inte ville svara och kommentera på alla frågor. I många av frågorna ställde sig respondenterna 

dessutom neutrala. Det gick inte heller att koppla respondenterna till företaget de arbetar på då 

de var anonyma. Om detta hade kunnat gjorts, hade en koppling till deras kultur och chefernas 

bedömningar kunna skett för att bredda studien. Dessutom hade vi kunnat söka efter mönster 

mellan företagen för att på så sätt se om personliga egenskaperna har en så betydande roll som 

Upper Echelon Theory hävdar att de har. Ytterligare en begräsning är att svarsprocenten inte 

var så hög som önskat. Hade fler respondenter nåtts, hade det förhoppningsvis lett till 

tydligare skillnader och olikheter. Därmed hade också bättre slutsatser kunna dragits. I och 

med dessa begränsningar uppmanar vi till vidare forskning som genom att både intressera sig 
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för individen och företaget, kan försöka finna kopplingar mellan dessa för att förstå 

förekomsten av redovisningsskillnader.  
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Bilaga 1. Mejl till respondenter 

Hej!  

Vi är två tjejer från Örebro Universitet som just nu skriver vår C-uppsats inom redovisning. 

Vi har intresserat oss för skillnader i val vid upprättandet av årsredovisningar. Syftet med vår 

studie är att titta på redovisningsskillnader hos olika företag och hur dessa kan förklaras av 

vilka personer det är som är med i upprättandet. 

Tidigare studier har visat att det finns vissa skillnader mellan män och kvinnor men också att 

det kan bero på personliga egenskaper och egenintressen hos ansvariga individer när det gäller 

hur de väljer att redovisa i företagets årsredovisning. Vi menar att det är av värde att skapa 

medvetenhet kring dessa skillnader för att förstå vad det är som ligger bakom och varför 

personer fokuserar på olika saker. Vi har valt att fokusera på vissa delar av årsredovisningen. 

Dessa är skatteplanering, försiktighet och hållbarhetsredovisning.  

Vi har utformat en enkät som behandlar dessa områden och vi är nu intresserade av din 

uppfattning kring detta. Vi skulle vara jättetacksamma om du ville delta i vår studie genom att 

besvara denna enkät. Vi vill vara tydliga med att dina svar kommer att presenteras anonymt.  

Självklart har ni möjligheten att ta del av studien när den är färdigställd!  

 

Ha en bra dag!  

Med vänliga hälsningar  

Rebecca Vilén och Johanna Nilsson  

Örebro Universitet 
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Bilaga 2. Enkät 

I denna enkät är vi intresserade av DIN uppfattning/åsikt inom området. Besvara därför 

frågorna utifrån dig själv. Enkäten innehåller 28 frågor. De flesta frågorna har svarsalternativ 

medan vissa frågor är öppna. Svara gärna på de öppna frågorna så utförligt som möjligt. 

Enkäten är uppbyggd enligt följande: Enkäten inleds med några personliga bakgrundsfrågor 

samt några frågor om företaget. Frågorna är sedan uppdelade efter de tre områdena: 

Hållbarhet, Skattehantering och Försiktighet. Enkäten avslutas sedan med några allmänna 

frågor.  

Del 1 Bakgrund 

1. Kön 

Man   Kvinna   Annat 

 

2. Ålder 

 

18 – 30  30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 och äldre  

 

3. Vad har du för högsta utbildning?   
 

Grundskola   Gymnasium  Universitet/Högskola 

 

4. Vad har du för position i företaget?  
 

VD  Ekonomichef  Redovisningschef   

  
5. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? Ange antal år. 

 

 
6. Har du erfarenhet från liknande arbete sedan tidigare? 

 

JA  NEJ                             Specificera här, hur länge och vad: 

FRITEXT 

 

7. Berätta om ditt ansvarsområde i företaget: (Besvara frågan utifrån vilken grad 

av ansvar du har samt vilket område du ansvarar för). FRITEXT 

 

8. Är det något mer av intresse som du vill berätta om dig själv eller din yrkesroll? 

FRITEXT 
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9. Vem upprättar redovisningen i ert företag? 

 

Vi gör det själva Vi köper in den tjänsten Annan  

Om tjänsten köps in, hänvisar ni då till särskilda riktlinjer, vilka i så fall? FRITEXT 

 

10. Vem upprättar årsredovisningen i ert företag? 

 

Vi gör det själva Vi köper in den tjänsten Annan  

Om tjänsten köps in, hänvisar ni då till särskilda riktlinjer, vilka i så fall? FRITEXT 

 

• Här finns utrymme för dig att utveckla dina svar, samt lägga till något som du 

vill få med. 

FRITEXT 

       

 

Del 2 Redovisningsval 

Hållbarhet  

Lagen innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, 

sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Den nya lagen om 

obligatorisk hållbarhetsredovisning, som bygger på ett EU-direktiv från 2014, innefattar alla 

stora företag. 

Trots att man inte lever upp till kraven som ett stort företag kan man ändå anse att hållbarhet 

är viktigt och därför vilja ha med detta i sin årsredovisning. Svara på följande frågor och hur 

väl du anser att de stämmer in på dig personligen. 

 

 

11. Anser du att det är viktigt att redovisa hållbarhet?  

Instämmer inte alls  

Instämmer till liten del  

Neutral  

Instämmer till stor del  

Instämmer helt och hållet 

 

12. Redovisar ni hållbarhet i ert företag?  

JA  NEJ Vet ej 

 

 

 



49 
 

12a. Vad beror detta på? 

Företagets policy 

Din egen erfarenhet/åsikt? 

Tradition 

Annat, specificera här: FRITEXT 

 

           12b. Är detta främst på grund av:  

Intressenter 

Banker 

Lagen 

Annat, specificera här: FRITEXT 

 

• Här finns utrymme för dig att utveckla dina svar, samt lägga till något som du 

vill gå med. FRITEXT 

 

Skattehantering 

Skatteplanering handlar om att aktivt planera för att betala en så låg skatt som möjligt enligt 

de regler som finns. Skatteplanering är något som både anses vara viktigt och bra. Vi är här 

intresserade av hur ni ser på skatteplanering och hur ni arbetar med sådana åtgärder.  

 

13. Tillämpas några åtgärder för att få ned det redovisade resultatet?  

 

JA NEJ Vet ej 

Om ja, i så fall vilka? (tex periodiseringsfond, överavskrivningar, kostnadsför anskaffningar) 

FRITEXT 

 

14. Anser du personligen att det är viktigt med åtgärder för att få ned resultatet? 

 

JA NEJ Vet ej 

 

15. Hur viktigt är det att bolaget betalar låg bolagsskatt? 

Mycket oviktigt 

Oviktigt 

Neutral 

Viktigt 

Mycket viktigt  
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• Här finns utrymme för dig att utveckla dina svar, samt lägga till något som du 

vill få med. FRITEXT 

 

Försiktighet 

Försiktighetsprincipen används av företag i varierande omfattning. Även riskbenägen kan 

kopplas till försiktighet och redovisningskonservatism och hur det påverkar beslutsfattande 

inom redovisning. Vi är här intresserade av hur ni arbetar med försiktighetsprincipen och 

detta visar sig i redovisningen.  

 

16. Vad innebär försiktighetsprincipen för dig? 

FRITEXT 

17. Bokas alltid kostnader upp för ¨worst case utfall¨? Detta kan förtydligas som att 

negativa nyheter redovisas omedelbart och fullständigt medan positiva nyheter 

istället redovisas senare.  
 

Instämmer inte alls 

Instämmer till liten del 

Neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt och hållet 

 

 

 
18. Bokas alltid kostnader upp som motsvarar en beräknad snittkostnad? 

Instämmer inte alls 

Instämmer till liten del 

Neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt och hållet 

 

 

19. Bokas alltid ett mindre preliminärt belopp upp samtidigt som resterande 

kostnadsförs när den faktiska kostnaden kommer? 

Instämmer inte alls 

Instämmer till liten del 

Neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt och hållet 

 

20. Anser du att du är riskbenägen? 

Instämmer inte alls 

Instämmer till liten del 

Neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt och hållet 



51 
 

Specificera gärna hur du ser på det: FRITEXT 

 

• Här finns utrymme för dig att utveckla dina svar, samt lägga till något som du 

vill få med. FRITEXT 

 

Del 3 Allmänt 

Enkäten avslutas här med några allmänna frågor:  

21. Rangordna vilka alternativ som anses vara viktiga för dig att prioritera i en 

årsredovisning. Där 1 är mest viktigt och 4 minst viktigt.  
 
o Resultatet  

o Hållbarhetsredovisning 

o Skattekostnad  

o Design 

 

22. Hur gör du när du befinner dig i en stressad situation? Rangordna nedanstående 

alternativ 1–5, utifrån hur du går tillväga när det uppstår en sådan situation. 1 är det 

som stämmer in mest och 5 det som stämmer in minst. 

 

 

o Lutar tillbaka på tidigare erfarenheter 

o Tittar på hur andra företag har gjort  

o Frågar en kollega  

o Tittar i lagen  

o Annat  

 

23. Känner du någon påtryckning av din bransch vid beslutandet av 

redovisningsval?  

Instämmer inte alls 

Instämmer till liten del 

Neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt och hållet 

 

24. Känner du någon påtryckning av externa parter vid beslutandet av 

redovisningsval?  

Instämmer inte alls 

Instämmer till liten del 

Neutral 

Instämmer till stor del 
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Instämmer helt och hållet 

25. Anser du själv att du har en betydande roll i beslutsfattandet över 

redovisningsvalen?  

Instämmer inte alls 

Instämmer till liten del 

Neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt och hållet 

 

26. Känner du någon påtryckning från någon inom företaget?   

 

JA  NEJ Vet ej 

 

 

27. Anser du att frågorna har varit svåra att förstå eller svara på? I så fall 

vilken/vilka.  

 

FRI TEXT 

 

28. Avslutningsvis, är det något du känner att vi har missat eller som du vill 

utveckla?  

 

FRI TEXT 

 

Tack för din medverkan! 
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