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SAMMANFATTNING 
Det utarbetas ständigt nya redovisningsprinciper vilket medför att företag måste anpassa 
och förändra sin redovisning för att uppfylla de nya kraven. Företagen kan uppfatta 
dessa nya redovisningsprinciper som komplicerade samt att dem kan vara 
resurskrävande för företagen att implementera. Syftet med studien har varit att genom 
en fallstudie belysa hur företag tar till sig och anpassar sig till nya redovisningsprinciper 
samt beskriva vilka faktorer som påverkar företags agerande vid implementeringen av 
dessa. För att besvara detta syfte har vi intervjuat två koncernföretag samt skatteverket. 
Detta har givit en djupare förståelse för hur företag agerar vid implementeringen av en 
ny redovisningsprincip och påvisat att det finns en skillnad mellan hur större och mindre 
företag agerar. Undersökning har även påvisat att den geografiska placeringen av 
koncernens dotterbolag kan vara avgörande betydelse då detta kan påverka företagens 
handlingssätt. 



 

ABSTRACT 
New accounting principles are continuosly developed and prepared, which means that 
companies must adapt and change their accounts to meet the new requirements. 
Companies may perceive these new accounting policies as complex and that it can be 
costly for businesses to implement them. The purpose of the study were to highlight 
through a case study how companies embrace and adapt to new accounting principles, 
and describe the factors affecting the company's conduct in the implementation of the 
same. To answer this, we interviewed two group companies and the Treasury. This has 
given a deeper understanding of how businesses operate in the implementation of a new 
accounting principle and demonstrated that there is a difference between how larger and 
smaller companies are acting. Investigation has revealed that the location of the group's 
subsidiaries may be crucial as this may influence the course of action for the 
corporations.
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1. INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 
Redovisningsprinciper har enligt Artsberg (2005) förändrats starkt över tiden och 
kommer med all sannolikhet att fortsätta förändras. Normbildningen inom 
redovisningen kan ses som en dialektal process där gamla och nya 
redovisningsprinciper utvecklas och omarbetas för att bättre uppfylla sitt syfte (ibid). 
Artsberg framhåller att frågan om hur reglering på redovisningsområdet bör utformas är 
något som allt mer intensivt börjat diskuteras. Enligt Falkman (2001) är det främsta 
målet med normalisering och reglering av redovisningen att skapa jämförbarhet, vilket i 
sin tur leder till skapandet av en effektiv marknad. En annan aspekt med att reglera 
redovisningens innehåll är bland annat att skapa en produktiv marknad med låga 
transaktionskostnader för redovisningens olika intressenter (ibid). 
  
Lagar och rekommendationer utformas enligt Skatteverket (2005) beroende på syftet 
med redovisningen och framhäver att redovisningen påverkas av bland annat 
näringslivets struktur, institutionella förhållanden samt kunskapsnivå. Nobes och 
Alexander (2002) framhåller att redovisningen kan regleras av flera olika aktörer bland 
annat av redovisningsprofessionen, marknaden eller av riksdagen och regeringen. Detta 
är även något som Jönsson (1991) påpekar, men tillägger att regleringen av 
redovisningen även är en politisk aktivitet där statliga aktörer vill göra sina röster hörda.   
 
Redovisningslagstiftningen för företag verksamma inom Sveriges gränser regleras 
enligt Artsberg (2005) av Bokföringslagen och Årsredovisningslagen som i stora delar 
har karaktären ramlagar. En ramlag är en lag som endast innehåller allmänt hållna regler 
samt anger principer, mål och riktlinjer men överlämnar den närmare utformningen åt 
andra, vanligen regeringen, administrativa myndigheter och domstolar 
(Nationalencyklopedin). Anledningen att lagar utformas som ramlagar är enligt 
Skatteverket (2005) bland annat att de frågeställningar som uppkommer på 
redovisningsområdet är av olika karaktär och att lagregler som reglerar dem alla måste 
bli synnerligen omfattande. Detta är effektivt då det finns ett behov av att snabb anpassa 
lagarna till omvärldens förändringar (Skatteverket, 2005).  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Falkman (2001) belyser att kunskap börjat vara en central del av förmågan för att skapa 
förståelse för och tolkandet av redovisningsinformation. Redovisningen har enligt 
Falkman (2001) blivit mer och mer komplex i och med att mängden rekommendationer 
har ökat. Svårigheterna är tydligare för internationellt verksamma företag eftersom de 
har en större mängd rekommendationer att ta hänsyn till (ibid). För att anpassa sig till 
nya lagkrav anser Nobes och Alexander (2002) att regleringar kan medföra mycket 
arbete för företagen och kan anses vara resurskrävande. Falkman (2001) påpekar även 
att regleringarna i sin tur är kringgärdade av olika teoribildningar och att det sällan finns 
en enhetlig och generell lösning på alla redovisningsproblem.  
 
Denna problematik har medfört att företag generellt anpassar sig till nya 
redovisningsprinciper på olika sätt. I en studie av Althin-Eklund, Jakobsson och 
Ringberg (2006) som behandlar den nya lagen om dokumentationsskyldighet för 
internprissättning framkom det att ett företag påbörjade sin redovisning till den nya 
lagen i god tid innan den blev aktuell. En annan undersökning av Wiesner och Grönlund 
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(2007) som behandlar samma ämne framkom att ett företag inte hade påbörjat sin 
anpassning till den nya lagen och att de inte skulle hinna anpassa sin redovisning till den 
nya lagen innan den aktualiserades. Även en äldre studie utförd av Frykmer och Liedén 
(2004) som behandlar införandet av den nya redovisningsprincipen sarbanes-oxley Act 
(Svensk benämning, Svensk kod för bolagsstyrning) belyser att det uppstod en del 
problem att införa den nya redovisningsprincipen.  
 
För att förklara hur nya redovisningsprinciper sprids och anammas är det möjligt att 
använda teori för diffusion av innovationer. Enligt Rogers (2003) definition att en 
innovation är en idé eller ett objekt som uppfattas som någonting nytt av en eller flera 
individer går det att jämställa en ny redovisningsprincip med en innovation. Malmi 
(1999) framhåller teorier om påtvingat urval antar att organisationer såsom statliga 
myndigheter innehar tillräckligt med makt att bestämma vilka innovationer som skall 
spridas. Vidare påpekar Malmi (1999) att företag som antas anamma dessa påtvingande 
innovationer inte kan anses råda över situationen och att det därför inte finns något 
motiv för att förklara hur dessa innovationer sprids. Denna syn att företag inte bedöms 
råda över situationen stämmer dock inte överens med det som framkommit i de studier 
som vi presenterat tidigare. Detta gör det intressant att undersöka hur det egentligen 
ligger till och hur företag anammar nya redovisningsprinciper. Med anamma syftar vi 
till den process från att företagen får vetskap om redovisningsprincipen tills de har 
implementerat den nya principen. 
 
Vår övergripande frågeställning är som följer: 
 
– Hur anammar företag nya redovisningsprinciper?  
 

– Vilka faktorer påverkar hur företag anammar nya redovisningsprinciper? 
 

1.3 SYFTE 
Genom denna övergripande frågeställning ämnar vi besvara hur företag tar till sig och 
anpassar sin redovisning till nya redovisningsprinciper. Detta kommer att konkretiseras 
genom en fallstudie där avsikten är att beskriva företags agerande samt vilka faktorer 
som påverkar företagen vid implementering av en ny redovisningsprincip. 

1.4 AVGRÄNSNING 
Vi kommer att avgränsa denna studie till att endast undersöka hur företag anammar den 
nya redovisningsprincipen av dokumentationsskyldighet vid internprissättning. 
Företagen skall således befinna sig i Sverige och inneha minst ett dotterbolag i ett 
utomstående land där internprissättning förekommer. Undersökningen kommer att 
beröra dokumentationen av internprissättning och således kommer inte företagens 
prissättning vid interna transaktioner att behandlas. 
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2. METOD 
 

2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Syftet med denna uppsats var att ur ett helhetsperspektiv försöka beskriva hur företag 
anammar nya redovisningsprinciper. Vår ambition var att skapa en nyanserad bild av 
hur företag agerar och vilka faktorer som kan påverka anammandet av nya 
redovisningsprinciper för att sedan tolka denna bild. I vår undersökning har vi valt att 
pendla mellan aktörernas olika synvinklar, för att sedan ställa de olika uppfattningarna 
och de olika förstålelserna i relation till varandra. Vårt förhållningssätt kan därför i 
enlighet med rådande teori liknas vid ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken 
fokuserar enligt Patel och Davidson (2003) på tolkning och kan ses som en vetenskaplig 
riktning där forskaren försöker se helheten i forskningsproblemet.  

2.2 METODSYNSÄTT 
I denna uppsats ämnar vi att kartlägga hur företag handlar vid införandet av nya 
redovisningsprinciper, vilka faktorer som påverkar företags implementering av 
redovisningsprincipen samt vilka insikter de förvärvat. För att besvara dessa frågor 
kommer vi att beskriva och avbilda företagens agerande och den verklighet som de 
agerar i. Denna skildring syftar till att påvisa dialektala samband, sociala konstruktioner 
samt beskriva de förhållningssätt som unika aktörerna uppvisar. Slutsatser i denna 
studie bygger till stor del på aktörernas tolkningar och handlingar av situationen i stället 
för en analys, vilket enligt Arbnor och Bjerke (1994) kan liknas vid ett aktörssynsätt då 
intresset ligger i att beskriva den betydelse och innebörd unika aktörer lägger i sina 
handlingar.   

2.3 METODANSATS 
Undersökningen vi har genomfört, att beskriva hur företag anammar nya 
redovisningsprinciper samt vilka faktorer som ligger bakom företags agerande vid 
införandet av nya redovisningsprinciper, karaktäriseras av en explorativ studie. Detta 
innebär att vi avsett att utforska en företeelse vi inte har mycket kunskap om och då 
erfordras det enligt vår mening en metod som, dels kan studera fenomenet på djupet 
samt dels kan ge vår undersökning detaljerad beskrivning av företeelsen (Andersen, 
1998). Det är i denna situation som den kvalitativa metoden lämpar sig, då ambition har 
varit att undersöka företags beteende och agerande vid anammandet av en ny 
redovisningsprincip.  

Enligt Jacobsen (2002) är en kvalitativ metod mer öppen för ny information som kan 
vara mer överraskande och oväntad. Jacobsen framhåller även att kvalitativa studier ofta 
är förenade med en mer induktiv ansats. Då vi i stora drag varit ute efter att undersöka 
hur verkligheten förhåller sig och sedan jämföra med den aktuella teorin som vi 
inhämtat har vi främst använt ett induktivt angreppssätt. Vår motivering för detta 
angreppssätt var att undersökningens syfte varit att erhålla mycket information och inte 
låsa studien till att undersöka endast en omständighet samt att på detta sätt försöka 
återspegla den komplexa verkligheten. 

 På grund av att alla har olika uppfattningar om vad som anses vara viktigt respektive 
mindre viktigt kan detta ha påverkat insamlingen av data vilket betyder att vi som 
undersökare alltid kommer att göra någon slags medveten eller omedveten avgränsning. 
Därav kan en undersökning enligt Jacobsen sällan påstås vara helt induktiv då den med 
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största sannolikhet även innehåller vissa deduktiva inslag. 

2.4 FORSKNINGSSTRATEGI 
För att genomföra vår undersökning av företags agerande vid införandet av nya 
redovisningsprinciper har vi valt att fokusera på hur företag anammat den nya 
redovisningsprincipen för dokumentationsskyldighet vid internprissättning. Vi har 
inriktat oss på att analysera tre undersökningsenheter och studera dessa på djupet, vilket 
karaktäriseras av en fallstudie (Denscombe, 2000). För att förstå en företeelse, i vårt fall 
hur företag har anammat den nya lagen, är det nödvändigt att kunna relatera det till 
andra företeelser, i vårt fall vilka faktorer som har påverkat företaget och därefter kunna 
se hur dessa olika saker är sammanlänkade (ibid). I och med vår undersökning angående 
företags anammande av en ny redovisningsprincip ansåg vi det viktigt att kunna reda ut 
komplexiteten som företag möter när de ska implementera densamma samt kunna 
undersöka de processer som förklarar den faktiska situationen. Detta kan erhållas genom 
en fallstudie som enligt Denscombe ger forskaren möjlighet att kunna ägna sig åt 
problematiken som kan uppstå. Fallstudien erbjuder oss även en möjlighet att kunna 
förklara varför vissa omständigheter kan uppkomma (Denscombe, 2000). 

Den främsta orsaken till valet av just denna redovisningsprincip var att den trädde i kraft 
1 januari 2007 och därmed kan ses som relativt ny. Detta medför att de aktörer som vi 
skall undersöka har den i minnet och vi tror att detta bör ge en mer trovärdig bild. Det 
faktum att dokumentationsskyldigheten vid internprissättning är en ramlag gör 
undersökningen mer intressant då den kan ge upphov till olika tolkningar, i vårt fall 
mellan skatteverk och företag. Detta kan i sin tur vara en bidragande faktor för hur 
företag tar till sig den nya principen. Ett annat motiv enlig vår mening är att vi inte hittat 
någon specifik teori att applicera på vår undersökning. Då vi inte kunde finna någon 
teoribildning som behandlar hur företag anammar nya redovisningsprinciper ämnade vi 
att pröva om vår teoretiska referensram kan skapa vägledning i denna komplicerade 
fråga. Detta kan jämföras med vad Denscombe (2000) avser med den teoriprövande 
undersökningsenheten. För att läsaren ska kunna erhålla en inblick vad lagen om 
dokumentationsskyldighet vid internprissättning innebär presenterar vi nedan lagen, 
motiven till varför lagen finns samt vad den innebär.  

2.4.1 FALLSTUDIEOBJEKT -DOKUMENTATIONSSKYLDIGHET VID INTERNPRISSÄTTNING 

Sveriges regering beslutade att från och med den 1 januari 2007 ska företag som 
befinner sig i en ekonomisk intressegemenskap med utländsk part upprätta en skriftlig 
dokumentation vid transaktioner då internprissättning tillämpas (Prop. 2005/06:169 s 
99, 112). Ekonomisk intressegemenskap anses föreligga på ett direkt eller ett indirekt 
sätt antingen genom ägande eller genom kontroll (Prop. 2005/06:169 s 90). 
 
Regeringens motiv till att lagreglera dokumentationsskyldigheten vid internprissätting 
var att det skulle vara till nytta för både skatteverket som för företag. Detta med tanke 
på att det sannolikt skulle medföra att skattekontrollen skulle effektiviseras samt att 
företagen i större utsträckning skulle känna till vad som kunde krävas av dem på 
utredningsstadiet (Prop. 2005/06:169 s 102). Dessutom ansåg skatteverket att företagens 
medvetenhet angående internprissättingen skulle öka samt att dokumentationen även 
skulle bli mer enhetlig (ibid).  
 
Ramarna för vad dokumentationen skall innehålla anges i Lag (2001:1227) om 
självdeklarationer och kontrolluppgifter 19 kap. 2 b §. Dokumentationsreglernas syfte 
enligt skatteverket är att säkerställa att armlängdsprincipen iakttas av företag med 
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internationella transaktioner tillsammans med närstående företag (SKV M 2007:4 s 5). 
Armlängdsprincipen innebär att prissättningen vid transaktioner mellan företag i 
intressegemenskap ska vara jämförbar med vad som skulle ha tillämpats mellan 
oberoende företag under likvärdiga omständigheter (Prop. 2005/06:169 s 88). 
 
Motivet till en ramlag var att dokumentation som skatteverket behöver för att kunna 
genomföra en bedömning angående internprissättningen inom företag skiljer sig ofta 
från fall till fall (Prop. 2005/06:169 s 111). Dessutom skall behovet av dokumentationen 
vägas mot kostnaden och den administrativa belastning det innebär för företag att 
upprätta densamma (ibid).  
 
Skatteverket, som kontrollerande myndighet, har förtydligat i Skatteverkets 

författningssamling under Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning 
mellan företag i intressegemenskap (SKVFS 2007:1, se bilaga 1) vad som skall 
dokumenteras. Mer information angående dokumentationskraven har skatteverket gett 
ut i ett meddelande i juni 2007 (SKV M 2007:4). 

2.5 LITTERATURSÖKNING  
Vid uppbyggnaden av den teoretiska referensramen började vi söka efter genomförd 
forskning som behandlade hur företag anammar nya redovisningsprinciper. Vi kunde 
dock inte hitta någon teori som tog upp just den frågeställning som vi ville besvara och 
fick därför försöka närma oss teori från andra närliggande områden. Vi sökte då efter 
diffusions teori som förklarar hur innovationer sprids för att genom denna teori söka 
vägledning. Vi kunde då under definitionen för vad en innovation innefattar likställa en 
innovation med en ny redovisningsprincip. För att ytterligare bygga upp vår referensram 
sökte vi förklaringar inom institutionell teori. Inom denna teori fokuserade vi på 
företags agerande vid institutionell påtryckning. Dessa teorier har gett vägledning och 
ökad förståelse för spridning och anammandet av nya redovisningsprinciper.         

Vi sökte vetenskapliga artiklar i databaserna EBSCO, Emerald, JSTOR och Google 
Scholar. De sökord vi har använt oss av på samtliga sidor är diffusion of innovation, 
adaption, institutional theory, innovation, institutional change och implementation. Vi 
använde oss av den logiska operatorn AND för att fokusera vår sökning. Vi har även 
utforskat referenslistor i de artiklar och uppsatser vi funnit och genom detta hittat 
vägledning till än fler artiklar. Litteratur söktes även i Luleå Tekniska Universitets 
databas Lucia. Sökord vi använde oss av individuellt eller tillsammans var 
redovisningsprinciper, redovisning, Diffusion of innovations, institutionell teori och 
innovationer.  För att hitta lagtexter, propositioner eller annat material som rör 
dokumentationsskyldighet vid internprissättning har vi främst sökt på skatteverkets 
hemsida, regeringskansliets hemsida samt bland gamla uppsatser på www.uppsatser.se.  

2.6 VAL AV FALLSTUDIEFÖRETAG  
För att skapa en nyanserad bild av hur företag anammar nya redovisningsprinciper valde 
vi att ta kontakt med ett mindre och ett större koncernföretag som var berörda av 
dokumentationsskyldighet vid internprissättning. Företagen skulle således befinna sig i 
Sverige och ha minst ett dotterbolag i ett utomstående land där internprissättning 
förekom. Genom att undersöka ett mindre och ett större koncernföretag ansåg vi att 
underökningen eventuellt skulle erhålla lite mer bredd och att det kunde möjliggöra att 
eventuellt kunna dra slutsatser om storlek kunde vara en bakomliggande faktor som 
påverkar hur företaget anammar de nya redovisningsprinciperna. Vi kom tidigt i kontakt 
med Polarica som vi sedan tidigare hade vetskapen om att de uppfyllde kriterierna för 

http://www.uppsatser.se
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att vara skyldiga att dokumentera sin internprissättning. Detta företag har ungefär 250 
anställda varav cirka 170 utanför Sverige och kan därför, i detta sammanhang, ses som 
ett mindre koncernbolag.  

För att sedan hitta ett större företag ringde vi till ett antal större företag och fick till slut 
kontakt med Företag A. Detta var optimalt då företagets geografiska placering 
möjliggjorde att vi kunde utföra en personlig intervju med ansvarig person på dennes 
kontor. Företag A har drygt 3600 anställda, varav cirka 600 utanför Sverige och kan 
därför ses som ett större koncernföretag. Dessa företag agerar inte inom samma 
marknad och dotterbolagens geografiska placering skiljer sig mellan företagen. Utöver 
dessa två företag tog vi kontakt med skatteverket för att höra hur de uppfattar att företag 
anammat dokumentationsskyldigheten vid internprissättning. Då skatteverket är den 
kontrollerande myndigheten ansåg vi det vara av stor vikt att ta del av deras syn på hur 
företagen agerar. Detta för att skapa djupare förståelse och fler perspektiv på hur företag 
anammar nya redovisningsprinciper. 

2.7 DATAINSAMLING 
Vid användandet av undersökningsmetoden fallstudie går det att samla in data genom 
olika metoder som exempelvis enkäter och intervjuer (Jacobsen, 2002). Vid insamling 
av data till vår studie ansåg vi intervjuer lämpligast med tanke på att vår studie bygger 
på en djupgående karaktär och med detaljerad information samt att området är 
komplext. Vi ansåg inte att enkäter kunde fånga det vi ville komma åt. Intervjuer är bra 
enligt vår uppfattning för att de tillåter oss som forskare att utforska ett nytt 
forskningsområde, utveckla begrepp och pröva teorier samt att intervjuernas styrka är 
att de kan ge insikt i hur människor själva uppfattar sin värld. Våra intervjuer var 
semistrukturerade genom att det fanns en färdig frågeguide som ändock tillät öppna 
svarsalternativ och flexibel ordning på frågorna (Denscombe, 2000). Motivet till att ha 
semistrukturerade frågor var att respondenterna skulle ha möjlighet att tala mer öppet 
och utförligt, att de skulle kunna utveckla sina tankar och synpunkter vilket i sin tur ger 
mening och innebörd till vår undersökning.  

Vid insamlandet av data har en personlig intervju samt två telefon intervjuer 
genomförts. Anledningen till enbart en personlig intervju var det geografiska avståndet 
samt att aktörerna befann sig på olika orter. Valet av aktörer till intervjun grundades på 
att de arbetade med ämnet ifråga och därför skulle kunna ge oss relevant information 
angående vår undersökning. Inför våra intervjuer utformade vi frågeformulär vilket 
även vår handledare granskade för att på detta sätt säkerställa att det var relevanta frågor 
som fångade in rätt område samt var av relevans för vår undersökning. Frågorna 
formulerades efter att ha erhållit en förförståelse för vårt val av undersökningsämne. 
Förförståelsen förvärvade vi genom att läsa och tolka Sveriges regerings proposition 
(2005/06:169), skatteverkets föreskrift (SKVFS 2007:1) och skatteverkets meddelande 
(SKV M 2007:4).  

För att säkerställa att vi inte försummade viktig information spelade vi in intervjuerna 
och detta gjordes med respondenternas medgivande. Vid intervjutillfällena frågade vi 
respondenterna om kompletterande frågor kunde ställas i efterhand, vilket godkändes av 
samtliga respondenter. Några kompletterande frågor behövde vi dock ej efterfråga.   
Direkt efter varje avslutad intervju dokumenterades dessa ordagrant, bland annat för att 
kunna plocka ut citat. Därefter bearbetade vi materialet och en sammanställning av 
intervjun genomfördes såsom den skulle visas i den empiriska delen. Sammanfattning 
av intervjuerna skickades till respektive respondent för godkännande och detta skedde 
för att kontrollera att det inte skett någon missuppfattning. En del av svaren har inte 
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lyfts in i empirin. Anledningen till detta är att informationen i svaren inte kunde förenas 
med studiens syfte och därmed inte kunna tillföra eller påverka resultatet av studien.  

2.8 METODPROBLEM 
Ett problem som vi ställts inför är att vi inte kunnat hitta någon teori som tog upp just 
den frågeställning som vi ville besvara och därav har vi fått försöka närma oss teori från 
andra närliggande områden. Vi bestämde oss för att söka vägledning inom diffusions 
teori samt institutionell teori. Den teoretiska referensram som vi valt att ta med i vår 
studie är till stor del grundad på en författare per teori. Motivet till detta inom diffusions 
teori är att många artiklar refererar till denna författare, varav det i en artikel nämns att 
denna författares bok är att anses som vägledande inom detta område. Inom den 
institutionella teorin har valet grundats på hur vi valt att se på undersöknings området, 
vad vi anser mest applicerbart på vår studie. Andra referenser har lyfts fram för att 
kunna stärka teorierna. Det kan även ha uppstått en del metodproblem i och med de 
utförda intervjuerna.  

Vi har genomfört tre intervjuer, en personlig intervju och två telefon intervjuer och detta 
ha medfört problem genom att vi endast utförde en personlig intervju.  Motivet till att 
det endast blev en personlig intervju var att endast en av oss skulle ha kunnat medverka 
vid den andra intervjun. Detta ville vi undvika med tanke på att vi kan ha olika 
uppfattningar och då vår studie bygger på tolkning, beslutade vi att genomföra en 
telefon intervju där vi båda kunde närvara. Den tredje intervjun beslutades att bli per 
telefon på grund av det geografiska avståndet. Denscombe (2000) framhåller att 
information som erhålls per telefon inte är att anses som mindre tillförlitlig än den 
information som erhålls vid en personlig intervju. 

Efter att vi skickat sammanställningen av intervjuerna till respektive aktör var det en av 
dessa som ville vara helt anonym. Detta kan medföra vissa problem då vi i empirin inte 
kan beskriva viktiga aspekter i detalj samt att vi inte kan lyfta upp vissa företeelser vid 
tolkningen av vårt material. Med vårt aktörssynsätt utgår vi från den dialog som har 
förts med aktörerna och enligt Arbnor och Bjerke (1994) görs snarare en tolkning av 
resultaten än en analys. Därmed kan detta leda till en viss svaghet i vår studie. För att 
försöka minska denna potentiella svaghet har vi försökt att med andra ord beskriva vad 
vi kommit fram till. 

VALIDITET OCH TILLFÖRLITLIGHET 

Aktörssynsättet har enligt Arbnor och Bjerke (1994) inte några konkreta kriterier för 
vad som kan validera en studie. Validitetsbegreppet används enligt författarna med olika 
innebörd, vilket kan innefatta alltifrån intervjuarens respons i dialogen och dennes 
tolkning av svaren till att hantera studiens trovärdighet och uppriktighet. Detta beror 
enligt Arbnor och Bjerke främst på att aktörssynsättet ser verkligheten såsom en social 
konstruktion som förändras med dess omgivning och därav utfaller möjligheterna till 
validering som mycket små. Arbnor och Bjerke (1994) talar generellt om praktisk 
processvalidering som kommer tillstånd genom de normala återförningsmekanismer 
som förekommer när människor interagerar med varandra i sociala sammanhang.  

I vår studie har alla aktörer som vi ser det visat stort intresse och under intervjuerna har 
de uppriktigt och öppet tillhandahållit oss information rörande våra frågor enligt deras 
egen uppfattning angående undersökningsämnet. För att öka kvaliteten på vår studie har 
vi inför varje intervju med respektive aktör varit tydliga med att berätta vad studien går 
ut på samt betydelsen av deras deltagande. Alla tre intervjuer har spelats in vilket har 
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möjliggjort att citat har kunna plockas ut. För att öka tillförlitligheten i studien har vi 
skickat sammanfattningarna av intervjuerna till respektive aktör för kontroll att ingen 
missuppfattning har skett.  

2.9 ANALYSMODELL 
I vår tolkning kommer vi att förklara hur och när företagen anammade den nya 
redovisningsprincipen samt vilka faktorer som påverkat deras agerande. För att 
tydligare få en inblick i vilka faktorer som påverkade vid ett visst tillfälle kommer vi att 
disponera upplägget efter hur företagen agerade. Vi har valt att varva företagens 
synpunkter med de uppfattningar som skatteverket har angående företags agerande och 
på detta sätt försökt skapa en mer nyanserad bild. Vi har även dragit paralleller och 
kopplat företagens agerande till de teorier som behandlats i teoriavsnittet.   

 

 

Figur 1. Analysmodell (egen bearbetning) 
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3. TEORI 
 

3.1 INLEDNING 
Då kunskapen angående hur företag anammar nya redovisningsprinciper kan vara 
begränsad har vi valt att söka vägledning genom teori för diffusion av innovationer samt 
institutionell teori. En innovation definieras enligt Rogers (2003) som en idé eller ett 
objekt som uppfattas som någonting nytt av en eller flera individer. Vi anser i och med 
denna definition att en ny redovisningsprincip kan jämställas med en innovation. Med 
hjälp av diffusionsteori blir det möjligt att besvara på hur företag anammar nya 
redovisningsprinciper samt redogör på ett övergripande sätt vilka faktorer som kan 
påverka företaget vid anammandet. För att ytterligare skapa ett perspektiv i anammandet 
av nya redovisningsprinciper har vi sökt kunskap i institutionell teori. Denna teori ger 
en hänvisning hur företag kan agera vid organisatorisk påtryckning och kan ses som ett 
komplement till diffusionsteorin.   

3.2 DIFFUSION AV INNOVATION 
För att förklara hur olika typer av innovationer sprids är det lämpligt att använda sig av 
teorin för diffusion av innovationer. Enligt Redmond (2003) är diffusion ett allmänt och 
känt fenomen som blivit undersökt utifrån olika perspektiv till exempel genom 
ekonomisk-, sociologisk-, medicinsk-, kulturell-, och marknadsperspektiv. Redmond 
(2003) framhåller att samtidigt som olika discipliner försvarar sin egen tradition av 
diffusions baserad forskning är det en källa som är relevant för alla nämligen Everett 
Rogers bok, The Diffusion of Innovations. Rogers bok är en analys och en 
sammanställning av diffusionsforskning och är ansedd som en ledande källa inom 
diffusionsteori (Redmond, 2003).  

Diffusion av innovationer definieras enligt Rogers (2003) som den process där 
innovationer kommuniceras genom vissa kanaler, över tiden, till medlemmar inom ett 
givet socialt system. Rogers (2003) betonar att teorin behandlar och beskriver ett flertal 
stadier som individer passerar beroende på den kunskap de har om innovationen. 
Birkinshaw, Hamel och Mol (2008) framhåller att introduktionen av någonting som 
uppfattas som nytt av företag kan frambringa osäkerhet och tveksamhet.  

Tveksamheten uppkommer på grund av företags brist på förståelse av innovationens 
avsiktlighet och osäkerheten uppstår eftersom företag förmodar att innovationen 
kommer att ha negativa konsekvenser för organisationen (ibid). Rogers (2003) tillägger 
att genom den kunskap och erfarenhet individer skapar genom diffusionsprocessen 
påverkar individens inställning till innovationen och detta påverkar i sin tur adoptionen 
av innovationen. De övergripande områdena som Rogers (2003) teori om diffusion av 
innovationer behandlar är innovationen, kommunikationskanaler, tid samt det sociala 
systemet. 

3.2.1 INNOVATION 

Enligt Rogers (2003) beskrivs en innovation som en idé eller ett objekt som uppfattas 
som någonting nytt av en eller flera personer. Författaren tillägger att det är den 
upplevda nyhetsgraden hos en individ som bestämmer hur en idé uppfattas och om det 
upplevs som någonting nytt är det en innovation. Innovationens nyhetsgrad behöver inte 
endast handla om ny kunskap (Rogers, 2003). Detta anser författaren eftersom att en 
individ kan inneha en stor mängd information om innovationen, men ändå inte bestämt 
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sig för hur denne ska adoptera innovationen. Rogers (2003) presenterar fem attribut hos 
innovationen som påverkar adoptionsprocessen; innovationens relativa fördelar, 
kompatibilitet, komplexiteten, provbarheten samt observerbarhet.  

Den relativa fördelen beskriver i vilken grad innovationen uppfattas som bättre i 
jämförelse med de redan existerande idéerna. Rogers (2003) anser att den relativa 
fördelen går att mäta i ekonomiska termer men att det är lika viktigt att beakta andra 
aspekter såsom social prestige, bekvämlighet och grad av tillfredsställelse.  

Kompatibiliteten beskriver i vilken utsträckning innovationen upplevs stämma överens 
med existerande värderingar, tidigare erfarenheter samt behoven hos den som ska 
adoptera innovationen. En idé som stämmer överens med de rådande värderingarna 
kommer därför att adopteras mer frekvent än en idé som inte gör det.  

Komplexitet beskriver i vilken grad innovationen upplevs vara svår att förstå och 
använda. Vissa innovationer är lätt för individerna i det sociala systemet att förstå, 
vilket underlättar och skyndar på adoptionsprocessen.  

Provbarhet beskriver till vilken utsträckning innovationen kan upplevas och testas 
innan den implementeras. Nya idéer som kan testas redan innan den installeras kommer 
generellt att adopteras fortare än ej prövbara idéer. 

Observerbarhet beskriver i vilken grad resultatet av innovationen är synlig för andra 
individer inom systemet. Rogers (2003) pointerar att desto lättare det är för individer att 
se de fördelar som innovationen medför desto större sannolikhet är det att de adopterar 
den. 

3.2.2 KOMMUNIKATIONSKANALER 

Kommunikation är den process genom vilket deltagare skapar och delar information 
med varandra för att på så sätt skapa en förståelse mellan varandra (Rogers, 2003). 
Enligt Rogers (2003) är diffusion en speciell typ av information där innehållet i 
kommunikationen berör nya idéer. Författaren betonar att essensen i 
diffusionsprocessen är informationsutbytet som sker genom en kommunikationskanal 
där individer kommunicerar nya idéer.  

Rogers (2003) talar om två olika kommunikationskanaler; massmedial och interpersonal 
kommunikationskanal. Kommunikation genom den massmediala kanalen sker 
exempelvis genom tv och radio medan interpersonal kommunikation sker genom ”face 
to face” kommunikation (ibid). De senast åren har Internet vuxit och börjat vara en stor 
del av den personliga kommunikationen och därmed har det även övergått till att vara en 
viktig kommunikationskanal gällande diffusion av innovationer (Rogers, 2003). Den 
sociala processen framhäver Rogers (2003) är en viktig del vid diffusion och att det är 
viktigt att kommunikationen är väl fungerande människor emellan. 

3.2.3 TID 

Det tredje elementet enligt Rogers (2003) i diffusionsprocessen är tid och tillägger att 
tidsdimensionen kan delas in i tre delar. 
 

1. Innovationens beslutsprocess påvisar den tid som behövs från att en 
individ fått kunskap om en innovation tills individen adopterar eller 
förkastar innovationen. 

2. Enskild förmåga till adoption beskriver hur snabbt en enskild aktör 
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adopterar en innovation i förhållande till övriga medlemmar inom 
systemet. 

3. Adoptionens utsträckning anger hur många inom ett system som valt 
att adoptera en innovation inom en viss tidsram. 

 
Beslutsprocess 
Innovationens beslutsprocess är den process vilket individer genomgår för att erhålla 
kunskap om en innovation till att skapa sig en attityd till innovationen och genom denna 
besluta sig för att adoptera eller förkasta (Rogers, 2003). Innovationens beslutsprocess 
är enligt Rogers (2003) indelad i fem grenar; kännedom, uppfattning, beslut, 
implementering och bekräftelse. 

1. Kännedom skapas när en individ för första gången kommer i kontakt 
med en innovation och därmed skapar en förståelse av dess funktioner. 

2. Uppfattning skapas då en individ erhåller en viss attityd mot 
innovationen, fördelaktig eller ofördelaktig. 

3. Beslut utformas då individen engagerar sig i aktiviteter som leder till 
att innovationen adopteras eller förkastas. 

4. Implementering sker när en individ börjar använda innovationen.  
5. Bekräftelse sker då en individ söker information som påvisar att 

beslutet om innovationen var korrekt eller inkorrekt. 
 

Förmåga till adoption 
Enskild förmåga till adoption beskriver i vilken utsträckning vissa individer är tidigare 
till adoption av nya idéer än de övriga medlemmarna inomsystemet. För att 
åskådliggöra detta har Rogers (2003) delat upp adoptanterna i olika kategorier (se figur 
2).  

 

 
 
Figur 2. Technology adoption life cycle (Geoffrey Moore) 
 

 

Innovators söker aktivt efter nya idéer. De har en hög exponering mot massmedia och 
har ett brett personligt kontaktnät som sträcker sig utanför deras lokala område. Denna 
grupp skall dock ej förknippas med de innovatörer som skapat innovationen.  
 



 

12 
 
 
 

Early adopters är individer som i ett tidigt skede tar till sig nya innovationer men ändå 
agerar med en viss varsamhet. Det är mot denna grupp potentiella adopterare vänder sig 
för att få råd och tips.  
 
Early majority adopterar nya idéer just innan den stora massan har accepterat idén och 
gör det med försiktighet.  
 
Late majority adopterar nya idéer just efter den stora massan har accepterat idén och gör 
det ibland på grund av påtryckningar eller av ekonomiska skäl.  
 
Laggards är de som är sist att adoptera en ny innovation. Denna grupp är inte speciellt 
intresserade av förändring.  
 
Adoptionens utsträckning 
Den tredje faktorn enligt Rogers (2003) som involveras i diffusionens tidsdimension 
behandlar i vilken utsträckning innovationen adopteras och definieras genom den 
relativa hastigheten som innovationen adopteras av nya medlemmar inom systemet.  
Vid en sammanställning av antalet individer som adopterat en innovation går det att 
överskåda en kumulativ frekvens som resulterar i en S-kurva (Rogers, 2003). Det börjar 
enligt författaren med att innovators adopterar den nya idén och sedan ökar antalet 
adoptanter i form early adopters för att sedan adopteras av early och late majority. 
Rogers (2003) anser att det är under dessa två senast omnämnda kategorier som den 
kritiska massan befinner sig och allra sist kommer en liten andel laggards (se figur 1). 
Enligt Rogers (2003) är de flesta innovationers adoptionskurvor är S-formade men att 
lutning varierar från innovation till innovation (se figur 3). Vissa innovationer sprids 
väldigt snabbt och får en brant lutning medan vissa innovationer sprids långsamt och 
innehar därmed en flackare lutning (Rogers, 2003). 
 

 
 
Figur 3. S-kurva (Rogers, 2003, s ?) 
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3.2.4 SOCIALT SYSTEM 

Ett socialt system definieras enligt Rogers (2003) som ett antal relaterade enheter som 
är engagerade för att tillsammans lösa problem och genom detta uppnå ett gemensamt 
mål. Medlemmarna i det sociala systemet kan vara individer, informella grupper, 
organisationer eller andra undergrupper (ibid). Författaren framhåller att diffusionen 
inom det sociala systemet och att det är strukturen på det sociala systemet som påverkar 
diffusionen på flera olika sätt. Strukturen definieras som det mönster som är arrangerat 
av enheterna inom det sociala systemet (Rogers, 2003). Rogers (2003) betonar att 
strukturen skapar regelbundenhet och stabilitet till mänskliga beteenden samt att 
strukturen representerar en typ av information som minskar osäkerhet.  
 
Rogers (2003) talar om att det kan finnas en social struktur där enheterna inom systemet 
är ordnade i en hierarki, där vissa har högre eller lägre rang. Författaren framhäver även 
att det kan finnas en struktur som grundar sig i personlig interaktion där det är själva 
informationsflödet som definierar strukturen. En sådan struktur kallas enligt Rogers 
(2003) kommunikationsstruktur och är av en mer homogen karaktär. Strukturen av ett 
socialt system kan underlätta eller hämma diffusionen av en innovation och är av stort 
intresse för att undersöka diffusionsprocessen (ibid). 

3.3 FYRA DRIVKRAFTER TILL ADOPTION  
Abrahamson (1991) har tagit fram en modell för att visa de olika orsakerna till 
spridning av innovationer och framhäver fyra andra alternativ för spridning av 
innovationer än Rogers. Alternativen utgår från antagandet att drivkraften för företag att 
anpassa sig till en innovation kan påverkas i större utsträckning av externa krafter än av 
interna krafter (Abrahamson, 1991). Spridning av en innovation kan enligt Abrahamson 
(1991) delas in i fyra kategorier; efficent choice, forced selection, fad och fashion.  

Efficient choice är då ett företag utifrån rationella beslut börjar använda en modell som 
gynnar verksamhetens fortsatta drift. 

Forced selection är ett påtvingat val där en extern organisation som till exempelvis en 
myndighet eller regeringen reglerar företagets verksamhet utifrån gällande lagstiftning. 

Fashion grundas på osäkerhet och uppkommer genom att någon extern part till exempel 
ett rådgivande konsultbolag förmår företaget att anamma den senaste innovationen. 

Fad grundas även det på osäkerhet och förklaras med att företag anammar en innovation 
på grund av att konkurrenterna eller jämförbara företag redan har adopterat 
innovationen.  

Teorier som bygger på det påtvingande valet antar enligt Malmi (1999) att 
organisationer såsom statliga myndigheter innehar tillräcklig makt att bestämma vilka 
innovationer som skall spridas. Malmi (1999) anser att företag som antas behöva 
anamma dessa påtvingande regler anses inte råda över situationen, vilket sammantaget 
betyder att deras motiv för att förklara spridning och förkastandet av en innovation inte 
har någon betydelse.  

Redmond (2003) betonar att potentiella adoptörer presumeras överväga kostnaden med 
nyttan av en innovation ur en mer eller mindre traditionell ekonomisk innebörd samt ur 
ett mer eller mindre individualistiskt perspektiv. För att förstå ett sådant fenomen anser 
Redmond (2003) att det behövs ses ur det institutionella perspektivet. 
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3.4 INSTITUTIONELL TEORI 
Enligt Oliver (1991) kan institutionell teori ge en inblick i hur organisationer förhåller 
sig till sin omgivning och på vilket sätt organisationer agerar på institutionella 
påtryckningar. Detta är även något som Birkinshaw, Hamel & Mol (2008) håller med 
om och tillägger att den institutionella teorins fokus ligger på omständigheterna hur 
innovationen uppkommer samt på faktorer som möjliggör adaption av innovationen för 
företag. Tolbert (1985) framhåller att det ur ett institutionellt perspektiv åskådliggörs 
hur ej valda beteenden kan förekomma och bibehållas genom vanor, överenskommelser, 
bekvämligheter eller sociala förhållanden då dessa beteenden inte ligger i 
organisationens egenintresse eller bidrar till ökad måluppfyllelse eller egenkontroll. Det 
institutionella perspektivet förklarar även enligt Oliver (1991) hur en organisation 
selektivt kan anpassa sig till sin omgivning samt hur organisationer kan motsätta sig 
institutionella påtryckningar genom strategisk adoption som syftar till att skapa social 
validitet och överlevnad för organisationen. Detta görs genom myter, mening eller 
värderingar istället för måluppfyllelse och utbyte, för att driva och bestämma 
organisatoriskt beteende mot externa påtryckningar (ibid).  

3.4.1 RESPONS TILL INSTITUTIONELL PÅTRYCKNING 

Oliver (1991) presenterar en teori som behandlar organisationers strategiska respons 
mot institutionella påtryckningar. Utifrån fem olika förhållningssätt introducerar Oliver 
(1991) hur en organisation kan förhålla och anpassa sig till externa påtryckningar samt 
hur de kan möta kraven som uppkommer inom den institutionella omgivningen. 
 
Samtycka 

Organisationen kan välja samtycka till de institutionella påtryckningarna och  
detta kan ske på olika sätt. De kan antingen följa normer och ta dem för givet  
genom att ändra sina vanor så att de stämma överens med omgivningens krav. De  
kan även ske genom imitation som enligt DiMaggio & Powell (1991) kan likställas  
med mimetisk isomorphism som innebär att en organisation medvetet eller  
omedvetet kopierar andra framgångsrika organisationer. Denna typ av imitation  
kan även ske genom att få råd genom konsultfirmor eller andra professionella  
rådgivare (DiMaggio & Powell, 1991).  Under denna kategori har organisationer  
enligt Oliver (1991) även valet att helt sonika tillmötesgå regler och normer på ett  
mer medvetet sätt genom att införliva värderingar och normer som stämmer  
överens med de externa kraven. 
 

Kompromissa 

Även fast strategin att samtycka till de utomstående påtryckningarna är den strategi som 
skapar legitimitet och anpassar organisationen mer socialt kan det finnas skäl att 
kompromissa. Organisationer möts ofta av institutionella påtryckningar som blir 
arbetsamma för företaget och skapar konflikter mellan externa förväntningar och 
organisationens mål och självständighet. Under sådana förhållanden kan organisationer 
försöka balansera de olika intressena samt försöka kompromissa med den externa 
institutionen.   
 
Undvika 

Oliver (1991) framhåller att många forskare inom institutionell och resursberoende 
forskning poängterar att undvikandet av institutionella påtryckningar är en viktig 
respons för en organisation. De definierar undvikelse som organisationens försök att 
utesluta en nödvändig anpassning. Det kan ske genom att organisationen undanhåller att 
de inte godtagit de nya reglerna eller helt enkelt sätter upp nya mål och aktiviteter.  
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Trotsa/utmana 

Trotsa kan en organisation göra genom att helt ignorera de externa påtryckningarna. Att 
utmana är en mer aktiv avvikelse av regler och normer och utförs genom att bestrida de 
regler och krav som den externa institutionen påvisat. Utmaningen sker genom 
påtryckningar och argumentation där organisationen exempelvis argumenterar för 
kravens rationalitet.  
 
Manipulera 

Enligt Oliver (1991) är den mest aktiva responsen på en institutionell påtryckning att 
försöka manipulera regler och krav. Manipulation i detta avseende handlar om att 
försöka influera eller påverka. Detta kan exempelvis ske genom att värva en 
inflytelserik person från den påtryckande institutionen till organisationens styrelse, 
genom ”lobbying” eller på andra sätt influera eller få makt över den påtryckande 
institutionen. 

3.5 SAMMANFATTNING 
I denna teoretiska referensram har vi förklarat hur nya redovisningsprinciper kan 
anammas. Med hjälp av teori för diffusion av innovationer beskrivs utifrån Rogers fyra 
perspektiv hur anammandet kan påverkas av bland annat innovationens utformning där 
de påverkande faktorerna är den relativa fördelen, kompatibiliteten, komplexiteten, 
provbarheten samt observerbarheten. Teorin säger även att kommunikationskanalernas 
utformning kan vara en viktig aspekt i anammandet av en ny innovation. Därefter 
presenteras hur en innovation sprids och anammas utifrån en tidsdimension där 
innovationens beslutsprocess, enskild förmåga till adoption och utsträckningen av 
adoptionen behandlas. Den fjärde aspekten behandlar hur grupper och enheter inom det 
sociala systemet agerar och att denna struktur påverkar aktörernas agerande. I den 
teoretiska referensramen behandlas även fyra drivkrafter till adoption som är efficient 
choice, forced selection, fashion och fad. Slutligen presenteras hur företag kan agera 
utifrån institutionella påtryckningar. De kan välja att samtycka, kompromissa, undvika, 
trotsa/utmana eller att manipulera de institutionella påtryckningarna.  
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4. EMPIRI 
 

4.1 FÖRETAG A 
Enligt Aktör X, koncerncontroller på företag A, kom företag A relativt tidigt i kontakt 
med dokumentationsskyldighet vid internprissättning. Det var i och med att ett 
dotterbolag till företag A förvärvade ett stort bolag i utlandet under 2004, dock var 
dokumentationen inte lika omfattande, eftersom att det vid det tillfället inte var lag på 
det i Sverige. Aktör X säger att eftersom att denne jobbade med skatter följer man med 
vad som händer inom det området och det var ganska naturligt att snabbt komma i 
kontakt med den nya redovisningsprincipen.  
 
Det inte var några tveksamheter enligt aktör X om att företag A i ett tidigt skede skulle 
anpassa sin dokumentation angående internprissättning. Aktören säger att företag A 
egentligen inte hade något val eftersom en liknande lag existerade i de länder där 
företag A har sina dotterbolag. Speciellt från Tyskland där denna redovisningsprincip 
har diskuterats flitigt. Det var de utländska dotterbolagen som drev på frågan huruvida 
de individuellt skulle upprätta en dokumentation, dock beslutade företag A att de skulle 
ta hand om det centralt så att företaget skulle få en standardiserad dokumentation för 
hela företaget. Detta enligt aktör X för att det var mest praktiskt samt att kostnaden 
annars skulle ha varit större om dotterbolagen upprättade en dokumentation på eget håll.  
 

”det var väldigt svårt i början då det inte fanns några krav ifrån 

Sverige” 

     
Enligt aktör X var det till en början svårt att veta vad som krävdes och företag A 
arbetade därför väldigt intensivt med sina konsulter för att få fram den första 
dokumentationen. Det kan dock vara kostsamt att anlita konsulter då de har en hög 
timpenning. Vissa saker kan vara svåra att skapa sig en uppfattning om och då är det en 
fördel anser aktören om hjälp kan erhållas av en specialist inom området. Det svåraste 
med den nya redovisningsprincipen är enligt aktör X att sätta sig ner och omstrukturera 
koncernen, besluta hur företaget ska se på ett visst dotterbolag och hur 
implementeringen av gällande reglerna skall ske.  
 
Utformningsarbetet började med att företag A satte upp ”guidelines” för vad som gäller 
i företaget och hur de definierar sin verksamhet för att därefter gå in djupare och 
tillämpa föreskrifterna. Det är enligt aktören bra om man kan finna en enkel struktur 
som man kan arbeta efter. Aktör X poängterar att denna strukturering tog väldigt lång 
tid eftersom företag A definierade dotterbolagen efter exempelvis om de var 
producerande eller distribuerande företag, för att sedan upprätta prissättningsmodellerna 
beroende på detta. 
 
Aktör X säger att denne har fått tips genom att ha deltagit vid olika kurser och där talat 
med andra företag som arbetar med samma frågor. Men då företag A var ute tidigt, var 
det inte så många som man kunde erhålla vägledning ifrån. Det är snarare konsulterna 
som haft en bättre överblick över hur andra företag gått till väga. Företag A har dock 
inte varit i kontakt med skatteverket och påpekar att de var väldigt sena ute med 
information och att konsulterna agerade mycket snabbare. Aktör X framhåller även att 
de hela tiden får löpande information och uppdateringar av revisorerna. Vidare tilläger 
Aktör X att det finns en del litteratur inom området och använder själv en bok som är 
utgiven av en stor revisionsbyrå. Aktör X anser dock inte att implementeringsfasen hade 
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underlättats om de hade fått någon annan information men påpekar att arbetet hade gått 
mycket smidigare om denne vid uppstarten haft kunskapen som denne har i dag, men 
tillägger att det är ganska självklart. 
 

”Från och med 2007 hade vi en väldigt bra dokumentation som 

täcker hela företaget” 

 
Den nya lagen har enligt aktören medfört att företag A börjat reflektera mer på 
internprissättningen, speciellt när de gör jämförelseanalyser, där det tydligare går att 
jämföra om företag A satt rätt marginaler osv. Arbetet med att införa den nya 
redovisningsprincipen har varit tidskrävande speciellt till en början då det handlar om 
det stora arbetet men har avtagit för att sedan bara bli lite enklare förändringar. Företag 
A arbetar kontinuerligt med dokumentationen, dock är arbetsbördan lägre nu än vid 
uppstarten. 
 
Aktör X anser att genom att de använder sig av armlängdsprincipen grundas 
internprissättningen på en marknadsprissättning men tycker ändå att det ibland kan vara 
svårt att få information från andra företag. Det är enligt aktören sällsynt att erhålla 
information från konkurrenterna men det går ganska bra att följa de hänvisningar som 
finns och det viktiga blir då att motivera hur man agerat. Aktör X säger att de använder 
sig av databas för att få information om andra företag. Vid användandet av databas kan 
företag enligt aktören välja vilka andra företag man vill jämföra sig med utifrån vissa 
kriterier såsom omsättning eller om de är koncernbolag. Slutligen kanske det bara är ett 
femtontal bolag som företaget kan jämföra sin verksamhet med. Aktör X tillägger att 
det är denna databas som även skatteverket använder sig av.  
 
Implementeringen av den nya redovisningsprincipen har enligt aktör X varit för dyr och 
att det varit alldeles för mycket detaljer och dokumentation. Samtidigt som denne 
ifrågasätter om företag A kanske har överarbetat sin dokumentation och påpekar att det 
inte skett någon revision ännu och det därför finns en liten osäkerhet vad som exakt 
önskas. 

4.2 POLARICA 
Polarica kom enligt Pessa, ekonomichef på Polarica, för första gången i kontakt med 
dokumentationskraven vid internprissättning via de Polska dotterföretagen, när lagen 
introducerades någon gång före millenniumskiftet. Pessa påpekar att det i Polen aldrig 
varit någon revision för än nu när lagen introducerades i Sverige och i dagsläget är 
koncernens samtliga bolag, förutom de ryska, under revision.  Polarica har i dagsläget 
inte kommit så långt med dokumentationen men arbetar med den. Pessa säger att själva 
dokumentationen inte är färdigställd men att internprissättningen fungerar som den ska 
idag och har godkänts av skatteverket. Polarica får hela tiden ekonomiska nyheter och 
fick första gången information om den nya lagen via ett nyhetsbrev från skatteverket. 
 
Pessa tycker att den nya lagen är bra i grund och botten om den varit enkel att utforma 
för företagen, vilket den i dagsläget inte är. Pessa anser att lagen medför att företag får 
en enhetlig internprissättning för dotterbolagen men han tycker dock att lagen är för 
omfattande och att det är för mycket administration kring lagen för att uppnå syftet. Han 
säger att den är för omfattande helt enkelt, tar för mycket tid och blir för dyr för att 
uppnå kraven. 
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Tanken var enligt Pessa att dokumentationen skulle vart färdigställd sommaren 2008 
men att detta inte skedde på grund av olika anledningar. Polarica förväntas nu vara klar 
med dokumentationen våren 2009 och målsättningen är att vara klar före bokslutet i 
april. Polarica som har ett brutet räkenskapsår skulle egentligen ha varit klar och kunnat 
presentera dokumentationen 30 april 2008. Pessa anser att den största orsaken till denna 
försening är att den tar för mycket tid att framställa. Samtidigt som man redan har 
fungerande rutiner för ”sånt här” (internprissättning) i många fall. Han säger att det tar 
för mycket tid och påpekar att det gäller främst att framställa konkurrentanalyser och 
jämförelseanalyser. Han påpekar att detta är extra svårt eftersom att Polarica agerar på 
en lite svår marknad där de inte har så många konkurrenter.  
 
Pessa säger att det är svårt att i dagsläget säga om lagen medfört några svårigheter för 
företaget då de inte har den erfarenheten ännu. Han tillägger att det inte finns några 
påföljder för att inte ha denna dokumentering. Pessa säger att det finns 
dokumentationskrav enligt lag och att dem ska man naturligtvis uppfylla och det är även 
målsättningen. Han säger att eftersom att det inte finns någon påföljd om de inte 
upprättar dokumentationen vilket medför att det inte händer något om vi inte upprättar 
dokumentationen. Han tilläger att de har en policy för internprissättningen idag som 
fungerar och att det är det viktiga. Pessa säger att Polarica tidigare varit i kontakt med 
skatteverket för att se vad de har för information och om de eventuellt hade några 
färdiga mallar som företaget skulle kunna ta del av. Han tillägger att Polarica varit i 
kontakt med en student som skall hjälpa företaget med dokumentationen.  
 
Pessa påpekar angående att det nu är revision på deras internprissättning att Polarica 
tydligt kommunicerat till skatteverket att det inte har någon dokumentation och att det 
är under arbete och att det förhoppningsvis kommer under våren om inget oväntat 
inträffar. Detta har skatteverket accepterar och detta har varken svenska eller finska 
skattemyndigheter haft några synpunkter på. Detta då de ansett att den nuvarande 
internprissättning som Polarica tillämpar varit tillräcklig och att de därför inte har något 
att invända och kommer inte att ändra några beskattningsbeslut på grund av att de inte 
haft någon dokumentering. Pessa framhåller att Polarica  nu blir granskade för de två 
senaste verksamhetsåren i Sverige och det verkar ok, dock har företaget inte erhållit 
någon slutrapport och där kommer det naturligtvis enligt Pessa framgå att företaget inte 
uppfyller dokumentationskraven.  
 
Pessa anser inte att dokumentationen hade kunnat bli färdig fortare om de hade fått 
någon annan typ av information. Detta eftersom Polarica varit relativt tidigt införstådda 
vad lagen innebar. Han tillägger att det enda som skulle underlätta anammandet av den 
nya redovisningsprincipen skulle vara om den var mindre omfattande och därmed 
enklare. Pessa tillägger att Polarica har ett begränsat antal anställda för sådana 
arbetsuppgifter samt att det inte finns någon tid över. Många gånger får man i sådana 
här fall anlita en konsult men att det inte är att tänka på gällande denna nya 
redovisningsprincip. Han poängterar att om konsulterna skulle arbeta med utformningen 
av dokumentationen skulle det ta lång tid att färdigställa denna då de inte klara detta 
utan företagets hjälp. Pessa säger att Polarica har blivit kontaktad av några 
revisionsbyråer som skickat information kontinuerligt, och att det är ganska vanligt att 
de söker uppdrag. Polarica har dock inte varit intresserad av dessa tjänster. 
 

”Målsättningen är ju givetvis att uppfylla alla krav…men allting 

har ju sitt pris” 
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Pessa säger att de givetvis har som målsättning att uppfylla alla krav men tillägger att 
allting har sitt pris. Han förklarar att de inte är speciellt intresserade av att köpa ett 
dokument för några hundra tusen kronor som inte ger företaget någonting. Det måste ge 
oss någonting tillbaka för att vi ska kunna sätta pengar på det, dessutom är det en stor 
administrativ börda på detta.  
 

”Jag kan ju inte köpa ett dokument för flera hundratusen som 

inte ger företaget någonting” 

 
Pessa säger att revisionen inte har något att göra med att de nu börjat arbeta med att 
färdigställa dokumenteringen och säger att målsättningen var att den skulle vara klar till 
sommaren 2008 men säger att det sprack på många av olika anledningar. Han säger 
även att de varit i kontakt med väldigt många företag, speciellt mindre men även nått 
börsnoterat bolag, för att se om de arbetat med dokumentationen, och han säger att det 
är väldigt få som har utformat sin dokumentation. Han tror även att skatteverket 
kommer att ha lite överseende de första åren tills den blivit implementerad och säger att 
det brukar vara så när det kommer någon ny omfattande lag. Pessa anser att det inte 
finns någon extern part förutom skatteverket som skulle ha någon synpunkt på om de 
upprättar dokumentationen eller ej. 
 
Pessa säger att det kan röra sig om stora summor för att utforma ett dokument, speciellt 
om man anlitar konsulter, och frågar sig då om det verkligen är rätt att lägga en sådan 
kostnad på företagen då det gäller ett administrativt dokument. Pessa tillägger att 
Polarica inte erhåller mer produkter för att de har en dokumenterad internprissättning, 
och tillägger att kunden inte är beredd att betala någonting för vår dokumentation.  

4.3 SKATTEVERKET 
Robert Glansberg, skattejurist och sakkunnig angående internprissättning på 
skatteverket, uppskattar att det finns cirka 23000 företag i Sverige som berörs av lagen 
för dokumentationsskyldighet vid internprissättning. Då lagen träde i kraft först 1 
januari 2007 är det först 2008 som skatteverket kan granska hur många företag som 
upprättat dokumentationen och skatteverket har därmed i dagsläget ingen kontroll hur 
många företag som är färdiga med sin dokumentation.  
 
Glansberg anser att det är viktigt att skatteverket informerar bort så mycket fel som 
möjligt och tillägger att det finns en vilja hos företagen att göra rätt. Enligt Glansberg 
sprids kunskap om hur dokumentation skall vara utformad på ett flertal olika sätt. Under 
2007 har skatteverket utfört en ”road show” där de åkte runt i hela Sverige och 
informerade företag. Inför detta gjordes ett utskick till de berörda bolagen och 
Glansberg uppskattar att de under dessa sammankomster totalt sett haft mellan 1500 och 
2000 deltagande. Glansberg tillägger att de haft en del uppsamlingsträffar och anser att 
de som vart intresserade har givits möjlighet att delta i vart fall. Glansberg tror att det är 
väldigt många som finner och på egen hand uppsöker skatteverkets information och 
upplever att detta har tilltagit i och med en ökad Internetanvändning.  
 
Vidare talar Glansberg om en viss ”datamognad” och framhåller att datorn har blivit ett 
viktigt verktyg i vardagen för alla företag. Genomgående upplever Glansberg att lagen 
tagits emot på ett positivt sätt speciellt med tanke på att den kan vara en stor börda för 
företagen. Det har dock undantagsvis förekommit en del negativa reaktioner. Glansberg 
upplever att företagen är intresserade och att de vill göra rätt för sig. 
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”Storföretagen har ju kommit längre, men de lever ju på något 

sätt i en annan värld” 

 
Glansberg anser att det finns en skillnad mellan hur mindre och större företag uppfattar 
den nya redovisningsprincipen. Eftersom Sverige införde lagen så pass sent samt att 
lagen redan fanns i andra länder medför det enligt Glansberg att de stora företagen redan 
är ”inkörda” på att upprätta en dokumentation. Han tilläger dock att detta är en aning 
mer problematiskt för de mindre företagen som kanske inte drabbats av 
dokumentationskraven i utlandet på grund av att de haft undantagsregler. Detta kan 
medföra att det blir lite svårare för just denna grupp av företag i Sverige eftersom de 
inte haft dokumentationskraven i sina dotterbolag sedan tidigare.  
 
På frågan varför vissa företag är snabbare än andra att anamma den nya 
redovisningsprincipen tror Glansberg att det till stor del har att göra med att de stora 
företagen har levt med denna typ av redovisningsprincip sedan tidigare och att de därför 
blivit relativt enkelt att komplettera sin dokumentation så att den överensstämmer med 
den Svenska lagen. Glansberg berättar att det då blir svårare för de mindre företagen 
som inte levt i samma värld, som inte har arbetat lika mycket med dessa frågor sedan 
tidigare.   
 
Glansberg uppfattar att det svåraste med den nya redovisningsprincipen, som 
skatteverket får mest frågor kring, är de två sista punkterna om vad en dokumentation 
ska innehålla som behandlar prismetodik, vilka prismetoder man ska använda och hur 
de ska användas samt jämförbarhetsanalys. Vidare framhåller Glansberg att 
implementeringen skall följa en propornalitetsprincipen som innebär att kostnaden ska 
stå i relation till nyttan. Det är i introduktionsfasen enlig Glansberg som den största 
kostnaden uppstår. När företag väl byggt upp en fungerande struktur är det bara en 
mindre kostnad att hålla den vid liv.  
 

”…vi har nog en annan rättstradition och Sverige följer kanske 

regler i större utsträckning, utan att de är förenade med 

sanktioner” 

 
Många andra länder har enligt Glansberg sanktionerat denna lag, dock inte Sverige. 
Detta tror han har att göra med att Sverige har en annan rättstradition samt att vi följer 
regler i större utsträckning utan att de är förenade med straff. Glansberg tycker att det är 
viktigt att poängtera att lagen om dokumentation vid internprissättning inte lever sitt 
eget liv. Dokumentationen är en förlängning av de existerande internprissättningsregler, 
det vill säga företagen ska följa armlängdsprincipen samt att dokumentationen är till för 
att företag skall kunna uppvisa ett underlag för hur de fastställt internpriserna.  
 
Glansberg tillägger att det inte händer något om företag inte upprättar dokumentationen, 
dock medför det en psykologisk nackdel för de drabbade företaget i och med att 
skatteverket får en fördel vid en eventuell revision. Detta kan ge företaget en nackdel ur 
ett bevishänseende vid en revision. Glansberg betonar att många företag har en nära 
kontakt med en revisor, samt att de större redovisningsbyråerna innehar 
internprissättningskonsulter som företag kan ta hjälp av.  Dock framhåller han att det 
även är många företag som vänder sig till skatteverket för konsultation och att det även 
finns företag som på egen hand försöker utforma dokumentationen. Glansberg säger att 
det till stor del kan vara en ekonomisk fråga och att det är många företag som inte 
tycker att det är ekonomiskt försvarbart att anlita en revisionsbyrå.  
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5. TOLKNING 
 
 
Det visade sig att flertalet av fallföretagens dotterbolag redan berörts av en utländsk lag 
för dokumentationsskyldighet vid internprissättning innan lagen introducerades i 
Sverige. Detta medför att vi även kommer att beröra hur företagen valde att agera samt 
hur de uppfattade den utländska lagen då detta har påverkat företagens agerande kring 
den svenska lagen om dokumentationsskyldighet vid internprissättning. För att 
åskådliggöra företagens agerande presenterar vi nedan händelseförloppet från den 
tidpunkt då företaget kom i kontakt med lagen för första gången till den tidpunkt då 
företaget implementerat den nya redovisningsprincipen. Det är även detta 
händelseförlopp som ligger till grund för dispositionen av detta kapitel. 
 
 
 

 
 
 
Figur 4. Illustration av fallföretagens agerande (egen bearbetning)  
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5.1 ARBETSPROCESS OCH UPPFATTNING 
Företag A kom enligt Aktör X i kontakt med lagen för dokumentation vid 
internprissättning via ett förvärv av ett utländskt bolag år 2004. Då dotterbolagen, 
främst det tyska, drev på frågan om dokumentering ansåg Företag A att de inte hade 
något val det blev därför en självklarhet att redan 2004 upprätta en central 
dokumentering för internprissättningen. Polarica kom i sin tur i kontakt med lagen redan 
vid millenniumskiftet då en liknade lag för dokumentation vid internprissättning 
introducerades i Polen där företaget har dotterbolag. Polarica upprättade dock ingen 
dokumentation vid denna tidpunkt.  

Både Företag A och Polarica fick i ett tidigt skede kännedom samt skapade sig relativt 
snabbt en uppfattning om den nya redovisningsprincipen. Beslut om att adoptera eller 
förkasta redovisningsprincipen togs även relativt tidigt, i vart fall från Företag A då de 
ansåg att de egentligen inte hade något val och påbörjade därför sin implementering av 
redovisningsprincipen. I Polaricas fall framkommer de inte om det var ett aktivt beslut 
att förkasta den utländska lagen. De påbörjade dock inte att implementera 
dokumentationen.  Detta kopplat till Rogers (2003) beslutsprocess går det att utläsa att 
Företag A relativt tidigt hamnade i implementeringsfasen medan Polarica stannade i 
beslutsprocessens beslutsstadium då de inte påbörjade sin implementering.  
 
Företag A valde att tillmötesgå den nya regeln vilket ligger i linje med vad Oliver 
(1991) benämner under kategorin samtycka, vilket är ett sätt för företagen att förhålla 
sig till institutionell påtryckning. Det går även att dra paralleller till Rogers (2003) 
angående förmåga till adoption där företaget kan likställas med antingen innovators 
eller early adopters. Då företag A tidigt valt att implementera den nya 
redovisningsprincipen men inte aktivt sökt efter denna passar företagets agerande bäst 
med definitionen för early adopters. Aktör X anser att den främsta orsaken till att 
företag A i detta tidiga skede implementerade den nya redovisningsprincipen var på 
grund av de påtryckningar som kom från det tyska dotterbolaget. Polarica som även de 
kom i kontakt med lagen tidigt, avstod dock från att uppfylla de Polska lagkraven och 
kan utifrån Olivers (1991) institutionella teori klassificeras som undvikande. De 
bakomliggande faktorerna till att Polarica valde att avstå från att redan här upprätta 
dokumentation kan hänföras till att de enligt Pessa ansåg att lagen var för omfattande 
och komplex samt att de inte hade några resurser för denna typ av arbetsuppgift. Pessa 
anser att det främst är utformningen av jämförbarhetsanalysen som är de mest 
komplicerade delarna av dokumentationskraven speciellt eftersom att Polarica agerar på 
en marknad med få konkurrenter. Detta stärker Rogers (2003) teori om att komplexiteten 
kan vara en påverkande faktor vid adoptionsprocessen.  
 
Att den nya redovisningsprincipen är komplex och svårtolkad är även något som företag 
A och skatteverket framhåller. Aktör X ansåg att det till en börjar var besvärligt att veta 
vad lagen krävde och att det var svårt för företaget att skapa sig en uppfattning om hur 
vissa punkter skulle tolkas. Både Polarica och företag A anser att lagen är väldigt 
tidskrävande och att dokumentationen medför en stor kostnad för företagen. Aktör X 
beskriver att det svåraste momentet var att strukturera upp koncernen och definiera 
dotterbolagens verksamhet för att sedan upprätta en individuell prissättningsmodell för 
respektive företag. Glansberg betonade att jämförbarhetsanalysen och prismodellerna är 
de punkter som skatteverket får mest frågor kring.  
 
Både Aktör X och Pessa ansåg att det finns en del positiva attribut hos den nya lagen. 
Bland annat har dokumentationskraven medfört att företag A blivit mer medveten om 
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internprissättningen inom företaget. Aktör X framhöll att det tydligare går att jämföra 
koncernens bolag och fastställa att bolagen använder rätt försäljningsmarginal mellan 
varandra. Detta kan liknas med vad Rogers (2003) benämner som en relativ fördel då 
detta bör höja graden av företagets tillfredställelse vid utvärdering av dotterbolagen. 
Pessa påpekade att Polarica i ett tidigt skede var införstådda i den nya 
redovisningsprincipen och han ansåg att lagen i grund och botten är bra då den medför 
en enhetlig internprissättning. Han tycker dock att dokumentationskraven är alldeles för 
omfattande och att det är för mycket administration kring lagen. Pessa sade att allting 
har sitt pris och Polarica ansåg att kostnaden för dokumentationen var högre än värdet 
de fick ut av den. Detta är även något som Glansberg framhåller utifrån skatteverkets 
synpunkt och talar om att implementeringen ska följa en propornallitetsprincip där 
kostnaden ska stå i relation till nyttan. Detta går även att koppla till vad Abrahamssons 
benämner som efficient choice då Polarica i detta fall väger kostnaderna mot nyttan. 
Glansberg tillade dock att denna kostnad är störst i implementeringsfasen för att sedan 
bara vara en liten underhållskostnad för företagen.   
 
Aktör X betonade att då det inte fanns några krav från Sverige och därmed var svårt att 
veta vad lagen krävde, arbetade företag A väldigt intensivt med sina konsulter. Aktör X 
tyckte att vissa saker var svåra att skapa sig en uppfattning om och då var det en fördel 
om de kunde ta hjälp av en specialist inom området. Dock påpekade aktören att det kan 
medföra en hög kostnads att anlita konsulter då de tar ut en hög timpenning. Även 
Polarica har blivit kontaktade av revisionsbyråer som erbjudit sig denna tjänst. I 
Polaricas fall var det helt uteslutet att ta del av en konsult för att snabbare kunna 
färdigställa sin dokumentation. Pessa anser att det skulle bli för dyrt och att Polarica 
ändå skulle måsta hjälpa till med utformningen och därmed skulle det ändå vara 
tidskrävande.  
 
Företagen har dock varit i kontakt med andra företag för att få tips på hur de ska gå 
tillväga vid utformningen. Pessa framöll att Polarica varit i kontakt med ett flertal 
företag men var av uppfattningen att det är många företag som inte har upprättat någon 
dokumentation. Aktör X framhöll att hon kommit i kontakt med personer som jobbar 
med dokumentationskraven på andra företag, då hon varit på kurs. Men då företag A var 
relativt tidigt ute med sin utformning var det inte många som hon kunde erhålla hjälp 
av. Aktör X hänvisar till att det var företag A:s konsulter som hade bättre överblick på 
hur andra företag arbetade. Detta går att koppla till teorin om det sociala systemet. Det 
är dock svårt att utifrån denna information dra några slutsatser om det sociala systemet 
som dessa aktörer befinner sig i är av en mer hierarkisk struktur eller av en 
kommunikationsstruktur. Det verkar dock som att det lutar mer mot en 
kommunikationsstruktur, eftersom båda företagen antog sig kunna erhålla vägledning 
av andra företag då de tillfrågades, om de hade arbetat med dokumentationen. Dock blir 
detta svårt att tolka då inget informationsutbyte ägde rum. Polarica uppfattade att 
företagen i deras omgivning inte hade anammat den nya redovisningsprincipen och 
företag A som var tidigt ute med sin utformning av den nya redovisningsprincipen, 
kände inte till något annat företag som arbetade med detta. Detta går att koppla till vad 
Dimaggio & Powell (1991) benämner som ett försök till mimetisk imitation. 
 
Även skatteverket kan ses som en aktör i det sociala systemet eftersom de är den 
kontrollerande myndigheten samt att det är de som tillhandahåller företagen med 
information. Då det är skatteverket som står för en stor del av den informationen som 
kommuniceras ut till företagen tyder på att det handlar om en kommunikationsstruktur. 
Företag A hade dock inte varit i kontakt med skatteverket och Aktör X påpekade att de 
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berodde på att skatteverket var väldigt sent ute med information. Detta skulle kunna 
förklaras med att företag A påbörjade sin dokumentation några år innan den svenska 
lagen träde i kraft och att konsulterna kontaktat företaget i ett tidigt skede. Polarica som 
påbörjat sin dokumentation efter 2007 har dock vänt sig till skatteverket för vägledning. 
Polarica ligger för närvarande under revision i samtliga koncernbolag förutom de ryska 
och har därför en nära dialog med skatteverket.  

5.2 KOMMUNIKATIONSKANALER  
Polarica får hela tiden ekonomiska nyheter via ett nyhetsbrev från skatteverket och det 
var i och med dessa brev som företaget fick information angående den nya 
redovisningsprincipen. Polarica har sedan varit i personlig kontakt med skatteverket och 
har tillgång till skatteverkets hemsida där det finns en del förklaringar på lagen. Att 
företag börjat använda Internet för att söka skatteverkets information är något som 
Glansberg tror har ökat. Han talar om en datamognad och pointerar att datorn har blivit 
ett viktigt verktyg i vardagen för företagen. Detta är även något som Rogers (2003) tar 
upp och nämner att Internet blivit en stor del av den personliga kommunikationen 
gällande diffusion av innovationer.  
 
Företag A som inte haft någon kontakt med skatteverket har istället kommunicerat med 
sina konsulter samt försökt hitta information på eget håll. Aktör X säger att företag A 
löpande får information och blir ständigt uppdaterade av företagets revisorer. Aktör X 
påpekar även att det finns en del litteratur angående den nya redovisningsprincipen och 
använder själv en bok som en stor revisionsbyrå givit ut. Respondenterna tycks dock 
vara relativt nöjda med den information som finns tillgänglig och de kanaler som den 
sprids inom. Detta då båda respondenterna anser att de inte hade kunnat påskynda 
implementeringsfasen om de erhållit någon annan information. 

5.3 SANKTIONER 
Enligt Pessa finns det dokumentationskrav enligt lag och han anser att detta är något 
som Polarica ska följa och att det är företagets målsättning. Han berättar dock att det 
inte finns några påföljder om de inte upprättar denna dokumentation och att det därför 
inte händer så mycket om de väljer att inte upprätta den. Pessa anser att de har en 
fungerande internprissättning och att det är det vikigaste. Enligt Glansberg har många 
länder sanktionerat lagen om dokumentation vid internprissättning men inte Sverige. 
Glansberg tror att detta kan ha att göra med att Sverige har en annan rättstradition och 
att vi följer regler i större utsträckning, utan att de är förenade med straff. Dock anser 
Glansberg att det kan vara till nackdel för företagen om de inte upprättar någon 
dokumentation då detta ger en nackdel ur ett bevishänseende då det är skatteverket som 
har bevisbördan och får fördel vid en eventuell revision. Detta går att koppla till Rogers 
(2003) relativa fördel med innovationen. Den relativa fördelen uppstår då ett företag 
väljer att anamma den nya redovisningsprincipen och får därmed lättare att påvisa att 
företagets interna transaktioner är riktigt prissatta. Detta skapar även en koppling till 
vad Abrahamson (1991) benämner som forced selection. Då dokumentationen är 
lagstadgad men inte sanktionerad minskar graden av påtryckningar och kan därför vara 
en bidragande faktor till hur företagen anammar en ny redovisningsprincip.      
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5.4 EFTER INFÖRANDET AV DEN NYA REDOVISNINGSPRINCIPEN 
Enligt Pessa har Polarica inte färdigställt sin dokumentation i dagsläget och säger att det 
till stor del beror på lagens omfattning och att de har ett begränsat antal anställda som 
jobbar med dylika administrativa arbetsuppgifter och Polarica därmed inte haft tid. 
Pessa framhåller att Polaricas målsättning är att uppfylla alla dokumentationskrav 
samtidigt som han påpekar att allting har sitt pris. Detta kan med utgångspunkt från den 
institutionella teorin som Oliver (1991) presenterar ses som att Polaricas respons på den 
nya redovisningsprincipen antingen är ett sätt att kompromissa eller undvika. Då 
Polarica i dagsläget ligger under revision och för en dialog med skatteverket angående 
upprättandet av dokumentationen kan detta snarare liknas vid en kompromiss än ett 
undvikande. Polarica förväntas dock vara klar med sin dokumentation våren 2009. 
 
Då företag A redan 2004 började arbeta med dokumentationen och därmed hade mycket 
av arbetet klart blev bördan för att uppfylla de svenska kraven relativt liten. Aktör X 
framhöll att företag A hade en fullgod och färdigställd dokumentering av 
internprissättningen under 2007. Detta kan kopplas samman med Rogers (2003) 
innovationsteori där provbarheten är en påverkande faktor för anammandet av en ny 
innovation. I detta fall kan provbarheten relateras till att företag A redan innan den nya 
lagen träde i kraft i Sverige hade påbörjat sin dokumentering av internprissättning. Dock 
påpekar Aktör X att det inte ännu skett någon revision på företag A och att de därför 
inte kan veta om skatteverket har några synpunkter på deras dokumentering. Detta kan 
jämställas med att företag A ligger i beslutprocessens bekräftelse-fas.  
 
Att det skiljer sig mellan hur mindre och större företag anammar den nya 
redovisningsprincipen är något som Glansberg framhåller. Han säger att denna skillnad 
ligger i att många av de mindre företagen inte varit drabbad av den utländska lagen och 
att de större företagen därför kan ha upprättat dokumentationen i ett tidigare skede. 
Glansberg säger att det därför blir svårare för de företag som inte arbetat med liknande 
frågor sedan tidigare. Dock har studiens fallföretag varit drabbade av den utländska 
lagen men polarica har inte upprättat den sedan tidigare och har därmed efter 2007 fått 
mer arbete med att implementera den nya redovisningsprincipen. 
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6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

6.1 SLUTSATSER 
 

Hur anammar företag nya redovisningsprinciper?  
 

I vår undersökning har det visat sig att företag anammar nya redovisningsprinciper på 
olika sätt. Detta gäller såväl ur ett tidsperspektiv som ur ett arbetsprocessperspektiv. Vår 
undersökning visade att ett företag påbörjade anammandet av den nya 
redovisningsprincipen redan tre år innan redovisningsprincipen tillämpades i Sverige. 
Detta företag tog i stor utsträckning hjälp av konsulter för att få vägledning och för att 
snabbt bli klar med tillämpningen av den nya principen. Ett annat företag hade inte 
påbörjat sitt arbete med den nya redovisningsprincipen då den trädde i kraft. Detta 
företag valde att helt avstå från att anlita konsulter för att istället implementera den nya 
redovisningsprincipen på egen hand. För att få information om den nya lagen letar 
företagen i sin omgivning och försöker ta del av hur andra företag agerat. 
Informationsinsamlingen sker både i egen regi, genom bland annat Internet eller genom 
böcker, samt genom redovisningskonsulter i de fall företagen valt att begagna konsulter.  
 
 
Vilka faktorer påverkar hur företag anammar nya redovisningsprinciper? 

Det finns en mängd faktorer som påverkar hur företagen väljer att anamma nya 
redovisningsprinciper. Vi har identifierat att dotterbolagens geografiska placering kan 
ha en avgörande roll för hur koncernföretagen agerar. En anledning till detta är att de 
finna en viss diskrepans mellan påtryckningarna från de olika länderna där 
dotterbolagen befinner sig. Detta kan påverka hur tidigt ett företag påbörjat 
implementering och bearbeta den nya redovisningsprincipen. Huruvida företagen väljer 
att använda sig av konsulter vid anammandet av en ny redovisnings påverkar även det 
hur snabbt företaget kan anpassa sin redovisning. Vi har funnit att ett företag valt att 
anamma en ny redovisningsprincip utan att tveka samt att ett företag starkt ifrågasatt 
nyttan med redovisningsprincipen. Skillnader i hur företag anammar nya 
redovisningsprinciper kan därför även härledas ur företagets syn på nyttan med en ny 
redovisningsprincip. Då företagen inte ser någon nytta med redovisningsprincipen får 
den inte någon hög prioritering och anammandet kan därmed fördröjas. Även den 
arbetsbörda som den nya redovisningsprincipen medför kan påverka hur företagen 
anammar en ny redovisningsprincip. Studien visar att införandet av en ny 
redovisningsprincip medför en stor arbetsbörda för företagen och detta kan vara ett 
motiv för att inte anamma redovisningsprincipen. Det har även framkommit att det kan 
finnas en skillnad mellan större och mindre företag. Denna skillnad är främst kopplad 
till de resurser som företagen har att tillgå. Företagen anser sig vara bra på att hitta 
information och att denna faktor inte påverkat företagens anammande. 
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6.2 AVSLUTANDE DISKUSSION 
De företag som vi undersökt skiljer sig på de flesta punkter gällande hur de anammat 
den nya redovisningsprincipen. Vi har identifierat att en bidragande faktor till denna 
skillnad är att det finns en diskrepans mellan påtryckningar från företagens utländska 
dotterbolag och att dessa verkar skilja sig från land till land. Det är dock svårt att 
värdera hur stor påverkan denna faktor enskilt har på företagens agerande då det även 
finns en del andra påverkande faktorer. Det har även framkommit att det är väldigt 
resurskrävande att anamma en ny redovisningsprincip och att detta är en bidragande 
faktor till att företag väntar eller fördröjer anammandet av den. Då en ny 
redovisningsprincip inte ökar företagets omsättning blir oftast implementeringen av 
denna enbart en kostnad. Detta i kombination med att det inte finns några sanktioner för 
att inte anamma den nya principen bör påvisa att det finns en del andra anledningar eller 
faktorer som påverkar att företagen implementerar den nya redovisningsprincipen. En 
bidragande faktor som påverkar om företagen väljer att följa de redovisningslagar som 
existerar kan då framkomma av företagets värderingar och påtryckningar från företagets 
intressenter såsom aktieägare. Orsaken till att företag anammar de nya 
redovisningsprinciperna kan därför kunna ligga i att skapa legitimitet. Då företag inte 
upplever att intressenter tar ställning till denna typ av legitimitet får företaget inte 
tillräckligt med incitament för att anpassa sin redovisning till en ny lag vilket påverkar 
företagens agerande .  
 
Det presenterades att det finns en skillnad mellan mindre och större företag. Vi tror att 
det ligger mycket i detta påstående då flertalet faktorer som presenterats kan kopplas till 
storleken på företaget. Bland annat bör ett mindre företag ha mer begränsade resurser 
både gällande ekonomiska medel samt tillgång till personal som kan hantera de 
uppgifter som krävs. Vi tror att detta även kan vara ett problem i de större företagen 
men dock inte lika omfattande. Vi tror även att det kan finnas en skillnad gällande 
påtryckningar från företagets intressenter kopplat till företagets storlek. Större företag 
kan ha fler intressenter och kan därför anses eftersöka legitimitet i större utsträckning än 
mindre företag.  

6.3 REFLEKTIONER KRING METOD   
Vårt val av undersökningsobjekt, att undersöka hur företag anammat 
dokumentationsskyldighet vid internprissättning har visat sig vara användbar då det är 
en relativt ny lag som företagen hade en god uppfattning om. Det har varit gynnsamt att 
undersöka denna redovisningsprincip då den tillhandahållit en mängt intressant 
information och företagen har tagit ställning för hur de ska uppfatta lagen.  
 
Det negativa med att undersöka den svenska lagen om dokumentation vid 
internprissättning har varit att en liknande lag redan existerat i de länder där 
fallföretagens dotterbolag har sitt säte. Detta har medfört att vi i lika stor utsträckning 
har undersökt företagens syn och agerande till den utländska lagen som varit i bruk 
några år innan den introducerades i Sverige.  
 
Det faktum att vi valt att intervjua ett mindre och ett större företag har givit en något 
mer nyanserad bild av företags agerande då det givit en inblick utifrån två olika 
synvinklar. Att detta sedan stärkts av skatteverkets syn visade sig vara givande då de i 
många fall kompletterar företagens bild. Dock har det varit svårt att skapa en bredare 
förståelse hur företag agerat då det ännu inte skett någon revision på de berörda 
företagen.     
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I denna studie valde vi att utgå från att pröva om vår teoretiska referensram kunde skapa 
vägledning för hur företag anammar nya redovisningsprinciper. Vi utgick från teorier 
för diffusion av innovationer samt institutionell teori. Större delen av de teorier som vi 
presenterade kunde vi koppla samman med vårt empiriska material och därmed erhålla 
en ökad förståelse för företagens agerande. Det uppstod dock en del problem i att 
utveckla den befintliga teorin och skapa djupare argument för hur kopplingen mellan 
diffusion av innovationer och hör samman med hur företagen anammar nya 
redovisningsprinciper.  Den institutionella teorin skapade även den en förståelse för hur 
företagen agerade men gav ingen förklaring på varför företag agerad som de gör. 

6.4 STUDIENS BIDRAG OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Det främsta bidraget med den här studien är att vi har kunnat konstatera att det skiljer 
sig hur mindre och större företag anammar nya redovisningsprinciper, alltså att storlek 
på företag kan ha en betydelse vilket även Skatteverket framhöll som en orsak. Studien 
har även visat att olika faktorer avgör hur företag anammar en ny redovisningsprincip.  
 
Under arbetet med anammandet av nya redovisningsprinciper har vi uppfatta att många 
redovisningsprinciper influerar och anpassas till en standard utanför Sveriges gränser 
och att det därför skulle vara intressant att utföra en studie som belyser hur Sverige 
förhåller sig gentemot utländska redovisningsprinciper. Då vi erhållit information om att 
det kommer att ske en stor utveckling inom hållbarhetsredovisning skulle det vara 
intressant att utföra en liknande studie som denna och då utföra en undersökning 
inriktad mot miljö och hållbarhetsredovisning. 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE: FÖRETAG A OCH POLARICA 
 
Vilken position på företaget har ni? 
 
När och hur kom ni i kontakt med den nya lagen om dokumentationsskyldighet vid 
internprissättning för första gången? 
 
Hur har ni erhållit information angående dokumentationsskyldigheten? 
 
Vad var er första reaktion och uppfattning av den nya lagen? 
 
När påbörjade ni implementeringen av lagen? 
 
Hur såg arbetsgången ut då ni påbörjade implementeringen, vad började ni med? 
 
Har det uppstått några problem under implementeringsfasen? Har lagen inneburit några 
svårigheter? 
 
Anser ni att företaget hade full förståelse för vad lagen innebar vid implementeringen?  
 
Är allt arbete med dokumentationen färdigställt idag? Hur lång tid tog det innan ni blev 
klar? 
 
Vad är er allmänna inställning till den nya lagen och hur har den påverkat er? 
 
Har er förståelse eller syn på lagen ändrats sedan ni implementerat den? 
 
Upplever/upplevde ni några fördelar respektive nackdelarna med lagen? 
 
Hade implementeringen av lagen kunnat bli effektivare genom att ni hade arbetat på 
något annat sätt eller fått annan typ av information?  
 
Hur ser ni på att lagen är utformad som en ramlag? 
 
Vad anser ni om sanktionerna inom detta område? Tror ni att implementeringen sett 
annorlunda ut om lagen vart strängt sanktionerad?  
 
Behovet av dokumentationskraven skall vägas upp mot kostnaden och den 
administrativa bördan, hur har ni förhållit er till detta?  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 2 

INTERVJUGUIDE: SKATTEVERKET 
 
Vad är din funktion på skatteverket? 
 
Har ni några siffror på hur många företag här i Sverige som är berörda av lagen? 
 
Vet ni om alla företag upprättat dokumentation? 
 
Hur många av dessa berörda företag är färdiga med sin dokumentation?  
 
Hur arbetar skatteverket för att sprida information om denna lag? 
 
Hur upplever ni att företagen har tagit till sig denna ramlag? 
 
Anser ni att företagen har full förståelse för lagen? 
 
Varför tror ni att vissa företag anammat lagen relativt fort medan vissa är väldigt sena 
med att anamma lagen? 
 
Vad anser ni har varit det ”vanligaste” problem som uppstått för företagen angående 
dokumentationskraven? 
 
Tror ni att det finns företag som inte är intresserade av att implementera denna lag och 
vad gör ni i så fall åt detta? 
 
Vad anser ni om sanktionerna inom detta område? 
 
Är det skillnad på om företaget i Sverige är ett moderbolag eller ett dotterbolag 
angående dokumentationskraven? 



 

  
 
 

BILAGA 3 
 

Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning mellan 
företag i intressegemenskap 
Område: Inkomsttaxering 
Utkom från trycket: 2007-02-20 
Dnr/målnr/löpnr: 
SKVFS 2007:1 
beslutade den 14  februari 2007.  
 
Skatteverket föreskriver med stöd av 19 kap. 2 b § andra stycket  lagen (2001:1227) om 
självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om 
självdeklarationer och kontrolluppgifter följande. 
 
Definitioner 
  
1 § I dessa föreskrifter förstås med 
 
armlängdsprincipen: principen att kommersiella och finansiella transaktioner skall 
vara baserade på samma villkor som skulle ha tillämpats om företagen inte varit i 
intressegemenskap,  
 
EUTPD: den uppförandekod som avses i resolutionen från rådet och företrädarna för 
medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 27 juni 2006 om en 
uppförandekod om dokumentationskrav för internprissättning för företag i 
intressegemenskap i Europeiska unionen (EUT C 176, 28.7.2006, s. 01), 
 
riktlinjer: riktlinjer antagna av Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) år 1995 med därefter gjorda  ändringar publicerade i rapporten 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations [C 
(95) 126/Final], 
 
företagsgrupp: grupp av sådana företag som avses i 19 kap. 2 a §  lagen (2001:1227) 
om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 
 
interna transaktioner: internationella transaktioner mellan två eller flera företag inom 
en företagsgrupp, 
 
prissättningsmetod: någon av de metoder som anges i riktlinjerna, 
jämförelsefaktorer: de faktorer för att fastställa jämförbarhet som anges i kapitel I i 
riktlinjerna, 
 
externa jämförelsetransaktioner: jämförbara transaktioner mellan oberoende företag 
som kan användas vid kontroll av att priser och övriga villkor mellan företag inom 
företagsgruppen är marknadsmässiga,  
 
interna jämförelsetransaktioner: jämförbara transaktioner mellan företag i 
företagsgruppen och oberoende företag som kan användas vid kontroll av att priser och 
övriga villkor mellan företag inom företagsgruppen är marknadsmässiga. 
 



 

  
 
 

2 §    De uppgifter som dokumentationen skall innehålla enligt 3—9 §§ skall göra det 
möjligt att bedöma om priser och övriga villkor avseende interna transaktioner 
överensstämmer med armlängdsprincipen. Dokumentationen behöver endast innehålla 
sådan information som behövs för en rimlig bedömning i dessa avseenden. 
  
Beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten 
3 §    Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av företagsgruppens juridiska 
struktur där ägarförhållandena och hur företaget kontrollerar eller kontrolleras av andra 
företag i företagsgruppen anges. Företagets och företagsgruppens organisatoriska 
struktur och verksamhet i operationellt hänseende skall anges. Väsentliga förändringar 
inom företaget och företagsgruppen under räkenskapsåret skall redovisas. 
 
4 §    Beskrivningen skall innehålla sådan finansiell information som är relevant för 
tillämpningen av vald prissättningsmetod för räkenskapsåret avseende företaget och de 
andra företag inom företagsgruppen som företaget haft interna transaktioner med under 
räkenskapsåret. Beskrivningen skall även innehålla uppgifter om branschspecifika 
förhållanden och den inriktning på verksamheten som påverkat företagets prissättning 
av interna transaktioner. 
   
Uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna  
5 §    Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av företagets interna 
transaktioner i förhållande till vart och ett av de företag med vilka transaktioner 
förekommit, antingen transaktion för transaktion eller i aggregerad form. 
Transaktionerna skall beskrivas utifrån jämförelsefaktorerna och beskrivningen skall 
bland annat innehålla uppgifter om 
1.   typ av transaktion, 
2.   värde, 
3.   mängd, 
4.   andra avtalsvillkor,  
5.   eventuella samband med andra transaktioner 
som är väsentliga för prissättningen, och 
6.   kostnadsunderlag, fördelningsmodell och vinstpålägg vid 
kostnadsbaserad indirekt debitering av tjänster. 
 
6 §    Dokumentationen skall också innehålla de avtal som är väsentliga för 
prissättningen eller en förteckning över dessa avtal. Företag med ett stort antal avtal får 
istället upprätta en beskrivning av vilka olika huvudkategorier av avtal som företaget 
har ingått och vilken prismetodik dessa innehåller. 
Avtal och andra överenskommelser angående frågor om internprissättning som företaget 
eller annat företag inom företagsgruppen ingått med myndighet och som berör företaget 
skall redovisas. Dokumentationen skall också innehålla utländska förhandsbesked eller 
andra liknande meddelanden angående frågor om internprissättning som berör företaget. 
Funktionsanalys 
7 §    Funktionsanalysen enligt 19 kap. 2 b § första stycket 3 lagen (2001:1227) om 
självdeklarationer och kontrolluppgifter skall beskriva företagens roller och innehålla en 
specifikation av företagens funktioner, tillgångar och risker samt dessas ekonomiska 
betydelse. 
  
Beskrivning av vald prissättningsmetod 
8 §    Företaget skall i beskrivningen av vald prissättningsmetod enligt 19 kap. 2 b § 
första stycket 4 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ange hur 
företaget tillämpar metoden. 



 

  
 
 

  
Jämförbarhetsanalys 
9 §    I den  jämförbarhetsanalys som avses i 19 kap. 2 b § första stycket 5 lagen 
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall en beskrivning av 
använda interna och externa jämförelsetransaktioner göras samt av hur urvalet av dessa 
skett. Analysen skall ske med beaktande av jämförelsefaktorerna och eventuella 
justeringar som utförts för att förbättra jämförbarheten. I de fall jämförelsetransaktioner 
inte har identifierats skall dokumentationen innehålla en beskrivning av hur företaget 
kommit fram till att prismetodiken överensstämmer med armlängdsprincipen. 
 
Transaktioner av mindre värde 
10 §    För interna transaktioner av mindre värde får dokumentationen innehålla en 
förenklad redovisning av de uppgifter som anges i 19 kap. 2 b § första stycket lagen 
(2001:1221) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Med transaktioner av mindre 
värde avses varor till ett sammanlagt marknadsvärde av högst 630 prisbasbelopp per 
företag inom företagsgruppen samt övriga transaktioner till ett sammanlagt 
marknadsvärde av högst  125 prisbasbelopp per företag inom företagsgruppen. Den 
förenklade redovisningen skall innehålla de uppgifter som anges i bilagan till dessa 
föreskrifter. Denna möjlighet till förenklad redovisning gäller inte för transaktioner som 
avser överlåtelse av immateriella tillgångar. 
  
Sammanställning 
11 §    Interna handlingar och uppgifter som ingår i dokumentationen skall finnas för 
varje räkenskapsår. Företaget skall ha sådana rutiner att det är möjligt att på begäran av 
Skatteverket för varje räkenskapsår sammanställa en dokumentation enligt dessa 
föreskrifter.    
 
Övriga frågor 
12 §    Dokumentationen skall på begäran av Skatteverket ges in till verket. En sådan 
begäran får ske efter den dag då självdeklarationen för räkenskapsåret skall lämnas. 
Företaget skall beredas rimlig tid att efterkomma en sådan begäran. Dokumentationen 
får ges in i pappersform eller i elektronisk form. 
 
13 §    Dokumentationen skall upprättas på svenska, danska, norska eller engelska 
språket. 
14 §    Dokumentationen skall bevaras i tio år efter utgången av det kalenderår då 
räkenskapsåret avslutades. 
 
15 §    En dokumentation, som är upprättad enligt EUTPD, och som uppfyller samtliga 
där angivna villkor, anses upprättad enligt dessa föreskrifter. 
Upprättas dokumentation enligt EUTPD gäller bestämmelserna i 11—14 §§. 
___________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2007 och tillämpas på beskattningsår som 
börjar den 1 januari 2007 eller senare. 
    
Bilaga 
Följande information skall redovisas om dokumentationen får upprättas i förenklad 
form enligt 10 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:1) om dokumentation av 
prissättning mellan företag i intressegemenskap. Dokumentationen skall innehålla en 
beskrivning av; 
1. företagsgruppens juridiska struktur samt företagets och företagsgruppens 
organisatoriska struktur och verksamhet i operationellt hänseende, 



 

  
 
 

2. motpart i den interna transaktionen och uppgift om dennes verksamhet, 
3. aktuella transaktioner med angivande av typ, omfattning och värde,  
4. använd metod för att fastställa att prissättningen av de interna 
transaktionerna överensstämmer med marknadspris, och 
5. eventuellt utnyttjade jämförelsetransaktioner. 


