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Sammanfattning 
 
Ända sedan 1920 har vi i Sverige genom lagstiftningen haft ett starkt samband mellan 
redovisning och beskattning. Det kanske klaraste sambandet är det så kallade materiella 
sambandet som fastslår att det beskattningsbara resultatet för näringsverksamhet baseras på 
företagets årsredovisning, så länge den anses uppfylla kraven på god redovisningssed. 
Sambandet mellan redovisning och beskattning har debatterats flitigt under framförallt 1990-
talet och 2004 tillsattes av regeringen en utredning som syftade till att presentera ett förslag 
för framtiden. I slutet av sommaren 2008 presenterade utredningen sitt slutbetänkande med 
förslaget att det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning bör avskaffas från 
och med 1 januari 2011.  
 
Studien syftar till att undersöka vilken betydelse sambandet mellan redovisning och 
beskattning får för kvalitén på redovisningen och vilka konsekvenser ett eventuellt 
avskaffande kommer att få. 
 
För att mäta redovisningskvalité har vi utgått från IASB:s viktigaste kvalitativa egenskaper; 
relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet. I vår undersökning har vi sedan 
försökt att utreda hur var och en av de kvalitativa egenskaperna skulle påverkas av ett 
avskaffande av sambandet.  
 
Vi har via ett deduktivt angreppssätt genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat 
respondenter baserade i Umeå och Stockholm om deras syn på sambandet mellan redovisning 
och beskattning, redovisningskvalité och vad ett eventuellt avskaffande skulle innebära. Vid 
valet av respondenter sökte vi aktivt efter både respondenter med stor praktisk erfarenhet av 
redovisning och revision, det vill säga auktoriserade eller godkända revisorer, och 
respondenter med stor teoretisk erfarenhet av redovisning och beskattning såsom 
skattejurister, redovisningsexperter och liknande. Syftet var att få respondenter som kunde se 
ämnet från olika synvinklar och komma med synpunkter baserat på personliga erfarenheter 
från hans/hennes yrkesbakgrund för att se om det fanns någon skillnad i åsikter baserat på 
vilken yrkesgrupp respondenten representerade. 
 
Vi kunde framförallt se skillnader i inställningen till en eventuell frikoppling då de med stor 
praktisk erfarenhet var något mer försiktigt inställda. Vidare kunde vi också dra slutsatsen att 
relevansen och jämförbarheten skulle påverkas positivt vid en frikoppling medan effekterna 
på begriplighet och tillförlitlighet förmodligen skulle vara oförändrad, baserat på våra 
respondenters svar. Kvalitén på redovisningen påverkas förmodligen negativt på grund av 
sambandet, framförallt i teorin, effekterna i praktiken är däremot svårare att analysera innan 
en frikoppling är genomförd. 
 
Vi anser att överförbarheten är god då vi kunnat se stor enighet bland våra respondenter, 
oavsett yrkesgrupp, angående sambandets kvalitetsmässiga påverkan samt de kvalitativa 
konsekvenserna vid en eventuell frikoppling. 
 
Det är viktigt att påpeka att våra slutsatser bygger på hypotetiska resonemang då några 
faktiska resultat av en frikoppling inte går att se ännu av förklarliga skäl. Därför är ett förslag 
till vidare studier att undersöka vilka effekter en frikoppling får i praktiken när en frikoppling 
är genomförd. 
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1. Inledning 
 
 
Kapitlet syftar till att ge en introduktion till studien. Här presenterar vi bakgrunden till den 
problemdiskussion som sedan mynnar ut i en problemformulering. Vi beskriver även syftet 
med studien samt hur studien avgränsas.  
 

1.1 Ämnesval 
Som övergripande ämnesval har vi valt redovisning eftersom vi är intresserade av området 
och det är där vi vill vara verksamma efter våra studier.  

I tid med att vi funderade över vilket område inom redovisningen vi ville fördjupa oss inom 
presenterades ett slutbetänkande från utredningen om sambandet mellan redovisning och 
beskattning och det fångade vårt intresse eftersom det kändes som en aktuell fråga.  

Enligt förslaget som har lämnats till finansdepartementet ska det materiella sambandet 
avskaffas från och med januari 20111. Det är en diskussion som ligger rätt i tiden eftersom vi 
går mot en alltmer internationaliserad redovisning. Vi har därför valt att undersöka sambandet 
mellan redovisning och beskattning djupare. 

1.2 Bakgrund 
Ända sedan 1920-talet, 1928 års kommunalskattelag och 1929 års bokföringslag har det inom 
svensk lagstiftning funnits en nära koppling mellan redovisning och beskattning2. Sambandet 
innebär att det redovisade resultatet (efter finansiella poster), utan några större korrigeringar, 
ligger till grund för beskattningen. Det är dock enkelt att tala om ”samband mellan 
redovisning och beskattning” men hur ser egentligen sambandet ut? Sambandet kan delas in i 
tre kategorier; materiellt, formellt samt praktiskt samband.3 Nedan följer en kort beskrivning 
av de tre kategorierna. 

- Materiellt samband existerar genom regeln om god redovisningssed 14:2 IL vilken innebär 
att god redovisningssed skall ligga till grund för företags beskattning. Vilket innebär att 
redovisningsreglerna är styrande och att ett redovisat resultat som är upprättat efter 
vedertagna redovisningsregler och god redovisningssed accepteras även skattemässigt.4  

- Formellt samband, ett påtagligt samband som innebär att den skattemässa hanteringen av en 
transaktion måste följa den redovisningsmässiga. Sambandet finns bland annat för 
räkenskapsenlig avskrivning av inventarier och innebär att avdraget i deklarationen måste 
motsvara avskrivningen i bokslutet.5 Vilket leder bland annat till att obeskattade vinster inte 
kan delas ut6.  

                                                             
1 Finansdepartementet. (2008). ”Beskattningstidpunkten för företag” 
2 Skatteverket, (2008), ”Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning”, s. 25 
3 Statens offentliga utredningar, (2008), SOU (2008:80), Slutbetänkandet av utredningen om sambandet mellan 
redovisning och beskattning, ”Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet”, del 1, s. 19ff 
4 Skatteverket, (2008), s. 25 
5 Ibid, s. 25ff 
6 SOU, (2008), s. 20 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- Samband i praktiken, består i att redovisning och beskattning påverkar varandra utan något 
egentligt praktiskt samband kan anses existera7. 

Ända sedan 1980-talet har det dock förekommit en diskussion om ökad frikoppling mellan 
redovisning och beskattning, vilket bidrog till att en första utredning av hur sambandet skulle 
se ut i framtiden sjösattes 19918. Utredningen lämnade sitt delbetänkande 1995 som föreslog 
att det formella sambandet skulle upphöra samt förändringar för att förhindra utdelning av 
obeskattade vinster9. Utredningen mötte dock en del kritik eftersom den inte behandlade det 
materiella sambandet och ansågs därmed ofullständigt för lagstiftning10.  

Samtidigt har den svenska redovisningen allt mer rört sig mot en anpassning mot 
internationella redovisningsstandarder vilka vilar på den anglosachsiska 
redovisningstraditionen. Där står värdering till verkligt värde i fokus, och inte den 
kontinentala redovisningstraditionen, som svensk redovisning tidigare har grundats på. Där 
fokus på värdering enligt försiktighetsprincipen står i centrum. Delvis är det ett resultat av 
påtryckningar från det svenska näringslivet i takt med dess ökade internationalisering men 
även genom Sveriges inträde i EG (nuvarande EU) 1995.11 

Medlemskapet innebär att Sverige avsagt sig delar av sin suveränitet och åtagit sig att följa 
EU;s direktiv och rättsordning. I takt med utvecklingen mot globala marknader och ett allt 
mer internationaliserat näringsliv beslutade EU att sträva efter ett samordnat regelverk 
avseende redovisningen för medlemsländerna. Slutsatsen var att den ökade globaliseringen 
krävde en redovisning som i största möjliga mån var inriktad mot objektiv information om ett 
företags resultat och ställning, vilket innebar ett närmande mot de anglosachsiska 
redovisningsprinciperna.12  

1997 fick Sverige en ny årsredovisningslag (ÅRL, 1995:1554) som en följd av direktiven från 
EU, som observeras i det 2 kap 3§ ÅRL som fastslår att redovisningen ska upprättas för att 
presentera en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Dock finns i Sverige 
fortfarande möjlighet att redovisa obeskattade reserver, vilket inte stämmer överens med 
regelverket inom EU.13 

Den 21 oktober 2004 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för hur det framtida 
sambandet mellan redovisning och beskattning skulle se ut. Slutbetänkandet 
”Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU, 2008:80) lämnades till finansminister 
Anders Borg 17 september 2008 och föreslår i korthet att det materiella och formella 
sambandet mellan redovisning och beskattning avskaffas. 

1.3 Problemdiskussion 
I dagsläget kan företag manipulera resultatet (bokslutsdispositioner) för att det 
beskattningsbara resultatet ska bli så lågt som möjligt. I och med det får företaget betala lägsta 
möjliga skatt för tillfället och det genererar en skattekredit.14 Situationen medför att resultatet 
ett företag visar för en period inte behöver vara det faktiska resultatet. 

                                                             
7 SOU, (2008), s. 20 
8 Riksskatteverket, (1998), RSV rapport 1998:6, ”Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning”, s. 11 
9 Statens offentliga utredningar, (1995), 1995:43, ”Sambandet redovisning och beskattning”, s. 33 
10 RSV, (1998), s. 11 
11 Ibid, s. 37 
12 Ibid, s. 37ff 
13 SOU, (2008), s. 28 
14 Danielsson, S., (2006), ”Redovisningens A till Ö”, Bromma: Industrilitteratur och FAR förlag AB, s. 151 
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Ur beskattningssynpunkt har redovisningen i högsta grad en betydande roll. Det kan medföra 
att en avsikt med redovisningen blir att visa ett lågt resultat. Vid en eventuell frikoppling kan 
vi räkna med att beskattningens förmåga att påverka redovisningen kommer att minska.15 Är 
det möjligt att genom att flytta fokuset från beskattningen kan få en mer kvalitativ redovisning 
som berättar mer om företagets verksamhet? En redovisning som ger en rättvis och bättre 
beskrivande bild för allmänheten? Eller är det möjligt att redovisningen minskar i betydelse 
eftersom den inte är just grundläggande för beskattningen och då inte blir prioriterad på 
samma sätt som idag? 
 
Företags årsredovisningar och delårsrapporter, deras finansiella rapporter, fungerar som 
underlag för många intressenter exempelvis kreditgivare och leverantörer. Kvalitén i 
rapporterna är därför av största vikt för dem och studien syftar till att undersöka om en 
frikoppling skulle förändra informationsvärdet på något sätt för intressenterna.  
 
Om redovisningen skulle befrias från att användas som beskattningsunderlag skulle då 
redovisningen bli mer informativ och upplysande? Vi vill undersöka möjliga effekter av en 
frikoppling ur ett redovisningskvalitativt perspektiv.  
 
Internationellt går redovisningen mot en harmonisering, och beskattningen frikopplas från 
redovisningen i större utsträckning än tidigare. Om Sverige vill anpassa sin redovisning till 
övriga världen är det kanske nödvändigt att rätta sig efter harmoniseringen. Hur påverkas 
egentligen kvalitén på redovisningen av sambandet mellan redovisning och beskattning i 
Sverige? Är redovisningskvalitén tillräckligt bra i dagsläget? Finns det några direkta problem 
med det starka sambandet mellan redovisning och beskattning i Sverige? Är det möjligt att en 
ökad frikoppling skulle betyda en förbättrad redovisningskvalité? 
 
Problemformulering: 
 

- Hur påverkas kvalitén på årsredovisningar av sambandet mellan redovisning och 
beskattning? Hur skulle kvalitén förändras vid en frikoppling? 

 
1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om sambandet mellan redovisning och beskattning ger 
någon kvalitetsmässig påverkan för redovisningen samt hur redovisningskvalitén skulle 
utvecklas vid en frikoppling. Vi vill även visa på för- och nackdelar med en frikoppling samt 
ge en bild av hur Sveriges redovisningskvalité påverkas av omvärldens normer.  

1.5 Avgränsning 
Studien omfattar sex olika personer som arbetar inom redovisnings- eller 
beskattningsområdet. Resultatet av studien är därför inte direkt överförbart till andra grupper 
eller tillräckligt starkt för att vi ska kunna generalisera. Det viktiga är dock att lyfta fram olika 
sidor av sambandet mellan redovisning och beskattning. Vi avgränsar oss från att se vad som 
kommer att ske i praktiken för enskilda företagare utan fokuserar på vad som sker i teorin, 
eftersom vi ännu inte haft någon frikoppling i Sverige. Vi specificerar oss inte på någon av 
företagskategorierna, utan vill få en helhetssyn för företagskollektivet i stort. Sambandet 
mellan redovisning och beskattning i Sverige studeras med fokus på de fyra kvalitativa 
redovisningsegenskaperna: relevans, tillförlitlighet, begriplighet och jämförbarhet. 

                                                                                                                                                                                              
 
15 SOU, (2008), s. 146 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1.6 Begreppsförklaringar 
 
Redovisningskvalité  

- Genom hela vår studie är redovisningskvalité ett centralt begrepp. Med 
redovisningskvalité menar vi hur väl redovisningen uppfyller de fyra viktigaste 
kvalitativa redovisningsegenskaperna: relevans, tillförlitlighet, begriplighet och 
jämförbarhet. 

1.7 Förkortningar 
 
BFL – Bokföringslagen 

BFN – Bokföringsnämnden 

BFNAR – Bokföringsnämndens allmänna rekommendationer 

EMU – Europeiska monetära unionen 

FAR – Föreningen auktoriserade revisorer 

IAS – International Accounting Standards 

IASB - International Accounting Standards Board, 

IFRIC - International Financial Reporting Interpretations Committee 

IFRS - International Financial Reporting 

IL – Inkomstskattelagen 

RR – Redovisningsrådet 

SAMROB - utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning 

ÅRL – Årsredovisningslagen 
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2. Utgångspunkter 
 
 
Kapitlet beskriver vilken kompetens och kunskap samt inställning vi hade innan 
genomförandet av studien. Vi visar också övergripande hur de teorier vi valt kopplas samman 
med studien. 
 

2.1 Förförståelse 
Vad är förförståelse? Med förförståelse menas att vi inte enbart skapar vår 
verklighetsuppfattning utefter våra sinnen utan också genom tolkning, baserat på tidigare 
erfarenheter i livet och vad som uppfattats intressant för forskaren, oavsett kunskapssyn.16 
Synsättet innebär att kunskap och förförståelse är något som utvecklas ständigt i livet, i takt 
med att vi skaffar oss nya erfarenheter. Johansson citerar Gummesson och talar om första- och 
andrahandsförförståelse. Med förstahandsförförståelse menas kunskaper och erfarenheter som 
är självupplevda, dvs empiriskt inhämtade erfarenheter. Andrahandsförföreståelse är teoretiskt 
inhämtade kunskaper från läroböcker, föreläsningar etc.17 

Vi kan konstatera att vår förstahandsförförståelse är begränsad då ingen av oss har någon 
direkt praktisk erfarenhet av redovisning utöver ett revisionscase som vi båda deltog i. Caset 
genomfördes tillsammans med Ernst & Young under kursen Redovisningsteori och praxis, 
dessutom deltog en av oss i Öhrlings PricewaterhouseCoopers Audit Day som syftade till att 
ge deltagaren ökad förståelse för revision och en revisors arbete.  

Vad gäller andrahandsförförståelse har den inhämtats från gymnasiestudier på 
samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk inriktning samt från universitetsstudier. 
Vi som genomfört denna studie studerar för närvarande på femte respektive sjunde terminen 
på Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan Umeå universitet. Vi studerar båda med 
inriktning mot redovisning och har precis slutfört kurserna Redovisningsteori och praxis samt 
Koncernredovisning bägge på C-nivå. Det är naturligtvis här vi främst inhämtat våra 
kunskaper om redovisning. Under utbildningens gång har vi också förvärvat kunskaper inom 
marknadsföring, ekonomistyrning, finansiering, nationalekonomi, juridik samt statistik. Vad 
gäller kunskaper om beskattning har en av oss genomgått kursen Beskattningsrätt 1 och där 
fått grundläggande kunskaper i svensk beskattningslagstiftning. 

Sammanfattningsvis känner vi att vi framförallt, trots bristande praktiska erfarenheter, har en 
grundläggande bild av revision och ett boksluts beståndsdelar. I huvudsak på teoretisk nivå 
naturligtvis men det anser vi inte är något alltför negativt för vår studie, då fokus i mångt och 
mycket kommer att ligga på den teoretiska uppställningen av ett bokslut och hur en förändring 
av lagstiftningen kring upprättandet av bokslut kommer att påverka informationsvärdet. Inte 
vad det kommer att innebära t ex för en företagare, något som kunde ha krävt mer praktiska 
erfarenheter för att göra en så bra analys som möjligt. Vår målsättning är givetvis att 
genomföra studien på ett objektivt sätt. Dock är vi väl medvetna om att det är näst intill 
omöjligt. Att vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer gör det 
förstås än svårare då våra respondenters svar naturligtvis måste tolkas av oss, medvetet eller 
omedvetet. Vi gör uteslutande vårt bästa för att inte påverka studien i en viss riktning. 

                                                             
16 Thurén, T., (2004), ”Vetenskapsteori för nybörjare”, Malmö: Liber AB, s. 53 
17 Johansson, Lindfors, M., (1993), s. 76 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2.2 Perspektiv och kunskapssyn 
Vad kommer en frikoppling mellan redovisning och beskattning att betyda för kvalitén på 
redovisningen? Enligt utredningens förslag skall en ökad frikoppling träda ikraft den 1 januari 
2011, vilket medför av förklarliga skäl att det blir svårt för oss att i denna studie undersöka de 
faktiska konsekvenserna av en frikoppling. Därför har vi valt att fokusera på den teoretiska 
biten och känner då att de som dagligen jobbar med redovisning och skattefrågor bäst 
kommer att kunna besvara frågeställningen. Då studien kommer att behandla kvalitén på 
redovisningen blir perspektivet intressenternas, eftersom det är dem som använder sig av 
informationen i årsredovisningar. Studien avser att bedöma kvalité, vilket är något subjektivt. 
Det är en kvalitativ studie och svårt att veta exakt vad som är vetenskap och inte18. Vi gör en 
tolkning av våra respondenter och deras synpunkter är deras tolkningar av 
redovisningskvalitén. Kunskapssynen är därmed i linje med hermeneutiken som står för en 
”tolkningslära”19. Studien blir således subjektiv eftersom den baseras på olika personers 
erfarenheter och åsikter. Dock kommer vi att agera så objektivt som möjligt i den meningen 
att vi inte har någon avsikt att rikta studiens utgång på något sätt. 

2.3 Angreppssätt 
Vi kommer att utgå från redan skrivna teorier om redovisning och exemplifiera dem på våra 
intervjuobjekt för att kunna dra egna slutsatser. Vi kommer i och med det använda den 
deduktiva forskningsansatsen.20 Ansatsen kallas även ”bevisets väg”21. Praktiskt betyder det 
att vi kommer forma vår intervjumall utifrån redan existerande teorier. Vi har vare sig 
kunskap eller tid för att gå från empirin och skapa egna teorier och därför lämpar sig den 
deduktiva ansatsen bra för oss. Nackdelen med ansatsen vi valt är att det kan vara svårt att 
upptäcka nya fenomen och att forskningen hela tiden går i samma riktning eftersom forskaren 
utgår från tidigare studier.22 

I vår studie kommer den befintliga litteraturen att ha en central roll. Därför kommer teoridelen 
vara en grundläggande del i forskningsprocessen. En annan viktig del i forskningsprocessen är 
att definiera begrepp från teorin och sedan operationalisera dem. Vilket gör det lättare att 
tolka resultatet samt att avgränsa vår problemformulering.23 Operationaliseringen kommer 
dock inte vara speciellt svår eftersom våra respondenter är vana vid de begrepp vi vill 
använda oss av. Det viktigaste begreppet att förstå med studien är redovisningskvalité. Vi ska 
undersöka redovisningskvalité och kvalité är per definition svårt att mäta. Mätbara företeelser 
är lämpbara med den kvantitativa metoden och därför har vi i vår studie valt att använda den 
kvalitativa metoden24. Vi tror att det skulle vara svårt att få djupgående svar endast genom en 
kvantitativ metod. I vår studie är det inte mängden som är viktig utan istället djupet. Den 
kvalitativa metoden har vi arbetat med för att nå förståelse, den kvantitativa handlar mer om 
att kartlägga. Den kvalitativa metoden präglas av nära samverkan mellan forskaren och 
samplet som undersöks. Vi kommer att försöka komma våra respondenter nära genom att 
genomföra intervjuer 

 

                                                             
18 Starrin, B., Larsson, G., (1991), s. 73 
19 Wallen, G., (1993), ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik”, Lund: Studentlitteratur, s. 30 
20 Johansson, Lindfors, M., (1993), s. 55 
21 Starrin, B., Larsson, G... mfl, (1991), ”Från upptäckt till presentation –Om kvalitativ metod och 
teorigenerering på empirisk grund”, Lund: Studentlitteratur, s. 5 
22 Bryman, A., Bell, E., (2005), “Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber 
Ekonomi, Första upplagan, s. 23 
23 Merriam B, S., (1994), ”Fallstudien som forskningsmetod”, Lund: Studentlitteratur, s. 73ff 
24 Andersen, H., (1994), ”Vetenskapsteori och medtodlära”, Lund: Studentlitteratur, s. 70 
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Figur 1: Egenarbetad modell för studiens disposition. 

2.4 Val av källor och teorier 
Våra källor består till största delen av litteratur. Vi har försökt att använda oss av litteratur 
som är aktuell och relativt nyskriven för att få en bra utgångspunkt för studien. Därför har vi 
även läst vetenskapliga artiklar inom ämnet. Dock utgår studien ifrån ett svenskt fenomen 
vilket gör att det är svårt att finna vetenskapliga artiklar som är applicerbara. Därför har fokus 
istället varit på olika rapporter, propositioner och framför allt utredningen om sambandet 
mellan redovisning och beskattning. Vi har även tagit del av lagtext i den mån det har 
behövts.  
 
Vi har valt att utgå ifrån följande teorier: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Egenarbetad modell över vår teoretiska referensram. 

Kärnan i studien är begreppet redovisningskvalité. Vi har valt att definiera begreppet enligt 
vad som anses vara de fyra viktigaste kvalitativa redovisningsegenskaperna och teoriavsnittet 
om dem kan beskrivas som centrum för studiens referensram. Att de anses vara viktigast av 
alla kvalitativa redovisningsegenskaper är anledningen till att vi valt dem. Redovisningens 
syfte är övergripande viktigt för att förstå varför redovisningen finns till och i vilket syfte den 
skall användas. Hur redovisningen utformas stadgas genom god redovisningssed via svensk 
normgivning samt hur utvecklingen inom redovisning sker globalt. Utformningen av god 
redovisningssed påverkas dock av vilka som ses som redovisningens intressenter och 
sambandet mellan redovisning och beskattning gör att redovisningen även formas av vad 
företag vill ha som beskattningsunderlag. Teorierna förutom de fyra kvalitativa 
redovisningsegenskaperna är de som avgör hur väl redovisningsegenskaperna uppfylls. 

De fyra kvalitativa 
redovisningsegenskaperna 

1. Relevans 
2. Tillförlitlighet 
3. Begriplighet 
4. Jämförbarhet 
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2.5 Sökord 
Nedan presenteras ett urval av de sökord vi använt oss av i sökningen efter källor och teorier.  

Sökning 1: Album (UB) 
Sökord och sökordskombinationer: Redovisningens syfte 
Argument: Teoridel  
Antal träffar: 31 
Karakteristik av träffarna: Grundläggande teori om redovisning 
Lärdomar: Vi fick bra basinformation som behövdes till teoridelen. Bland annat: 
Redovisningens A-Ö, Kellgren, Bjuvberg, Smith, Danielsson 
 
Sökning 2: Internationella artiklar (UB) 
Sökord och sökordskombinationer: Accounting qualitative four characteristic 
Argument: Teoridel 
Antal träffar: 88 961 varav 34 st inom accounting 
Karakteristik av träffarna: Grundläggande teori om redovisningsegenskaperna  
Lärdomar: Ingen relevant, för många träffar 
 
Sökning 3: Internationella artiklar (UB) 
Sökord och sökordskombinationer: Accounting qualitative four characteristic ifrs 
Argument: Teoridel 
Antal träffar: 28 376 varav 33 inom accounting och 8 inom IFRS 
Karakteristik av träffarna: Grundläggande teori om de kvalitativa redovisningsegenskaperna  
Lärdomar: Vetenskaplig artikel om internationella redovisningsstandarder och 
redovisningskvalité 
 
Sökning 4: Artikelsök, företagsekonomi (UB) 
Sökord och sökordskombinationer: Stakeholder theory and accounting 
Argument: Teoridel 
Antal träffar: 1238 
Karakteristik av träffarna: Teorier om intressentmodellen kopplat till företagets redovisning 
Lärdomar: Fann till stor del vad vi sökte, nämligen artiklar som beskrev hur 
intressentmodellen kan kopplas till redovisning, samt vilka som är redovisningens viktigaste 
intressenter.  
 
Sökning 5: Artikelsök, företagsekonomi (UB) 
Sökord och sökordskombinationer: Stakeholders of audit 
Argument: Teoridel 
Antal träffar: 2253 
Karakteristik av träffarna: Artiklar om redovisningens intressenter 
Lärdomar: Vi letade efter artiklar som beskrev redovisningens intressenter, fick många träffar 
och fann artiklar som uppfyllde syftet med sökningen. 
 
Sökning 6: Artikelsök, företagsekonomi (UB) 
Sökord och sökordskombinationer: IFRS and accounting quality 
Argument: Teoridel 
Antal träffar: 123 
Karakteristik av träffarna: Artiklar om IFRS påverkan på redovisningens kvalité 
Lärdomar: Fann vad vi sökte i form av artiklar som diskuterade IFRS påverkan på 
redovisningskvalitén. 
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2.6 Källkritik 
Under arbetet med studien har vi använt ett flertal olika källor för att få en korrekt och 
opartisk bild. En stor del av teoriavsnittet baserar sig på utredningsmaterial samt material från 
IASB och andra internationella organ. Det är viktigt att komma ihåg att utredningar, såsom 
den utredning som vårt arbete kretsar kring nämligen Beskattningstidpunkten för 
näringsverksamhet är en utredning som är tillsatt av regeringen genom finansministern och är 
därmed politiskt tillsatt. Därmed är det viktigt att ha i åtanke att denna utredning kan ha 
politiska syften och därför kanske inte helt opartisk i sina slutsatser. Dock står det att läsa i 
inledningen till utredningens slutbetänkande att sambandet mellan redovisning och 
beskattning har prövats ”förutsättningslöst”25 och därmed kan vi anta att åtminstone syftet 
med utredningen inte på pappret tjänat några förutbestämda politiska agendor. Delvis samma 
synpunkter kan föras fram angående IASB då det är en privatfinansierad organisation som på 
samma sätt kan ha bakomliggande syften med sin verksamhet. Det tror vi dock inte är något 
problem då organisationen är allmänt erkänd som ett internationellt normgivande organ. 
 
Thurén presenterar ett antal olika kriterier för källkritik, vi har valt att bedöma våra källor 
efter fyra av dessa kriterier: tendensfrihet, tidssamband, äkthet och oberoende26. 
Tendenskriteriet innebär att läsaren gör en bedömning om det finns misstanke om att källan 
ger en falsk bild av verkligheten på grund av exempelvis politiska eller ekonomiska 
intressen27. Bedömning måste naturligtvis göras angående IASB samt den utredning om 
sambandet mellan redovisning och beskattning såsom vi berört tidigare i avsnittet. Dock 
finner vi ingen anledning att på allvar ifrågasätta källornas pålitlighet av skäl som vi anförde 
tidigare. Redovisningsreglerna är i ständig utveckling och på senare år har internationella 
organs rekommendationer fått en allt större betydelse för svensk redovisning. På grund av det 
har vi i den del av teoriavsnittet som behandlar redovisningskvalité i största möjligaste mån 
försökt att använda oss av så nyskrivna källor som möjligt eftersom tidskriteriet också 
fastställer att en källa är mer trovärdig ju mer samtida den är28. Äkthet innebär en bedömning 
om källan är vad den påstår sig vara, det vill säga äkta eller falsk29. Vi har under vårt arbete 
försökt att använda oss av förstahandskällor i den mån det har varit möjligt till exempel vad 
gäller avsnittet om redovisningens kvalitativa egenskaper, vilka upprättas av IASB. Där har vi 
prioriterat att använda oss av i huvudsak IASB som källa och inte böcker och artiklar där 
andra författare har tolkat standarderna. Därmed anser vi att vi uppnår en högre trovärdighet 
för vår studie. Thurén lanserar även oberoende som ett kriterium för källkritik. Oberoende 
innebär som namnet avslöjar att källan ska vara självständig och inte en avskrift av en annan 
källa30. Då vi i vårt arbete försökt att använda oss av förstahandskällor anser vi att vi har, om 
inte eliminerat risken för plagierade källor, i alla fall minimerat risken. 
 

 

 

 

 

                                                             
25 SOU, (2008), s. 3 
26 Thurén, T., (1997), ”Källkritik”, Stockholm: Liber AB, s. 11   
27 Ibid, s. 11 
28 Ibid, s. 26 
29 Ibid, s. 12 
30 Ibid, s. 11 
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3. Teoretisk referensram 
 
 
Kapitlet omfattar den teori som ligger till grund för studien och är viktig för att få en djupare 
förståelse för vår problemformulering. Särskilt viktig är delen om de kvalitativa 
redovisningsegenskaperna. 
 

3.1 Redovisningens syfte 
”Balansräkning, resultaträkning samt tilläggsupplysning ska tillsammans ge en rättvisande 
bild av företagets ställning och resultat.”31 

Det främsta syftet med redovisning är att lämna jämförbar ekonomisk information till 
företagets olika intressenter, exempelvis investerare, aktieägare, anställda och staten. 
Redovisningen ska lämna olika typer av information.32 Den externa redovisningen ökar 
tilliten och skapar ett öppnare klimat mellan företaget och deras intressenter vilket underlättar 
för parternas beslutprocess. Den verkar således för att öka förtroendet för företaget.33 Det 
informationsbehov intressenterna har styr redovisningen. Även vilka intressenter ett företag 
har påverkar utformningen av redovisningen. Företaget måste se till att dess intressenter får 
tillräckligt med information för att de ska kunna fatta beslut.34 

Syftet med redovisningen styr hur lagar och rekommendationer upprättas. De skapas och 
formas för att uppnå syftet med redovisningen. En mängd olika förhållanden påverkar 
utformningen av lagarna och rekommendationerna exempelvis betydande tidigare 
ekonomiska händelser, kunskapsnivå samt strukturen på näringslivet.35 

”Redovisning handlar om att mäta. Redovisning är en teknik och resultatet av redovisning är 
att en sann och objektiv bild av verkligheten framkommer och förmedlas.”36 

Syftet är att kommunicera användbar information och viktigast är intressenter utanför 
företaget. Leverantörer, kunder, anställda, stat och kommun och långivare har ett direkt 
intresse av hur verksamheten fortlöper.37 Informationen som kommer från redovisningen kan 
på liknande sätt analyseras och användas internt. Redovisningen kan i företaget utnyttjas som 
ett kontrollverktyg och även som ett medel för uppföljning. Redovisningens uppgift är således 
att skapa ett bra och tillförlitligt underlag för beslut såväl hos externa intressenter som inom 
det egna företaget.38 Investerare är i behov av information som gör att de kan bedöma 
framtida avkastning och risker. I dagsläget är kapitalmarknaden och investerarna en av de 
viktigaste intressenterna.39 

                                                             
31 Årsredovisningslagen ÅRL (1995:1554) 2 § 3 
32 Bjuvberg, J., (2006), ”Redovisningens betydelse för beskattningen”, Stockholm: MercurlUS Förlags AB, s. 
52ff 
33 Smith, Dag, (1997), ”Redovisningens språk”, Lund: Studentlitteratur, s. 17ff 
34 Bjuvberg, J., (2006), s. 51 
35 Skatteverket, (2008), s. 51 
36 Brorström, B., (1997), ”För den goda redovisningsseden”, Lund: Studentlitteratur, s. 5 
37 Smith, D., (1997), s. 17 
38 Skatteverket, (2008), s. 52 
39 Bjuvberg, J., (2006), s. 53 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3.2 Redovisningens intressenter 
Intressentmodellen är välkänd inom det företagsekonomiska forskningsområdet och syftar till 
att skapa en modell för att studera ett företag ur olika intressenters synvinklar. Med intressent 
menas en aktör som har ett intresse i företagets verksamhet. Vilka är då intressenter? 
Intressentmodellens skapare R. Edward Freeman definierar intressenten som varje företag 
eller individ som kan påverka eller påverkas av företagets åstadkommanden40. Gemensamt för 
intressenterna är att de alla har ett intresse i hur företaget bedriver sin verksamhet. 

Intressentmodellen kan med en viss omarbetning användas för att beskriva vad redovisningen 
får för betydelse för företagets intressenter. I studien undersöker vi sambandet mellan 
redovisning och beskattning och vad en eventuell frikoppling skulle få för betydelse för 
kvalitén på redovisningen. Vilka är då de viktigaste intressenterna för en kvalitativ 
redovisning? Knutsson lyfter fram ägare, andra kapitalplacerare, kreditgivare, leverantörer, 
kunder och anställda som viktiga intressenter för företagets redovisning, vilken beskrivs som 
ett företags kommunikationsmedel med intressenterna41.  

Gemensamt för intressenter är att dem har ett frivilligt engagemang i företaget i fråga, det kan 
röra sig om tillskott av kapital (ägarna, andra kapitalplacerare), beslut om kreditgivning 
(kreditgivare), leverans av varor (leverantörer), beslut om köp av varor (kunder) etc. Alla har 
de ett intresse av företagets redovisning, eftersom intressenterna har ett ekonomiskt intresse i 
företaget, och vill därmed kunna följa upp sina anspråk och se hur företaget tar till vara på 
investerat kapital, samt göra en värdering av företagets ekonomiska ställning för att besluta 
om ett eventuellt engagemang i företaget. Slutsatsen blir att alla intressegrupper är utlämnade 
till den information som företaget, genom sin redovisning väljer att tillhandahålla dem. Därför 
blir det av yttersta vikt att redovisningen är så informativ som möjligt för att underlätta de 
beslut som intressenterna fattar på grundval av den redovisning som företagen lämnar. 
Knutsson framhäver investerarna som den viktigaste av redovisningens intressenter, om 
redovisningen uppfyller deras behov av ekonomisk information antas övriga intressenters 
behov också vara tillgodosedda.42 Det kan tydliggöras med en viss studie av det 
marknadsekonomiska systemets funktioner. En beskrivning av marknadsekonomins 
grundstenar faller utanför syftet med denna studie därför finner vi en utveckling av det 
onödig, men vilken betydelse får redovisningen i det marknadsekonomiska systemet?  

En marknadsekonomi bygger till stor del på investeringar från såväl privata som statliga 
aktörer, därför blir det betydelsefullt att den information som lämnas till investerare är så 
rättvisande som möjligt. Om den information som lämnas till företagen genom den uppställda 
redovisningen brister på det informativa området blir konsekvensen i längden att det kapital 
som finns tillgängligt för investeringar kommer att fördelas till ineffektiva marknader. Något 
som i förlängningen leder till negativa effekter på samhällsekonomin.43  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att årsredovisningen samt övriga finansiella rapporter 
såsom kvartalsrapporter är ett av företagens viktigaste kommunikationsmedel med sina 
externa intressenter vilka vi redogjort för i det här stycket. På samma sätt är redovisningen de 
externa intressenternas viktigaste kommunikationskanal för att skaffa sig ekonomisk 

                                                             
40 Roberts, W, R., (1998), “A Stakeholder aproach to the corporate single audit”, Critical Perspectives on 
Accounting, 1998, p. 248 
41Gäverth, Leif, Lindgren, Per Anders, (Redaktörer), (2004), ”Vänbok till Per Anclow”, Knutsson, Margit, 
”Internationella redovisningsstandarder – ingen lämplig grund för företagsbeskattning”, Mölnlycke: Iustus 
förlag, s. 191 
42 Knutsson, Margit, (2004), s. 191ff 
43 Ibid, s. 191ff 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information om företaget. Den ursprungliga intressentmodellen sätter företaget i centrum44. 
Följande omarbetade version av intressentmodellen med företagets redovisning i centrum 
visar sambandet och förklarar vikten av redovisningens informationsvärde. Hur väl de 
kvalitativa egenskaperna uppfylls i företagets redovisning är således betydelsefulla för 
samtliga intressenter. 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3: Redovisningens intressenter 

En annan viktig egenskap hos redovisningen är naturligtvis att den, med dagens rådande rätt, 
tillhandahåller staten med ekonomisk information som sedan ligger till grund för 
beskattningen. Därmed torde staten också kunna ställas upp som en intressent. Knutsson delar 
inte denna uppfattning utan pekar på en viktig skillnad mellan staten och övriga intressenter, 
nämligen att staten, till skillnad från övriga, är i en position där de kan kräva i stort sett vilken 
information de finner nödvändig från företaget genom lagstiftning45. 

3.3 God redovisningssed, svensk normgivning 
Ett övergripande syfte med god redovisningssed är att skapa en rättvisande bild av företaget46. 
Om inte årsredovisningen med balansräkning och resultaträkning ger en korrekt bild av 
verksamheten måste tilläggsupplysningar finnas47. Kortfattat innebär god redovisningssed att 
förutom att bara följa de lagar som berör redovisningen även ska följa gällande praxis. God 
redovisningssed kan innebära olika riktlinjer för verksamheter beroende på deras storlek. Det 
är främst tre delar som bildar vad som är god redovisningssed, allmänna råd och 
rekommendationer från normgivande organ, tolkningar av årsredovisningslagen och 
bokföringslagen samt företagspraxis som kan kombineras med rättsnormerna och som är 
allmänt accepterade.48 God redovisningssed är lagstadgat och därmed inget företag kan välja 
bort vid redovisning49. 
 
Alla företag som är bokföringsskyldiga ska upprätta sin bokföring genom att följa god 
redovisningssed50. Alla årsredovisningar ska upprättas med stöd av god redovisningssed51. 
Idag är alla enskilda personer som driver någon form av näringsverksamhet 
bokföringsskyldiga. Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar samt många stiftelser 
berörs även av bokföringsskyldighet. Det betyder att de flesta som bedriver någon typ av 
                                                             
44 Freeman, R., E., (1984), ”Strategic Management: A Stakeholder Approach”, Boston: Pitman, s.85 
45 Knutsson, Margit, (2004), s. 192 
46 Skatteverket, (2008), s. 57 
47 RSV, (1998), s. 40 
48 Bokföringsnämnden. (2009). ”BFNs normgivning Allmänna råd, vägledningar och uttalanden”(www) 
49  ÅRL 2 § 2, Bokföringslagen BFL (1999:1078) 4 § 2 
50 BFL 4 § 2 
51 ÅRL 2 § 2 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verksamhet berörs av god redovisningssed. BFN, RR och FAR, Finansinspektionen (för 
finansiella företag) är de som format god redovisningssed. Främst är det BFN som är 
ansvariga för progressen och utvecklandet av god redovisningssed. BFN är ett statligt organ.52 
 
Under 2007 förändrades RR som gett ut sina rekommendationer till bokföringslagen och 
årsredovisningslagen, RR 1 – RR 29. Istället för RR bildades rådet för finansiell 
rapportering.53 Rekommendationerna från RR förlorade delvis sin makt i och med IAS 
inträde. Om ett företag väljer att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS 
slipper företaget kraven från RR.54 Rekommendationer via uttalanden i redovisningsfrågor 
kommer från specialister på området. Exempelvis kan det handla om hur lagtext skall tolkas i 
praktiken.55 Alla de rekommendationer som kommer från BFN publiceras och kallas för 
BFNAR, de namnges med årtal samt vilket råd det är i ordningen för just det året, exempelvis 
BFNAR 2004:2. För att få en fullständig förståelse för rekommendationen räcker det inte med 
att endast läsa en BFNAR utan kompletteringar från den ursprungliga lagtexten i 
bokföringslagen och ÅRL är nödvändiga för att uppnå god redovisningssed.56 

3.4 Normgivning globalt 
Utvecklingen av redovisningen sker på olika sätt världen över. Den förändras inte bara i 
Sverige utan även globalt och inom Europa. Dessutom ser utvecklingen olika ut beroende på 
hur stort företag det handlar om.57 Världen över finns företag som bedriver extern redovisning 
och den utövas på ungefär samma sätt och vilar på ungefär samma principer men fortfarande 
finns skillnader. Skillnaderna har uppkommit eftersom länderna ser olika ut ur ett socialt, 
ekonomiskt och legalt perspektiv. Perspektiven styr hur varje nation formar sina 
redovisningskrav, eftersom de som upprättar normerna vill tillgodose landets behov.58 Det är 
inte effektivt för svenskt näringsliv, för svenska företag som finns på fler marknader än den 
svenska, om Sverige skapar egna redovisningsregler och lösningar på redovisningsproblem 
när och om dem skiljer sig ifrån den internationella utvecklingen59. Den globala gemensamma 
utvecklingen riktar sig främst mot koncerner eftersom de ofta är verksamma i flera olika 
länder. Utan en global utveckling faller dem ofta under olika regelverk, vilket medför 
svårigheter. Standarderna som växer fram internationellt är många gånger komplicerade men 
de flesta företag berörs inte av dem eftersom de är för små.60 

Globalt sett går redovisningen mot en homogen redovisning. Det betyder att redovisningen 
går emot att se likadan ut vilket land man än befinner sig i. IASB ger ut rekommendationer 
om hur en koncernredovisning skall upprättas och har i största allmänhet blivit accepterade 
världen över. Rekommendationerna av IASB utlämnas av i form av IFRS. IASB är en 
självständig organisation som finansieras privat. De har även ett utskott som ger akuta svar på 
tolkningsfrågor som heter IFRIC.61 IFRS kan användas vid upprättandet av 
koncernredovisning för samtliga länder inom EU från och med 1 januari 2005. IFRS syftar till 
att öka jämförbarheten mellan internationella börsnoterade bolag.62  

                                                             
52 Samlingsvolymen 2008 del 1, (2008), Avesta: FAR SRS Förlag AB, s. 480 
53 SOU, (2008), s. 96ff 
54 Bokföringsnämnden. (2009). ”BFNs normgivning Allmänna råd, vägledningar och uttalanden”(www) 
55 Författningssamlingsförordningen (1976:725) § 1 
56 Samlingsvolymen, (2008), FAR s. 480 
57 Danielsson, S., (2006), s. 31 
58 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, (2008), Avesta: FAR SRS Förlag AB, s. 9 
59 Knutsson, Margit, (2004), s 186 
60 Danielsson, S., (2006), s. 31 
61Ibid, s. 31 
62 Öhrlings. (2009). ”Hur hanterar du nya krav på redovisning och rapportering?”(www) 
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Sverige, Danmark och Finland är alla medlemmar i EU och därmed ska de försöka använda 
sig av samma sorts redovisningsregler. EU-länderna måste i och med sitt medlemskap anpassa 
sina lagar så de går ihop med EU:s riktlinjer för redovisningen. Beslutet togs i och med IAS-
förordningen 2005 och går ut på att alla noterade bolag i sin koncernredovisning skall 
använda sig av IASB:s standarder. RR1:00 är en sådan anpassning av IFRS för att bättre 
tillgodose de svenska förhållandena.63 Syftet med förordningen är att generera en 
kostnadseffektiv, funktionell och ändamålsenlig kapitalmarknad. Förordningen påverkar 
konkurrensen och rörligheten på kapital positivt genom en öppen global marknad där alla 
parter konkurerar på samma villkor. Konkurrenssituationen blir exempelvis mer fullständig i 
jakten på finansiella medel. Utredningen som genomfördes innan genomförandet av IAS kom 
fram till att det fanns ett klart värde i att tillämpa ett regelverk som accepteras av diverse 
aktörer över hela världen.64 Till följd av EU:s förordning om IFRS länkas alla EU-länders 
redovisning (på koncernnivå) automatiskt ihop med övriga världen65.  

Det finns väsentliga skillnader mellan IFRS och den alternativa redovisningen RR 1:00. 
Skillnaderna finns främst gällande redovisning av goodwill, immateriella tillgångar samt 
minoritetsintresse. Skillnaderna gör att det blir svårare att jämföra koncerner som redovisar 
enligt RR 1:00 och de som redovisar enligt IFRS, eftersom de redovisar olika innehåll. 
Bestämmelserna i IFRS är i mångt och mycket utformade för att passa det internationella 
näringslivets informationsbehov och är i huvudsak inriktade på noterade företags 
koncernredovisning.66 Den kanske viktigaste skillnaden mellan svensk normgivning och IFRS 
är värdering av tillgångar. Inom svensk redovisning har försiktighetsprincipen av tradition 
haft en stark ställning, att en tillgång eller skuld inte värderas för högt eller för lågt prioriteras 
framför att ge en rättvisande bild. IFRS å sin sida sätter stort fokus på rättvisande bild i 
redovisningen och tillåter därmed en kontinuerlig omvärdering av tillgångar och skulder till 
verkligt värde67. 

Vilken betydelse får tillämpningen av internationella standarder på kvalitén på redovisningen? 
En studie som presenterades i Journal of Accounting Research tidigare i år, genomfördes på 
327 bolag i 21 olika länder mellan åren 1994 och 2003 och syftade till att undersöka ett 
eventuellt samband mellan ett användande av IAS-standarder och redovisningskvalitén. Vad 
menas då med redovisningskvalité i denna undersökning? Parametrarna som användes för att 
mäta redovisningskvalité var bland annat huruvida ett användande av IAS motverkade sk. 
earnings management, med det menas att redovisningen upprättas med en  strävan mot att 
visa ett visst resultat ”resultatstyrd redovisning”, studien undersökte också hur IAS kunde 
motverka  earnings smoothing – vinstmanipulering.68 

Resultatet av studien visade att de bolag som använde sig av IAS-standarder upprättar en 
redovisning av bättre kvalité än de som använder sig av respektive lands inhemska standarder 
i den meningen att de framförallt framvisar en mer korrekt värdering av inkomster och en icke 
resultatstyrd redovisning. Dock höjer författarna ett varningens finger då de inte kan garantera 

                                                             
63 Danielsson, S., (2006), s. 32-34 
64 Knutsson, Margit, (2004), s. 185ff 
65 Danielsson, S., (2006), s. 32 
66 Westermark, C., (2005), ”EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS”, Stockholm: Norstedts 
Juridik, s. 424  
67Lawrence, M, G., (2007), “IFRS comming to America What CPAs need to know about the new global GAAP”, 
Journal of Accountancy, June 2007, p. 72 
68 Barth, M.E., Landsman, W.R., Lang, M.H., (2008) ”International Accounting Standards and Accounting 
Quality”, Journal of Accounting Research, vol 46 No. 3 June 2008, s. 475 
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att resultatet kan spåras direkt till ett användande av IAS och inte till förändringar i 
konjunkturen. 69 

Soderstrom och Sun presenterar ett antal olika faktorer som påverkar redovisningskvalitén, 
där naturligtvis valet av redovisningsstandarder spelar en central roll men där effekten av ett 
implementerande av IFRS beror på ett flertal andra omständigheter. 70 

 
Figur 4: Determinants of accounting quality71 

Modellen ovan visar vilka parametrar som enligt författarna påverkar redovisningens kvalité. 
Det är dock viktigt att påpeka att dessa faktorer är omständigheter som påverkar 
redovisningskvalitén efter ett införlivande av IFRS i den nationella 
redovisningslagstiftningen, det rör sig således inte om ett ifrågasättande av IFRS som 
system.72 Författarna konstaterar att även med fullt utvecklade IFRS-standarder kommer 
effekten på det enskilda landets redovisning att variera, då de övriga påverkansfaktorerna 
såsom politiskt system och lagstiftning varierar mellan länder.73 En beskrivning av samtliga 
externa faktorer, det vill säga faktorer utöver redovisningsstandarder, som påverkar 
redovisningens kvalité faller utanför syftet med denna studie, men vi känner ändå att det är 
viktigt att belysa att det inte bara är kvalitén på standarderna som har betydelse.  

3.5 De fyra kvalitativa redovisningsegenskaperna 
Fyra egenskaper utmärks för att öka kvalitén i redovisningen. Egenskaperna utgör därför en 
slags definition på redovisningskvalité. Genom en ökad kvalité förbättras nyttjandegraden av 
företags årsredovisningar. Desto högre grad de kvalitativa egenskaperna uppfylls desto mer 
användbar och värdefull blir redovisningen för intressenterna. Begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet är de mest betydelsefulla karaktärsdragen när det gäller att 
uppfylla kvalité i redovisningen.74 Egenskaperna är formade utifrån redovisningens 
intressenter och fungerar som verktyg för att kvalitetssäkra redovisningen och informationen 

                                                             
69 Barth, M.E., Landsman, W.R., Lang, M.H., (2008), s. 496 
70 Soderstrom, N.S., Sun, K.J., (2007) ”IFRS Adoption and Accounting Quality: A Review”, European 
Accounting Review, vol 16 No. 4, 2007, p. 687 
71 Ibid, s. 688 
72 Ibid, s. 695 
73 Ibid, s. 688 
74 IASB Föreställningsram, p. 24 
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den ger. Dem ska vara infriade och påträffas i IASB:s föreställningsram.75 Internationellt är 
egenskaperna praxis men de fungerar även som standard inom svensk redovisning eftersom 
RR har översatt föreställningsramen och anser att den ska fungera som en ledstjärna även i 
Sverige. Föreställningsramen ligger främst som underlag när nya rekommendationer och lagar 
stiftas samt när man ändrar gamla. 76 

 
Figur 5: Kvalitativa redovisningsegenskaper 

IASB:s föreställningsram delar upp de kvalitativa egenskaperna i fundamentala kvalitativa 
egenskaper till vilka räknas relevans och tillförlitlighet samt förstärkande kvalitativa 
egenskaper dit följaktligen begriplighet och jämförbarhet räknas. De fundamentala 
egenskaperna räknas som grundläggande och måste vara uppfyllda för att finansiell 
information ska kunna räknas som tillförlitlig.77 De förstärkande räknas som komplement som 
förstärker tillförlitligheten. De fungerar som uppdelare som skiljer viktig information från 
mindre viktig.78 

3.5.1 Relevans 
Den absolut viktigaste faktorn för kvalitén är relevans, sett utifrån användarnas perspektiv och 
deras behov av information79. Det som tas upp i de finansiella rapporterna ska vara av intresse 
för företagets intressenter. Informationen måste vara väsentlig för läsarna. Väsentlig och 
relevant är informationen om den har någon inverkan på intressenternas beslutsfattande.80 
Med det menas att den skall ha ”förutsägande” egenskaper och/eller ”bekräftande” 
egenskaper. Det är dock viktigt att komma ihåg att informationen inte nödvändigtvis måste ha 
haft inverkan på beslutsfattandet, alternativt med säkerhet kommer att ha inverkan. Det som är 
intressant är om den kan göra skillnad för ett beslut.81 

Vad menas med förutsägande och bekräftande egenskaper? För att information ska kunna 
sägas ha förutsägande egenskaper måste den vara av den kvalitén att den kan hjälpa 
exempelvis investerare att utarbeta sina förväntningar om företagets framtid. Med bekräftande 
menas att den ska kunna bekräfta alternativt ändra tidigare en intressents förväntningar 
baserat på tidigare bedömningar. IASB konstaterar sammanfattningsvis att båda egenskaperna 
korrelerar, om information är förutsägande, är den ofta samtidigt bekräftande. Exempelvis kan 
information om en tillgångs rådande tillstånd hjälpa en investerare dra slutsatser om framtida 

                                                             
75 IASB Föreställningsram, p. 13 
76 Artsberg, K., (2005), “Redovisningsteori: - policy och - praxis”, Andra upplagan, Malmö: Liber Ekonomi, s. 
43 
77 IASB. (2008). ”Exposure draft of An improved Conceptual Framework for Financial Reporting:”, s. 35 
78 Ibid, s. 38 
79 Smith, (2000), s. 24 
80 IASB Föreställningsram, p. 26 
81 IASB, (2008), s. 35 
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värden och samtidigt hjälpa till att bekräfta eller ändra tidigare föreställningar om tillgångens 
värde.82 Det är även av vikt att informationen är aktuell samt begriplig. Är den inte det blir 
den inte heller relevant för läsaren83. 

Informationen ska skapa gynnsammare förutsättningar för att kunna göra bedömningar om 
såväl dåtiden och framtiden samt bekräfta eller dementera tidigare rapporter84. För 
intressenter som kreditgivare och aktieägarna är det en nödvändighet att få information som 
kan påvisa företagets värde85. 

3.5.2 Tillförlitlighet 
Att redovisningen är tillförlitlig innebär att den inte innehåller väsentliga fel och att den inte 
avsiktligt undanhåller någon typ av information utan är opartisk. Det betyder att man ska 
kunna förlita sig på vad som står. Informationen ska vara neutral samt fullständig. Med 
fullständig menas att den ska innefatta all information som är nödvändig för att upprätthålla 
trovärdigheten vid exempelvis värdering av en tillgång.86 Neutralitetskravet innebär att 
företaget inte får försöka vinkla och styra sin redovisning för att påverka sina intressenter i en 
viss riktning87. Med andra ord är inte informationen som lämnas i redovisningen neutral om 
den syftar till att påvisa en på förhand bestämd ekonomisk verklighet i företaget. 
Informationen ska på ett opartiskt sätt representera företagets ekonomiska ställning. Det är 
dock viktigt att påpeka att neutral information naturligtvis ändå inte kommer att vara fri från 
att ha ett syfte eller påverka en intressents beslut i en viss riktning.88 Som vi redogjort för i 
avsnittet om relevans ska relevant information kunna påverka redovisningens användare att 
fatta beslut. 

Ytterligare ett krav är att redovisningen ska kunna bekräftas, det ska finnas bevis för vad som 
står.89 Konsekvensen om tillförlitligheten är låg inom redovisningen blir att man inte vågar tro 
på vad som står i företagens årsredovisningar. En viktig del för att uppfylla tillförlitligheten är 
att innebörd går före form (substance over form) och med det menas att det är den 
ekonomiska innebörden som bestämmer hur en företeelse ska redovisas. Det behöver således 
inte vara den juridiska formen som avgör. På det sättet ökar tillförlitligheten.90 

IASB:s föreställningsramar påpekar att trovärdighetskravet inte innebär att informationen som 
presenteras i redovisningen kommer att vara kliniskt fri från fel då den ekonomiska ställning 
som presenteras till delvis alltid kommer att byggas på uppskattningar, uppskattningar som 
utarbetats under viss osäkerhet om framtiden, vilket är omöjlig att förutspå med 100 procentig 
säkerhet. Dock är viss säkerhet i uppskattningarna alltid nödvändig för att informationen ska 
kunna kallas tillförlitlig.91 

Tillförlitlighet kan beskrivas med två termer validitet och verifierbarhet. Validitet står för att 
en giltig bild av företagets faktiska värdeskapande visas och verifierbarhet innebär att det som 
framkommer faktiskt har hög sanningsfaktor, vilket också skall kunna påvisas.92 Det kan vara 
                                                             
82 IASB, (2008), s. 36 
83 Smith, D., (2000), s. 26 
84 IASB Föreställningsram, p. 26 
85 Sundgren, S., Nilsson, H., Nilsson, S., (2007), ”Internationell redovisning teori och praxis”, Polen: 
Studentlitteratur, s. 52 
86 IASB, (2008), s 37 
87 IASB Föreställningsram, p. 36 
88 IASB, (2008), s. 37 
89 KPMG. (2006). ”IFRS Briefing Sheet”(www) 
90 IASB Föreställningsram, p. 35 
91 IASB, (2008), s. 37 
92 Smith, D., (2000), 27ff 
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problematiskt att kombinera de två egenskaperna relevans och tillförlitlighet. Exempelvis kan 
ett besked vara relevant men samtidigt oprövat och osäkert.93  

3.5.3 Begriplighet 
Den som läser en årsredovisning ska kunna förstå innehållet i den. Det innebär att man måste 
veta vilka redovisningen är till för och rikta den mot dem på ett sätt som gör att de kan 
begripa vad som står. Dock får man inte utelämna relevant information endast med 
motiveringen att den är för komplicerad. Om informationen kan tänkas påverka någon 
intressent måste man trots att informationen är svår och komplicerad att förstå på något sätt ha 
med den. En avgränsning är dock att läsaren måste ha rimlig kunskap inom ämnena ekonomi, 
affärsverksamhet och redovisning.94 

Standarderna medger också att viss information som presenteras kan vara tämligen komplex 
och svårförståelig för majoriteten av läsarna, då kan det vara motiverat att söka hjälp av en 
expert.95 Vilket naturligtvis kan kopplas samman med det som nämns i ovanstående stycke 
angående att ingen information får utelämnas bara för att den är får svår och komplicerad att 
förstå. Då standarderna fastställer att viss information kräver viss konsulthjälp för att förstå, 
trots att IASB presenterar begriplighet som en av sina viktiga egenskaper för redovisningen 
bör vi kunna dra slutsatsen att det viktigaste trots allt är att redovisningen, kvalitetsmässigt, 
blir så informativ som möjligt.  

3.5.4 Jämförbarhet 
Jämförbarhetsprincipen eller konsekvensprincipen är grundläggande inom redovisningen. 
Syftet med principen är att all värdering, indelning och klassificering sker på samma grunder, 
hela tiden. Det betyder att transaktioner och situationer av samma slag redovisas på samma 
sätt, överallt och alltid.96 Att analysera olika poster i en redovisning underlättas till stor del om 
man har siffror från tidigare år att jämföra med. Utan denna princip blir det opålitligt att 
jämföra företags årsredovisningar. Det gäller såväl siffror mellan olika företag som siffror för 
ett och samma företag över en viss tidsperiod.97 IASB konstaterar att jämförbarhet är målet 
och konsekvens är en väg dit98. För läsaren ger jämförbarhetsprincipen en förmåga att 
analysera företagets finansiella ställning och en möjlighet att kunna urskilja trender99. IASB:s 
föreställningsram påpekar också att jämförbarhet inte handlar om kvalitén på en viss post i 
redovisningen utan mer om kvalitén på förhållandet mellan två poster100. 

Det är viktigt att skilja på jämförbarhet och likformighet. För att information ska vara 
jämförbar i redovisningshänseenden krävs det att likartade poster behandlas lika och att 
olikartade poster behandlas olika. Ett överdrivet fokus på likformighet  leder till att ”making 
unlike things look alike”. Jämförbarheten vad gäller finansiella rapporter ökar inte genom att 
sträva efter att allt ser likadant ut.101 

                                                             
93 IASB Föreställningsram, p. 32 
94 Ibid, p. 25 
95 IASB, (2008), s. 40 
96 Smith, D., (2000), s 30 
97 Skatteverket, (2008), s. 61 
98 IASB, (2008), s. 39 
99 IASB Föreställningsram, p. 39 
100 IASB, (2008), s. 39 
101 Ibid, s. 39 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”Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i 
förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett 
annat.”102 

 I och med jämförbarhetsprincipen skapas en restriktion som vägrar byte av 
redovisningsprinciper mellan räkenskapsår. All redovisning i Sverige grundas på denna 
princip.103 Om man mot all förmodan skulle byta redovisningsprincip måste man ändra 
tidigare bokslut för att kunna få siffror med samma innebörd att jämföra med104. För att man 
ska få byta redovisningsprincip krävs att redovisningen av resultat och ställning med en 
växling ger en väsentligt mer rättvisande bild105. 

3.5.5 Införlivande av de fundamentala egenskaperna 
Ett införlivande av relevans i redovisningen bestämmer vilka ekonomiska händelser som ska 
presenteras i den ekonomiska rapporten och som i förlängningen ska fungera som 
beslutsgrundande information. När upprättaren av redovisningen har fastställt vilken 
information som är relevant för att redovisningens användare ska kunna fatta riktiga beslut 
utifrån redovisningen införlivas tillförlitlighet för att säkerställa att den utvalda relevanta 
informationen är så pålitlig för användaren som möjligt.106  

Nyckelordet är att informationen som presenteras ska vara ”decision usefull”. Irrelevant, 
trovärdig information hjälper inte användaren att fatta riktiga beslut, lika lite som opålitlig 
relevant information fungerar bra som beslutsunderlag.107 Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera att två egenskaper korrelerar. 

3.5.6 Införlivande av de förstärkande egenskaperna 
De förstärkande egenskaperna förbättrar användbarheten av den upprättade redovisningen. 
Dock är det viktigt att påpeka att de förstärkande egenskaperna tillsammans eller var för sig 
inte ensamma kan bära upp redovisningen (därav räknas de inte till fundamentala 
egenskaper). Är inte den information som presenteras i redovisningen relevant och trovärdig 
kan inte rapporten fungera som beslutsgrundande på ett tillfredsställande sätt.108 

IASB påpekar att de förstärkande egenskaperna inte är fundamentala. Det kan i vissa fall vara 
motiverat att sidsteppa en eller flera av de förstärkande egenskaperna om det förbättrar 
helhetsbilden av redovisningen. Till exempel kan den som upprättar redovisningen göra 
avkall på jämförbarheten om det samtidigt förstärker relevansen och trovärdigheten. 
Exempelvis kan det ske vid införandet av nya redovisningsstandarder, vilket påverkar 
konsekvenskriteriet inom jämförbarhet. I förlängningen kan de nya standarderna dock leda till 
att informationen som presenteras är mer relevant och tillförlitlig och naturligtvis förbättras 
även jämförbarheten i ett längre perspektiv.109 

3.6 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
Sambandet mellan redovisning och beskattning etablerades i svensk lagstiftning redan under 
1920-talet i och med kommunalskattelagen från 1928 och BFL 1929. Sambandet innebär 

                                                             
102 ÅRL 2 § 4 p.2 
103 Skatteverket, (2008), s.61 
104 IAS 1 p 38 
105 Danielsson, S., (2006), s. 247 
106 IASB, (2008),  s. 38 
107 Ibid, s. 38 
108 Ibid, s. 41 
109 Ibid, s. 41 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enkelt uttryckt att redovisningen, om den är upprättad i enlighet med ÅRL ligger till grund för 
beskattningen.  

Sambandet kan delas in i 3 kategorier; materiellt samband, formellt samband samt samband i 
praktiken.110 Bjuvberg lanserar ytterligare ett samband nämligen ett processuellt samband där 
han pekar på redovisningens roll som bevismaterial vid skattetvister111. Kellgren och Alhager 
lyfter också fram ett omvänt samband mellan redovisning och beskattning112. 

3.6.1 Materiellt samband 
Det materiella sambandets existens etableras genom 14:2 IL som säger att det 
beskattningsbara resultatet vad gäller inkomster av näringsverksamhet ska beräknas på 
bokföringsmässiga grunder och uppfylla god redovisningssed113. Vilket förstärks ytterligare 
genom 14:4 IL där det står att:  

”Om räkenskaper förs för näringsverksamheten, ska dessa läggas till grund för beräkningen 
av resultatet när det gäller beskattningstidpunkten”114 

Ovanstående innebär att Skatteverket inte kan besluta om något annat beskattningsbart 
resultat än det som redovisas i bokslutet om företaget samtidigt uppfyllt kravet på god 
redovisningssed. Begreppet bokföringsmässiga grunder är ett rent skattemässigt begrepp, 
medan god redovisningssed nämns i redovisningslagstiftningen i ÅRL 2:2 som säger att 
redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed. Men vad innebär bokföringsmässiga 
grunder? En definition av begreppet finns inte uttryckligen presenterad i någon lagtext men 
däremot förekommer det i propositionen i IL där det står att bokföringsmässiga grunder 
innebär att inkomsterna och utgifterna i näringsverksamheten ska periodiseras, det vill säga att 
de skall tas upp till den period de hänförs till115. Periodisering utvecklas i samma proposition 
och innebär att kontantprincipen inte skall beaktas, det vill säga att inkomster och utgifter inte 
bokförs i samband med att de uppkommer, utan periodiseras till den period de hänför sig till 
enligt företagsekonomiska principer116. 

Angående god redovisningssed är det viktigt att påpeka att det är ett brett begrepp som kan 
innefatta flera olika möjligheter till hur företaget upprättar sin redovisning. För att återknyta 
till 14:4 IL ska det nämnas att det är företaget som upprättar årsredovisningen som väljer 
redovisningssätt, och så länge det sker i enlighet med god redovisningssed kan inte 
Skatteverket besluta om ett annat beskattningsbart resultat, även om det också skulle 
överensstämma med god redovisningssed117. Det binder med andra ord Skatteverket till 
redovisningen.  

Alhager påpekar också att företaget som upprättar redovisningen på samma sätt binds till 
beskattningen. När företaget väljer hur en inkomst eller utgift skall periodiseras kommer 
beslutet också att påverka beskattningen, vilket innebär att skattemässiga såväl som 
redovisningsmässiga hänsyn måste tas vid upprättandet av redovisningen118. Vilket beskriver 
en grad av materiellt samband. Bjuvberg lyfter även fram ytterligare en typ av materiellt 
                                                             
110 SOU, (2008), s. 19ff 
111 Bjuvberg, J., (2006), s. 40 
112 Alhager, M., Alhager, E., (2004), ”Sambandet mellan redovisning och beskattning – en introduktion”, 
Uppsala: Polpress. PL Publisher, s. 43, Kellgren, (2004), s. 127 
113 SOU, (2008), s. 19 
114 Inkomstskattelag (1999:1229) IL 14 § 4 
115 Proposition, (1999), 1999/2000:2 Inkomstskattelagen, “Med förslag till ny inkomstskattelag”, del 2, s.176 
116 Ibid, s. 177 
117 Alhager, M., E., (2004), s. 19 
118 Ibid, s. 20 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samband där han talar om ett i samband i form av en gemensam terminologi i redovisningen 
och företagsbeskattningen119. Exempel på det är pågående arbeten (17:23 IL och 4:10 ÅRL). 
Nämnda paragraf i ÅRL fastställer värderingsregler för pågående arbeten, går vi sedan till IL 
och 17:23 står det att den redovisning som gjorts i räkenskaperna, bland annat gällande 
pågående arbeten ska följas vid beskattningen.  

Därmed kan det konstateras att det materiella sambandet etableras i stort genom 
bestämmelserna i 14:2 och 4 IL men att sambandet utvecklas till att bli mer djupgående än så, 
genom användande av den gemensamma terminologin som Bjuvberg för fram. 
Sammanfattningsvis innebär det materiella sambandet att beskattningen bygger på 
redovisningsmässiga principer. Redovisningen verkar styrande för beskattningen.120 

3.6.2 Formellt samband 
Det formella sambandet mellan redovisning och beskattning existerar genom ett antal 
förmånliga skatterättsliga regler som ställer särskilda krav på företagets redovisning för att de 
ska få tillämpas. Här råder därmed ett omvänt samband mellan redovisning och beskattning 
jämfört med i fallet med materiellt samband, då beskattningen kan sägas vara styrande för 
redovisningen det vill säga de åtgärder som görs i redovisningen motiveras inte av 
redovisningsmässiga orsaker utan av skattemässiga.121 

Det kanske tydligaste exemplet på formellt samband står att finna i 18:14 IL angående 
räkenskaplig avskrivning på inventarier, som säger att bestämmelserna om räkenskaplig 
avskrivning (avdrag i beskattningen) bara får tillämpas om den skatteskyldige haft ordnad 
bokföring och upprättat årsbokslut samt: 

 ”... om avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet”.122  

Det sistnämnda förklarar tydligt vad det formella sambandet innebär, nämligen att en post (för 
att ett formellt samband skall anses förekomma) måste behandlas på samma sätt i 
beskattningen som i redovisningen. 

Vad får då det formella sambandet för effekter i praktiken? Först och främst uppfylls en 
grundläggande svensk princip som innebär att obeskattade vinster inte får delas ut123. Vilket 
kan förklaras genom reglerna för avskrivning av inventarier. Som tidigare konstaterats måste 
ett företag som vill göra värdeminskningsavdrag enligt reglerna om räkenskapsenlig 
avskrivning bokföra avskrivningar i redovisningen med motsvarande belopp. Dock är det 
beskattningsmässigt högsta tillåtna avdraget ofta större en de företagsekonomiskt motiverade 
maximala avskrivningarna. Vilket knappast stämmer överens med god redovisningssed och 
kravet på rättvisande bild.124 

”Företagets inventarier förlorar ju sannolikt inte i värde på ett sätt som motsvarar 
kostnadsföringen enligt räkenskapsenlig avskrivning.”125 

För att ändå kunna utnyttja de skattemässigt maximala avdraget finns därför en regel som 
säger att de avskrivningar som inte är företagsekonomiskt motiverade ska redovisas under 
posten överavskrivningar, vilka redovisas i balansräkningen som en obeskattad reserv och i 
                                                             
119 Bjuvberg, J., (2006), s. 38 
120 Ibid, s. 38 
121 Kellgren, J., (2004), s. 125ff 
122 IL 18 § 14 
123 SOU, (2008), s. 101ff 
124 Kellgren, J., (2004), s. 126 
125 Ibid, s. 126 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resultaträkningen under bokslutsdispositioner. Här kan en närmare definition av obeskattade 
reserver vara på sin plats. Obeskattade reserver definieras som det ackumulerade beloppet av 
gjorda bokslutsdispositioner, det vill säga en ännu ej beskattad vinst. Det är skillnader mellan 
skatte- och redovisningsreglerna som gör att bokslutsdispositioner blir möjliga. 
Värderingsmässigt räknas 72 % av beloppet som eget kapital och 28 % som en uppskjuten 
skatteskuld, som betalas när reserven löses upp.126 

Effekten av de obeskattade reserverna blir att resultatet av överavskrivningen inte kan delas ut 
till aktieägarna eftersom obeskattade reserver minskar det fria egna kapitalet. 

Sammanfattningsvis innebär det formella sambandet att beskattningen ställer krav på 
redovisningen i den meningen att för att få tillämpa vissa skatterättsliga bestämmelser krävs 
att samma belopp återfinns i redovisningen. 

3.6.3 Samband i praktiken 
Sambandet i praktiken anses existera i de fall där redovisningen och beskattningen påverkar 
varandra utan att något egentligen samband råder. Exempel på sådana situationer är företagets 
administrativa system. Den löpande bokföringen som bedrivs i företagen innebär att 
affärshändelser bokförs löpande i takt med att de inträffar. Ur den löpande bokföringen 
upprättas sedan ett årsbokslut, vilket sedan blir utgångspunkten för den skattemässiga 
deklarationen.127 

3.6.4 Omvänt samband 
Ett omvänt samband återspeglas i de fall där redovisningsnormerna ställer upp vissa krav på 
redovisningen där särskilda skatteregler existerar128.  

”Redovisningsnormerna ställer krav på att skatterättsliga avvikelser återspeglas i 
redovisningen.”129 

Ovanstående citat är en bra beskrivning av det omvända sambandet. Ett exempel som ofta tas 
upp för att förklara det omvända sambandet är bestämmelserna om värdering av varulager och 
den så kallade 97 % regeln i 17:4 IL. Regeln innebär att lagret i vissa fall får tas upp till som 
lägst 97 % av lagrets sammanlagda anskaffningsvärde130. Avdraget är enbart en skatterättslig 
justering då det inte motsvaras av ett företagsekonomiskt behov131. Vi får dock inte glömma 
bort ÅRL 4:9 som säger att lagret ska värderas enligt lägsta värdets princip, det vill säga det 
lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Slutsatsen blir då att det skulle kunna 
uppstå en skillnad vad gäller lagervärdet mellan beskattningen och redovisningen132. Här kan 
det noteras en skillnad gentemot det formella sambandet och reglerna som beskrevs angående 
avskrivning av inventarier då skattereglerna här inte ställer upp några särskilda krav på att 
denna värdering inte ska följas upp med en justering i redovisningen. Det omvända 
sambandet träder in i och med de redovisningsrättsliga normerna som genom BFNAR 2000:3 
ställer krav på en avsättning till obeskattade reserver endast i de fall där ”skillnaden mellan 
bedömt värde enligt lägsta värdets princip och det skattemässigt godtagbara värdet” är 
väsentlig.133 

                                                             
126 Danielsson, S., (2006), s. 151 
127 SOU (2008), s. 103 
128 Kellgren, J., (2004), s. 127 
129 Alhager, M., E., (2003), s. 47ff 
130 IL 17 § 4 
131 Kellgren, J., (2004), s. 128 
132 Ibid, s. 128 
133 Alhager, M., E., (2003), s. 48 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3.7 För- och nackdelar med ett samband 
Ett viktigt argument för sambandet mellan redovisning och beskattning står att finna i det 
materiella sambandet som finns etablerat genom IL. 14:2 IL slår fast att det redovisade 
resultatet ska ligga till grund för beskattningen. Resultatet som presenteras för 
aktiemarknaden och som ligger till grund för eventuell utdelning till ägarna torde också vara 
väl anpassat för att ligga till grund för beskattningen. Grunden till det finns i motiven till 1928 
års kommunalskattelag (i vilken sambandet mellan redovisning och beskattning kan sägas 
delvis ha etablerats) där det står att bokföringen anses som lämplig till att ligga till grund för 
beräkning av skatten eftersom den anses ge ett korrekt uttryck för företagets 
skattebetalningsförmåga.134  

Ett argument mot sambandet är att skatteinbetalningen kan bli ett problem för företaget, när 
orealiserade vinster beskattas. Likviditetsaspekten får en underordnad roll när det gäller att 
mäta resultatet (resultaträkningen i fokus istället för kassaflödet), vilket kan leda till 
likviditetsproblem. Argumentet håller dock inte längre eftersom problemet löser sig genom de 
svenska redovisningsprinciperna som säger att inga orealiserade vinster får ingå i resultatet 
och att tillgångar som huvudregel inte får redovisas över anskaffningsvärdet.135 

En annan viktig fråga är förhållandet mellan sambandet mellan redovisning och beskattning 
och redovisningens kvalitet, något som varit föremål för en hel del debatt. Ett av 
huvudargumenten mot ett samband är att det kan anses vara ett incitament till så kallad 
skattedriven redovisning vilket innebär att ett företag redovisar för att få ett så skattemässigt 
förmånligt resultat som möjligt. Därmed skulle målet med redovisningen, att ge ett så 
rättvisande resultat som möjligt kunna försummas, då det primära målet blir att redovisa för 
att minimera skattekostnaden. Slutsatsen av det blir därmed att beskattningen skulle kunna 
baseras på ett resultat som inte är företagsekonomiskt optimalt, i förlängningen leder det till 
att ett av de viktigaste argumenten för ett samband mellan redovisning och beskattning 
försvagas, det vill säga att beskattningen ska vila på ett företagsekonomiskt korrekt 
vinstmått.136  

Ett argument mot att sambandet tvingar fram företagsekonomiskt felaktiga värden skulle 
kunna vara försiktighetsprincipens starka ställning inom svensk redovisning. Därmed kan det 
vara svårt att hävda att ett företag som värderar sina tillgångar lågt och med det uppnår 
gynnsamma skattemässiga effekter begår något egentligt fel.137 

Vidare anses framförallt det materiella sambandet verka för att höja redovisningens kvalitet i 
vissa avseenden. Eftersom redovisningen ligger till grund för beskattningen torde det vara ett 
incitament för företagen att ägna den så stor uppmärksamhet som möjligt för att uppnå bästa 
möjliga kvalitet. En annan effekt torde bli att beskattningsaspekten på redovisningen 
motverkar en allt för hög värdering av företagets tillgångar då det leder till en högre 
skattekostnad. Kellgren påpekar att det förstås även finns andra motiv än rent skattemässiga 
till att redovisa stora vinster nämligen bolagsrättsliga.138 Exempelvis leder ett högre resultat 
till ett större utdelningsbart kapital för företaget. För företagets ledning kan det också vara 
intressant att redovisa ett så högt resultat som möjligt i de fall där ledningens ersättning är 
kopplade till företagets resultat. Här identifieras en positiv påverkan från sambandet, då det 

                                                             
134 Prop 1927:102, Kungl. Maj:ts proposition till Riksdagen med förslag till kommunalskattelag m.m., s. 43 
135 Skatteutskottet, (1998), Betänkande 1998/99:SkU8, ”Beskattning av fordringar och skulder i utländsk 
valuta”, s. 56 
136 Kellgren, J., (2004), s. 136ff 
137Ibid, s. 137 
138 Ibid, s. 139 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kan sägas leda till en viss balansering där kopplingen mellan redovisning och beskattning 
verkar som en slags bromskloss. Det är dock viktigt att påpeka att den balanserande effekten 
kan se olika ut beroende på i vilken ekonomisk situation företaget befinner sig. Till exempel 
torde ett lönsamt företag som vill expandera föredra en försiktig redovisning, i alla fall om 
expansionen ska ske med egna medel.139 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Relationsmodell- balanserande effekt i redovisningen140 

Sambandets resurssparande effekter ska inte förringas då sambandet innebär att inga särskilda 
skatteregler krävs. Det innebär också att staten enkelt kan kontrollera underlaget för 
beskattningen då den bygger på redovisningen som redan har kontrolleras av företagets 
revisorer.141 

3.8 Sammanfattning av utredningens förslag 
Nedan följer en redogörelse av det förslag som utredningen presenterade i form av sitt 
slutbetänkande i augusti 2008. 
 
Inledningsvis kan vi konstatera att utredningen framförallt vänder sig emot det materiella 
sambandet, som bör avskaffas142. Ett skäl som utredningen tar upp är det faktum att tidigare 
har det materiella sambandet medfört att beskattningen av näringsverksamhet har byggt på 
sunda företagsekonomiska principer vilket, enligt utredningen, medfört att företagen haft ett 
egenintresse i att ta fram uppnådda vinster till beskattning. Dock menar man att utvecklingen 
av redovisningsreglerna har lett till att de viktigaste skälen för ett materiellt samband har fallit 
bort. Vidare för man också fram den internationella utvecklingen, och dess fokus på verkligt 
värde som framförallt påverkar de större svenska företagen genom IAS-reglerna är svåra att 
förena med de svenska skattereglerna, en beskattning som har sin grund i IAS-reglerna 
kommer att leda till tillämpningssvårigheter enligt utredningens slutsats.143 
 
Just utvecklingen av internationella redovisningsregler är något som till stor del påverkat 
utredningens slutsatser. Tidigare har redovisningen till stor del styrts av redovisningsprinciper 
och sed bland företag, men dagens utveckling har lett till att redovisningen mer och mer har 
kommit att styras av regler, vilka fastställs på internationell nivå. Därmed uppstår problem i 
och med att svensk grundlag säger att skattelagstiftningen ska ges i form av lag, vilken ska 
stiftas av Sveriges riksdag. Med ett system där redovisningsreglerna upprättas av 
internationella organ kommer därmed svensk beskattning att påverkas av lagar och 

                                                             
139 Kellgren, J., (2004), s. 139ff 
140 Ibid, s. 141 
141 SOU (2008), s. 145 
142 Ibid, s. 20 
143 Ibid, s. 21 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bestämmelser som inte upprättats av riksdagen, något som kan sägas vara olämpligt ur 
konstitutionell synvinkel.144 
 
Utredningen har under arbetets gång tagit fasta på olika möjliga lösningar. Antingen ett starkt 
samband mellan redovisning och beskattning, en blandmodell med ett delvis frikopplat 
system eller en total frikoppling. Efter att ha vägt argument för- och emot de olika lösningarna 
har utredningen kommit fram till att ett helt frikopplat system är att föredra. En djupare 
redogörelse för hur det framtida systemet skulle se ut anser vi faller utanför syftet för vårt 
arbete då vi valt att framförallt fokusera på dagens system och vilken effekt det får för 
redovisningens kvalité.  
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4. Praktisk metod 
 
Kapitlet syftar till att återberätta hur studien har fungerat rent praktiskt. Vi beskriver hur vi 
har gått tillväga när vi gjort urvalet, hur intervjuerna sett ut samt hur vi bearbetat 
intervjumaterialet. 
 

4.1 Val av metod 
Det finns olika sätt att klassificera empiriska data, det kan röra sig om indirekta eller direkta 
observationer, primärdata eller sekundärdata145. För att samla information till en studie finns 
två i huvudsak två metoder. Antingen använder man sig av en kvalitativ eller en kvantitativ 
insamling.146 Den kvantitativa datainsamlingen innebär numeriska studier147 och ger oftast 
resultat som kan utvärderas och sammanfattas i siffror medan den kvalitativa insamlingen 
syftar till att få fram det mest betydelsefulla innehållet, en förståelse och skapa en kontext.148 
Studien avser att mäta kvalité. Föregångare till den kvalitativa studietekniken menar dock att 
allt inte kan mätas149. Vissa företeelser är svåra att definiera och därmed svåra att mäta, 
företeelser som uttrycker en speciell form som inte går att mäta med den kvantitativa 
metoden. Det är exempelvis tankar, känslor eller värderingar. För att fastställa kvalitet eller 
kvalitativa egenskaper bör den kvalitativa metoden användas eftersom den kvantitativa 
metoden inte är skapad för ett sådant syfte.150 Det medför att en bedömning av 
redovisningskvalité kräver en djupare diskussion. Vår studie är ingen kartläggning utan går ut 
på att undersöka ett väl underbyggt problemresonemang, med fördelar och nackdelar, som 
måste tolkas. Det är anledningen till att vi har valt att använda den kvalitativa metoden och 
semistrukturerade intervjuer. Vi anser att genom djupare intervjuer med sex experter inom 
området redovisning och beskattning kommer vi att kunna besvara vår problemställning bättre 
än om vi arbetat med exempelvis en enkät som besvarats av många respondenter. Vi har 
främst sökt efter resonemang, argument och motiveringar något som kan vara svårt att få fram 
genom en kvantitativ undersökning eftersom man har större möjlighet till följdfrågor och 
uppföljning av svar vid en semistrukturerad intervju151. Målet är att få en uppfattning om 
helheten. En sammanfattande anledning till att vi valde den kvalitativa metoden var att vi ville 
komma våra respondenter så nära som möjligt för att förstå deras tankegångar och ta del av 
deras erfarenheter. 

 

 

Figur 7: Översikt av studiens utformning 

                                                             
145 Eriksson, L.T., Wiedersheim-Paul, F., (2006), ”Att utreda forska och rapportera”, Malmö: Liber, åttonde 
upplagan, s. 120 
146 Bryman, A., Bell, E., (2005), s. 40 
147 Eriksson, L-T., Wiedersheim-Paul, F., (2006), s. 120 
148 Esaiasson, P., Gilljam, M., (2003), s. 219ff 
149 Andersen, H., (1990), s. 70 
150 Eneroth, B., (1989), s. 9 
151 Esaiasson, P., Gilljam M., (2003), s. 279 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4.2 Intervjumall utformning och innehåll 
För samtliga semistrukturerade intervjuer användes samma intervjumall som underlag för 
intervjun. Vid en semistrukturerad intervju kan intervjuaren följa upp det som väcker mest 
intresse med följdfrågor152. Intervjumallen bestod av ett frågeschema som behandlade kärnan 
i teoridelen kopplat till studiens frågeställning. Frågorna ställdes inte alltid i exakt samma 
följd utan fungerade mer som en guide. Olika följdfrågor ställdes beroende på vad som 
uppfattades mest intressant, uppseendeväckande och oväntat, för att få veta mer om det. Det 
är viktigt att komma ihåg att respondenter svarar utifrån vad de har för erfarenheter, attityd 
och språkvanor153. Därför strävade vi efter att ha öppna frågor för att inte påverka 
svarsalternativen. Intervjun berörde i sin helhet främst fyra huvudteman: 

• Vad anser du om en eventuell frikoppling? För- och nackdelar? 
• Påverkar sambandet kvalitén på redovisningen? Negativt eller positivt? 
• Vad tror du om normgivningen globalt? Går vi mot en internationell redovisning? 

Motivera. 
• Hur skulle de kvalitativa redovisningsegenskaperna förändras vid en frikoppling? 

 
Hela intervjumallen finns bifogad som bilaga 1. 

4.3 Intervjurespondenterna 
Här presenterar vi våra respondenters bakgrund samt deras nuvarande arbetsposition. Deras 
kunskap och expertis är vad som bidragit till att de medverkat i studien. Tydligt för samtliga 
respondenter är att de är insatta och engagerade i vårt ämne. Flera har dessutom varit med och 
skrivit rapporter, utredningar och böcker om ämnet. 
 
Person A: Carl-Gustaf Burén, civilekonom, Svenskt Näringsliv 
Är utbildad civilekonom och arbetar som redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv. Har 
erfarenhet av att arbeta med företags ekonomi, personal och administration. Började arbeta på 
Svenskt Näringsliv 2004 och arbetade dessförinnan på Sveriges byggindustri sen mitten på 
90-talet. Arbetade innan det även ute på företag inom i huvudsak bygg och 
fastighetsbranschen. I dagsläget är han ledamot i BFN, där han bereder ärenden som sedan 
ska fungera som beslutsunderlag. Är även med i expertpanelen för rådet för finansiell 
rapportering. Det är ett organ som tar hand om de noterade företagen och där fungerar han 
även som ledamot. Han har även delvis varit med i utredningen om sambandet mellan 
redovisning och beskattning. 
 
Person B: Margit Knutsson, jurist, ledamot av Regeringsrätten 
Tog juridikexamen 1984 och satt sedan i ting både länsrätt och tingsrätt. Gjorde underrättsår 
på länsrätten i Stockholm. I början av 1992 började hon med utredningsuppdrag på 
justitiedepartementet som sekreterare i redovisningskommitén. Tidigare ledamot av 
revisorsnämnden, skattenämnden och redovisningsrådet. 1996 började hon på Sveriges 
Industriförbund i Stockholm. Sedan fick hon tjänst som chefsrådman vid länsrätten i 
Stockholm 2001. 1 september 2005 blev hon regeringsråd. Hon har även medverkat och haft 
en central roll i flera utredningar, samt delvis skrivit böcker inom ämnet redovisning och 
beskattning. 
 
Person C: Anonym, godkänd revisor 

                                                             
152 Esaiasson, P., Gilljam, M., (2003), s. 279 
153 Andersen, H., (1994), s. 84ff 
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Är i grunden utbildad gymnasieekonom och har jobbat med revision och redovisning sedan 
1973. Är en av de få kvarvarande som är godkänd revisor utan någon akademisk examen, men 
har 140 högskolepoäng och har läst exempelvis juridik och företagsekonomi. Blev godkänd 
revisor 1981 och har lyckats behålla den titeln sen dess. Jobbade i Stockholmsområdet på en 
revisionsfirma i 6-7 år och sen kom han/hon till Umeå i början på 1980-talet. Har även varit 
engagerad i SAS och i FAR, både lokalt och centralt genom kommittéer och tyckande 
styrelser. Redovisningsfrågorna ligger honom/henne varmt om hjärtat och arbetet sker ofta i 
gränslandet mellan redovisning och beskattning. Det dagliga arbetet sker med små företag 
endast exempelvis med familjeföretag, enmansföretag, ekonomiska föreningar, stiftelser och 
bostadsrättsföreningar. 
 
Person D: Ingrid Mellbi, skattejurist på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Ingrid är skattejurist och arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning på 
Öhrlings PwC i Stockholm. Har gjort det sedan 1998 förutom ett avbrott då hon arbetade på 
Svenskt Näringsliv i två år. I samband med arbetet på Svenskt Näringsliv hamnade hon i 
utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning. Ingrid har även erfarenhet av 
12 år på finansdepartementet där hon arbetat med skattelagstiftning. Genom det arbetet har 
hon suttit med i många utredningar. Det gör att hon har en bra grund för att kunna jämföra den 
aktuella utredningen med ett antal andra utredningar. 
 
Person E: Wilhelm Sande, auktoriserad revisor Ernst & Young 
Arbetar som auktoriserad revisor på Ernst & Young i Umeå. Har jobbat 35 år i yrket dock inte 
som auktoriserad hela tiden, men i merparten av åren. Jobbar med revision av små och stora 
bolag, med börsnoterade bolag och med enmansföretag och även privatpersoner. På det sättet 
kommer Wilhelm i kontakt med alla typer av olika företagsformer som enskilda firmor, 
ideella föreningar, rörelsedrivna föreningar och aktiebolag. Jobbar mycket med köp och 
försäljning av bolag. Har inga andra uppdrag eftersom det inte är tillåtet av företaget han 
jobbar för. 
 
Person F: Thomas Jansson, auktoriserad revisor KPMG 
Arbetar på KPMG i Stockholm som redovisningsspecialist och rådgivare på olika områden. 
Har tidigare jobbat som revisor i 25-30 år. Var bland annat huvudrevisor i Elektrolux, 
Kinnevik, ASG, Trygg Liv och SSAB. Har en bred branscherfarenhet och har jobbat med 
både finansiella och tillverkande företag. Gick på handels i Stockholm.  Redovisning har alltid 
varit ett intresse och Thomas anser att redovisning är språket för att kommunicera ekonomisk 
aktivitet. Han har inom KPMG jobbat med redovisningsutveckling och satt i det dåvarande 
RR under några år fram till dess att det lades ner och sitter nu i expertpanelen för Rådet för 
finansiell rapportering. Inom KPMG finns det en struktur att man internationellt ska kunna ta 
ställning när det gäller redovisning under gällande standards och när det gäller utvecklingen. 
Då finns det bland annat frågor som handlar om koncernredovisning och Thomas sitter 
nationellt i den gruppen. 

4.4 Urvalsprocessen 
Första steget i urvalsprocessen var att bestämma vilka typer av personer vi ville ha med i 
studien. De personer vi använt oss av i studien är med för att vi anser att de innehar en stor 
kunskap och erfarenheter som kan förväntas vara relevant för vårt forskningsproblem, på så 
sätt har vi gjort ett strategiskt urval. Principiellt borde det öka intensiteten och värdet av varje 
intervju154. För att få ett så balanserat och objektivt resultat som möjligt valde vi att intervjua 
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respondenter med erfarenhet både från redovisning och beskattning. Vi ville även få med 
olika perspektiv och valde därför tre respondenter med praktisk erfarenhet av revision som 
bakgrund och tre som arbetar mer teoretiskt med redovisningsfrågor, exempelvis Carl-Gustaf 
Burén som sitter med i Rådet för finansiell rapportering. Genom en artikel i Skattenytt kom vi 
i kontakt med Margit Knutsson som sitter i regeringsrätten men resten av våra respondenter 
har vi påträffat när vi läst utredningar samt via FAR:s hemsida. Sedan har vi ringt och e-
mailat dem för att fånga deras intresse.  

För att minska skevhet i en studie är ett sannolikhetsurval att föredra. Det går ut på att alla 
som tillhör populationen för studien har lika stor chans att komma med i den, genom att 
forskaren slumpmässigt väljer de som skall representera populationen.155 På så sätt kan 
studiens resultat överföras till hela populationen, om stickprovet är tillräckligt stort. Syftet 
med den kvalitativa forskningen är dock inte att statistiskt säkerställa ett resultat som är 
generaliserbart, därför är icke-sannolikhetsurval den dominerande i kvalitativa fallstudier.156 I 
denna studie har vi inte haft tid eller resurser för att kunna göra ett slumpmässigt urval och 
studiens syfte avser inte heller att generalisera vårt resultat utan snarare att undersöka om det 
finns ett kvalitetsmässigt problem kopplat till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Vid urvalet har vi inte aktivt sökt specifika namn utan snarare respondenter med specifika 
positioner och befattningar samt med gedigen kunskap i ämnet.   När vi har valt revisorer har 
vi i istället arbetat med ett urval från hela populationen auktoriserade revisorer eftersom vi 
använt FAR:s förteckning som urvalsram.  

Bekvämlighetsurval går ut på att forskaren har använt de respondenter som har varit 
disponibla. Studier inom ekonomi och management grundar sig ofta på bekvämlighetsurval 
och den tekniken har en trovärdig ställning.157 Urvalsprocessen i denna studie har i stort sett 
varit ett bekvämlighetsurval eftersom vi använt oss av de som varit disponibla inom studiens 
tidsram.  
 
En vetenskaplig framtoning skapas enklare om intervjuaren och respondenten inte känner 
varandra. Det kan vara enklare för respondenten att öppna sig inför en människa som man vet 
att man inte har någon speciell relation till och som man inte kommer fortsätta umgås med, 
samtidigt som det är bra för den som intervjuar att kunna fråga detaljerat eftersom alla 
inblandade vet att det endast är i syfte för studien.158 De vi intervjuat har varit totala 
främlingar för oss innan studien påbörjades och det har skapat en god atmosfär för konkreta 
diskussioner kring undersökningens huvudämne. Vi har även genomfört ett slags kvoturval. 
Det innebär att forskaren innan själva urvalet gör en indelning efter en viss egenskap 
exempelvis kön, egenskaperna får sedan en viss kvot av det totala antalet respondenter159. I 
början av studien beslutade om vilka typer av arbetspositioner vi ville ha med i urvalet, 
exempelvis skattejurister och revisorer. 

4.5 Bortfall 
Mottagandet när vi ringt har alltid varit positivt men ibland har den vi sökt haft för lite tid för 
att kunna delta i studien. Men nästan alla har varit positiva till att delta redan vid vårt första 
samtal till dem. Vi har med andra ord haft ett visst bortfall av respondenter. Det är två 
personer som kan ses som bortfall. Professor Bertil Wiman vid Uppsala universitet tackade 
nej eftersom han hade för lite tid för att ställa upp på en intervju, han var dock mycket 
                                                             
155 Bryman, A., Bell, E., (2005), s. 111 
156 Sharan B, M., (1998), s. 61 
157 Bryman, A., Bell, E., (2005), s. 126 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Esaiasson, P., Gilljam, M., (2003), s. 286 
159 Bryman, A., Bell, E., (2005), s. 128 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intresserad av studien och ämnet. Skatteexperten Richard Hellenius svarade för sent på vår 
förfrågan, vid den tidpunkten hade vi fyllt kvoten för skatteexperter. Om vi hade tagit med 
honom hade vi fått en sämre fördelning som inte följt vårt kvoturval som beskrivs i avsnitt 
4.4. Frågan är vad det har fått för betydelse för vår studie? Vi tror inte att det har haft någon 
avgörande betydelse, då vi känner att vi har fått bra svar från de intervjupersoner som haft 
möjlighet att delta. Målsättningen var att få tre respondenter som var teoretiskt väl bevandrade 
inom ämnet såsom Margit Knutsson samt tre respondenter som jobbar praktiskt med 
redovisning såsom revisorer, och det känner vi att vi har uppnått. När det gäller våra frågor 
under intervjuerna har vi inte haft något direkt bortfall utan alla våra respondenter har alltid 
gjort ett försök att svara på samtliga frågor. Dock har respondenterna med juridisk bakgrund 
några gånger framfört när de svarat på frågor som de upplevt varit redovisningsspecifika 
kunskapsfrågor att det bara är ”lekmän”. De menar då att deras svar kanske inte är det 
ultimata utan att en revisor borde kunna besvara den frågan bättre, men vi har upplevt att vi 
kunnat använda oss av svaren från både ”lekmännen” och revisorerna för att få en bättre 
helhetsbild.  

Det hade givetvis varit önskvärt att inkludera Deloitte för att få ett ännu mer representativt 
urval för de stora revisionsbyråerna, så kallade ”big four”. Problemet med Deloitte var att de 
inte hade någon lämplig potentiell respondent i Umeå. De vi talade med ansåg sig inte vara 
tillräckligt pålästa inom ämnet och de hade ingen representant i Rådet för finansiell 
rapporterings expertpanel som kunde varit lämplig för en telefonintervju. Bortfallet har 
sammanfattningsvis inte påverkat studien i någon större utsträckning. 

4.6 Intervjuförhållanden 
Vi genomförde intervjuer genom personliga möten men även över telefon, eftersom vi bland 
annat hade respondenter baserade i Stockholm. Ingen väsentlig skillnad märktes dock vid de 
olika tillvägagångssätten utan det borde gå att kombinera studien på ett sådant sätt utan att det 
påverkar dess validitet. 

Vid samtliga intervjuer användes en diktafon för att spela in respondenternas svar. Innan varje 
intervju startade godkände alla respondenter att de skulle bli inspelade. Hela intervjuerna 
transkriberades sedan för att lämnas tillbaka till den aktuella respondenten för att godkännas. 
Vi gjorde det för att ge våra respondenter chansen att gå igenom sina intervjusvar och 
kontrollera att vi uppfattat svaren korrekt. Transkriberingen använde vi sedan som underlag 
för studiens empiriavsnitt som sedan ligger till grund för analys och slutsatser.  

Intervju 1: Carl-Gustaf Burén 081203 kl. 09.00 (telefonintervju) 
Tid: 54 minuter 
Carl-Gustaf uppfattades som pratsam och trevlig. Genuint intresserad av ämnet och speciellt 
fastnade han vid en diskussion om verkliga värden. Motiverade sina svar väl och utvecklade 
sina resonemang. Han ville gärna att vi åkerkom till honom om vi behövde mer hjälp med 
studien. 
 

Intervju 2: Margit Knutsson 081204 kl. 10.00 (telefonintervju) 
Tid: 39 minuter 
Margit var oerhört glad och framåt. Trots sin expertis var hon ödmjuk i sina svar. Vägde ofta 
både fördelar och nackdelar och hennes mångsidiga kompetens speglades i svaren hon gav. 
 

Intervju 3: Anonym person 081204 kl 13.00 (13.20)(personligt möte) 
Tid: 45 minuter 
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Personen gillade att prata och även han/hon var genuint intresserad av vårt ämne. Intresset för 
vårt ämne sken igenom när han/hon svarade på våra frågor. Han/hon uppfattades något kort 
och stressad till en början, vilket kan ha berott på att han/hon var 20 minuter försenad till 
intervjun som var på respondentens egna kontor. Förseningen kan möjligtvis ha påverkat 
intervjun. Det är möjligt att han/hon kände sig irriterad över att han/hon tackat ja till intervjun 
eller över att han/hon var sen till den.  
 

Intervju 4: Ingrid Mellbi 081205 kl. 15.00 (telefonintervju) 
Tid: 29 minuter 
Av våra intervjuer var den med Ingrid den som gick fortast. Svaren var ofta relativt korta och 
exakta och till följd av det utvecklades aldrig några längre diskussioner.  Det gick helt enkelt 
snabbt för Ingrid att svara på våra frågor. 
 

Intervju 5: Wilhelm Sande 081219 kl. 13.00 (personligt möte) 
Tid: 46 minuter 
Wilhelm var genuint intresserad och hade bestämda åsikter med bra argument. Det kändes 
som vi fick ut mycket av intervjun eftersom han svarade utförligt på de flesta frågorna 
Wilhelm upplevdes som kunnig, tillmötesgående och allmänt trevlig. 
 

Intervju 6: Thomas Jansson 090109 kl. 08.00 (telefonintervju) 
Tid:54 minuter 
Thomas hade glömt bort vår första avtalade intervjutid men vi fick en ny tid och då kunde vi 
genomföra intervjun. Innan intervjun upplevde vi honom som svårfångad. Men väl under 
intervjun kändes han lättsam och visade sig vara djupt engagerad i vårt ämne. Thomas 
uppfattades som erfaren och kunnig. 

4.7 Kritik mot studiens utformning 
Det är viktigt att inse att studien endast studerar det som behandlas i intervjumallen. Det är 
möjligt att den inte är optimalt utformad för att besvara studiens problemformulering på ett 
felfritt sätt. Intervjumallen är utformad för att kunna ge ett bra resultat och vi upplever att den 
har gjort det, men små felaktigheter är potentiella. Vi har studerat sex respondenter och fått 
med olika ståndpunkter, attityder och uppfattningar. Vi är givetvis medvetna om att det kan 
finnas viktiga åsikter hos personer utöver studiens respondenter, som i studien inte får någon 
talan, men vi bedömer att de mest nödvändiga perspektiven för studien är tillfredsställda. 
Studien anser vi ger ett trovärdigt svar på problemformuleringen.  

Skevhet i studien kan uppstå ifall våra respondenter missuppfattat någon av våra frågor eller 
svarat trots att de inte varit fullt säkra eller saknat kunskap. Vi har dock inte upplevt att någon 
av frågorna har varit svåra att förstå för respondenterna. Vi har aldrig behövt förklara något 
begrepp. Snarare har det ofta varit respondenterna som haft mer kunskap om begreppen än vi 
själva. Samtidigt kan det finnas möjligheter att vi missuppfattat deras svar eller tolkat dem fel. 
För att undvika det har vi bland annat transkriberat intervjuerna och haft möjlighet att 
åkerkomma till respondenterna om något varit otydligt. Andra potentiella felkällor i den 
praktiska metoden är givetvis om våra respondenter undanhållit information eller av någon 
anledning inte velat utveckla sina svar till det yttersta. Att vi inte fått full access helt enkelt. 
Det är dock inget vi märkt av i någon större utsträckning. Dessutom har vi försökt motverka 
det genom att erbjuda full anonymitet. Sammanfattningsvis anser vi att insamlingen av 
empiriskt material har fungerat bra och att eventuella skevheter inte har påverkat resultatet i 
någon större betydelse, eftersom vi eftersträvat tillgång till olika tankegångar snarare än 
systematiskt beskriva företeelser. 



Empiri 

37 
 

5. Empiri 

 
Kapitlet syftar till att återge den information och de svar som kom fram under 
intervjutillfällena. Tabeller används i den mån en tydlig överblick över svaren är nödvändigt 
och möjligt. 
 
 
Vi har valt denna presentationsmodell för att på ett enkelt sätt ge en överblick på varje 
respondents svar på de olika frågorna. Vi är medvetna om att respondenternas svar vid de 
olika frågorna har varit av varierande kvalité. Därför har vi valt att i syfte att öka förståelsen 
komplettera med de mest intressanta och beskrivande svaren, för att skildra respondenternas 
tankar. 

5.1 Inställning till sambandet och en frikoppling 
• Vad är din generella uppfattning om en ökad frikoppling?  

Yrke Positiv/Negativ Övrig information 
Redovisningsexpert 
Carl-Gustaf Burén 

Positiv Vill slopa delar av sambandet 
men tror fortfarande på någon 
grad av samband. 

Skattejurist 
Margit Knutsson 

Positiv/Negativ Tror egentligen på en ökad 
frikoppling men vacklar på 
grund av praktiska svårigheter. 

Revisor 
Anonym 

Negativ Önskar egentligen en ökad 
grad av samband. 

Skattejurist 
Ingrid Mellbi 

Positiv Anser att det inte går att säga 
att sambandet är jättedåligt 
eller jättebra men kräver ett 
ifrågasättande av sambandet. 

Revisor 
Wilhelm Sande 

Negativ Sambandet skapar enkelhet 
men vissa specifika områden 
bör ses över. 

Revisor 
Thomas Jansson 

Positiv Ser helst att man börjar 
frikoppla de direkta 
problemområdena exempelvis 
redovisning av 
entreprenadavtal. Därefter bör 
frikopplingen ske stegvis. 

Tabell 1: Inställning mot sambandet och en frikoppling 

Här presenteras den grundläggande frågan som anger var respondenten står i förhållande till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Tydligt är att de som arbetar som revisorer 
inte vill minska på sambandet utan snarare i vissa fall öka det befintliga sambandet ytterligare. 
Skattejuristerna ser helst att sambandet minskar men anser även att det kan vara svårt att 
utföra i praktiken. De flesta av respondenterna ser dock faror med båda alternativen och anser 
att det råder en mycket svår problematik i frågan. Många av respondenterna har egentligen 
önskningar och åsikter om hur det ultimata sambandet borde se ut i teorin men inser att det 
inte skulle fungera rent praktiskt.  
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Skattejuristen Ingrid Mellbi som jobbat med många utredningar belyser faktumet med 
följande citat: 
”Det här är nog en av de mest komplexa utredningar som jag suttit i och det gör att det går 
inte att säga att det är jättebra det samband vi har eller att det är jättedåligt. Utan jag skulle 
nog kunna vända på det och säga att det som händer på redovisningsområdet är det som gör 
att man måste börja ifrågasätta sambandet och se vad man ska göra i framtiden.” 
 
Margit Knutsson, skattejurist i regeringsrådet, beskriver sin ståndpunkt: 
”Jag har väl periodvis tyckt att det är lite dåligt från om man ser från strikt 
redovisningssynpunkt så där just för att redovisningen lätt blir skatteinfluerad.”… ” Men 
samtidigt så har jag nog mer och mer insett att det är ofrånkomligt.” 
 
Anonym revisor förklarar hur han/hon ser på sambandet med två citat: 
”Rent teoretiskt skulle en frikoppling låta redovisningens företagsekonomiska grunder 
utvecklas separat från skatterätten. Och därmed rent teoretiskt åstadkomma en mer 
rättvisande bild som är fri från beskattningen. Nu tror jag inte på det i Sverige idag. Eftersom 
det finns så mkt mindre företag. Och där är man ju ute efter enkelhet.” 
 
”Jag vill värna rätten om fristående redovisning ja men jag skulle vilja se ett så stort 
samband att skatten fick finna sig i att komma tvåa. Annars riskerar vi att få ett påbyggnads- 
och lappsystem.” 
 
Revisorn Thomas Jansson beskriver hur han vill se att frikopplingen ökar: 
”På något sätt har man då ägnat massa tid åt att göra om allt istället för att fixa de direkta 
problemen vi har och sen kan vi fundera på om man ska göra om något annat sen också. Vi 
har i alla fall inte löst alla problem. En stegvis frikoppling är att föredra. Alla aktörer hinner 
med på vad som händer på redovisningsområdet. Se bara på IFRS för stora företag, där vi är 
i en inlärningsfas. ” 
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5.2 Framtidstro 
• Tror du att Sverige kommer att genomföra en ökad frikoppling? 

Yrke Ja/Nej/Vet inte Övrig information 
Redovisningsexpert 
Carl-Gustaf Burén 

Ja Anser att det är uppenbart. 

Skattejurist 
Margit Knutsson 

Vet inte Har ingen aning. 

Revisor 
Anonym 

Vet inte Tror att det finns ett stort 
motstånd, men tror på 
internationalisering och 
harmonisering. 

Skattejurist 
Ingrid Mellbi 

Ja Definitivt mot en utökad 
frikoppling. 

Revisor 
Wilhelm Sande 

Nej Det kommer att bli för 
komplicerat i praktiken, vilket 
går emot regeringes strävan 
efter enkelhet. 

Revisor 
Thomas Jansson 

Ja Anser att vi redan börjat och är 
på den vägen. 

Tabell 2: Framtidstro 

Anonym revisor beskriver hur han/hon ser på framtiden: 
”Ser man utvecklingen för redovisningsseden bortsett från samrob så kan man se att arbetet 
med internationalisering och harmoniseringen fortsätter. Men jag tror att spöket med IFRS 
ändå lugnar ned sig något. ” 

5.3 Sambandets effekt på redovisningens syfte 
• Hur ser du på redovisningens syfte ”att lämna jämförbar ekonomisk information till 

företagets olika intressenter”, kan sambandet på något sätt äventyra det ursprungliga 
syftet? Uppkommer delsyften? 

Yrke Ja eller Nej Övrig information 
Redovisningsexpert 
Carl-Gustaf Burén 

Ja Möjligen men inte för noterade 
företag. Anser inte att det är 
något stort problem. 

Skattejurist 
Margit Knutsson 

Ja Det finns risk för det 

Revisor 
Anonym 

Ja Men det är positivt och ökar 
jämförbarheten eftersom det är 
lika för alla. 

Skattejurist 
Ingrid Mellbi 

Ja Anser att det finns olika sätt att 
tolka vad som är god 
redovisningssed. Och då väljer 
man den goda redovisningssed 
som är bäst ur skattesynpunkt. 

Revisor 
Wilhelm Sande 

Ja Dock över tid jämnar allt ut 
sig. 

Revisor 
Thomas Jansson 

Ja Det finns utan tvekan risk för 
det. 

Tabell 3: Sambandets effekt på redovisningens syfte 



Empiri 

40 
 

Skattejuristen Ingrid Mellbi kommenterar hur sambandet påverkar redovisningens syfte: 
”Jaa nog sjutton tror jag det! Kanske ibland på vissa bitar finns inga exakta svar och då får 
revisorn ta ställning till hur man ska redovisa och det finns väl en press naturligtvis att 
redovisa på det sätt som ger lägst skatt. Det tror jag säkert och ibland finns det väl även olika 
sätt som är god redovisningssed. Och då väljer man den goda redovisningssed som är bäst ur 
skattesynpunkt. ” 
 
Revisorn Wilhelm Sande förklarar varför syftet inte påverkas på lång sikt: 
”Ja det kan det göra, men över tid så ska det där jämna ut sig, därför att om du har den där 
viljan att hela tiden sänka skatten ja då kommer du ju aldrig att redovisa ett bra resultat, då 
blir det till slut kostnader, då blir det ingen nytta med det.” 

5.4 Sambandets kvalitetspåverkan 
• I dagsläget, anser du att sambandet påverkar redovisningens 

informationsvärde/kvalité? Negativt/positivt/inte alls? 
 
Yrke Negativt/positivt Övrig information 
Redovisningsexpert 
Carl-Gustaf Burén 

Negativt Negativt i teorin men kanske 
inte i praktiken. 

Skattejurist 
Margit Knutsson 

Negativt Möjligen påverkar det negativt 
men är också inne på att det 
kanske inte spelar någon roll i 
praktiken. 

Revisor 
Anonym 

Negativt Redovisningen är 
skatteorienterad men den 
skulle få ännu sämre kvalité 
vid en frikoppling. 

Skattejurist 
Ingrid Mellbi 

Negativt Tror att det är negativt i 
praktiken och att man väljer att 
redovisa på ett sätt som ger 
lägst skatt. 

Revisor 
Wilhelm Sande 

Inte alls Skatten är en så pass liten del 
av företagets totala kostnader. 

Revisor 
Thomas Jansson 

Negativt Givetvis finns negativa effekter 
men nationellt är det inget stort 
problem. 

Tabell 4: Sambandets kvalitetspåverkan 

Skattejuristen Margit Knutssons farhågor om vad som händer när kvalitén inte är så 
informativ som möjligt: 
”I en planekonomi spelar det ingen roll men i en marknadsekonomi måste investerare ha 
förtroende för företagen och då uppfyller redovisningens information en fullständigt 
fundamental uppgift och det är naturligtvis jätteviktigt att informationen är korrekt och kan 
ligga till grund för korrekta beslut. Annars är det ju lätt att man investerar i fel företag. 
Kapital kan analyseras fel och då kan ju hela ekonomin braka.” 
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5.5 Kvalitetspåverkan vid en frikoppling 
• Hur tror du en frikoppling skulle påverka redovisningens kvalité? 

Yrke Negativt/positivt Information 
Redovisningsexpert 
Carl-Gustaf Burén 

Oförändrat Anser att det ändå finns för 
stora luckor i 
normgivningen. 

Skattejurist 
Margit Knutsson 

Positivt Osäker på hur stor nytta 
man faktiskt skulle få ut av 
det. 

Revisor 
Anonym 

Negativt Menar att makten skulle 
hamna hos 
skattelagstiftaren och att 
redovisningen följer dem. 

Skattejurist 
Ingrid Mellbi 

Oförändrat Tror att redovisningen 
kommer att gå hand i hand 
med beskattningen ändå 
för enkelhetens skull. 

Revisor 
Wilhelm Sande 

Oförändrat Det finns alltid en vilja hos 
företagen att redovisa en 
rättvis bild. 

Revisor 
Thomas Jansson 

Positivt Kvalitén borde förbättras 
men det är inte 
oproblematiskt. 

Tabell 5: Kvalitetspåverkan vid en frikoppling 

Anonym revisors syn på vad en frikoppling skulle göra för redovisningskvalitén: 
”Rent teoretiskt skulle en frikoppling låta redovisningens företagsekonomiska grunder 
utvecklas separat från skatterätten. Och därmed rent teoretiskt åstadkomma en mer 
rättvisande bild som är fri från beskattningen. Nu tror jag inte på det i Sverige idag. Eftersom 
det finns så mycket mindre företag. Och där är man ju ute efter enkelhet. Den stora risken är 
väl att skatterätten när man frikopplar är väl att den blir helt styrande av vad som ska vara 
god redovisningssed.” 
 
Anonym revisors argument om en frikoppling idag: 
”Dagens system fungerar. Varför då införa ett system som är osäkert? Invändningar mot det 
här. Vi har inte ens sett var det tar vägen. Mitt under en tidsmässig stormig 
redovisningsperiod lansera ett nytt skattesystem. För mig är det lite tveksam tajming.”  
 
Revisor Wilhelm Sandes kommentar om rättvisande bild: 
”Ett bolag som visar ett dåligt bokslut, det går oftast ännu sämre. Och ett starkt bokslut går 
egentligen ännu bättre. Det är nästan alltid så. Tittar man på ett mycket vinstrikt bolag så är 
vinsten oftast ännu större och tittar du på ett bolag som går med förlust eller nära noll så är 
det egentligen sämre. Så den redovisningsrisken finns ju hela tiden.” 
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5.6 Verkligt värde 
• Vad anser du om verkliga värden? Är det något vi bör gå emot i redovisningen? 

Varför/varför inte? 
Yrke Ja/Nej/Vet inte Information 
Redovisningsexpert 
Carl-Gustaf Burén 

Ja Men endast om innehavet 
är avsedd för försäljning. 

Skattejurist 
Margit Knutsson 

Ja Speciellt för 
investeringsändamål, och 
investerares behov av 
redovisningsinformation. 

Revisor 
Anonym 

Nej Anser att det är otryggt att 
värdera till verkligt värde 
men att det borde finnas 
som upplysning. 

Skattejurist 
Ingrid Mellbi 

Vet inte Anser att det är en fråga 
för redovisningen men att 
det ställer omedelbara krav 
på skattelagstiftaren. 

Revisor 
Wilhelm Sande 

Nej Starkt kritisk men anser att 
information om verkligt 
värde ska finnas som 
upplysning i not. 

Revisor 
Thomas Jansson 

Ja Det är önskvärt med 
verkliga värden när det 
finns pålitliga 
värderingsmekanismer och 
fungerande marknader. 

Tabell 6: Verkligt värde 

Anonym revisor ger sin syn på verkligt värde: 
”Jag tycker att anskaffningsvärden är bra men en upplysning vore bra. Jag tror att en 
verkligt värde bedömning gör att kalkylen blir konstig. Ingen kostnad att matcha med och 
mäts upp med ett ökande värde, det blir lite konstigt utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. 
Resursförbrukningen blir konstig.” 
 
Revisorn Wilhelm Sande förklarar varför verkligt värde inte speglar verksamheten: 
”Det kommer att bli intressant att läsa årets årsredovisningar för många bolag exempelvis 
fastighetsförvaltare där värdet kan ha gått ner dramatiskt där man tidigare fått skriva upp 
värdet, och nu ska skriva ner det, det speglar ju inte den här verksamheten och vad dom 
håller på med, men det speglar kanske i och för sig marknadsvärdet, hur det flackar och far... 
men det kan man ju tala om vid sidan av.” 
 
Revisorn Thomas Jansson är av annan uppfattning och argumenterar för verkligt värde: 
”Det finns inga enkla svar, fair values tillför en del, på en del områden, samtidigt som fair 
values är knepigt... man kan säga att hade vi inga mätproblem då skulle vi kunna redovisa allt 
till fair value. För att egentligen historisk anskaffningskostnad i en BR, vad är det för något? 
Det är ju meningslöst, vad vi köpte den kåken, eller den skogsmarken för, för 10-20 år sen, 
who cares? Det är ju som att låta en slumptalsgenerator slänga in något i redovisningen. Det 
säger inte så mycket egentligen, egentligen skulle vi vilja ha alla tillgångar till VV. Det vore 
mycket bättre men bekymret är ju mätproblemen.” 
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Företaget själv 
 

Marknaden 
 

Personal 
 

5.7 Balanserande effekt 
• Tror du att sambandet mellan redovisning och beskattning brukar/kan ”bromsa” alltför 

optimistiska värderingar av ex lager eller redovisar eller ett ”missvisande högt” 
resultat (ex periodiserar kostnader så tidigt som möjligt och intäkter så sent som 
möjligt)? 

Yrke Ja/Nej Övrig information 
Redovisningsexpert 
Carl-Gustaf Burén 

Ja Det är en återhållsam faktor 
men det är även 
tolkningsspannet i normerna 
som bidrar. 

Skattejurist 
Margit Knutsson 

Ja I teorin men inte fullt ut i 
praktiken. 

Revisor 
Anonym 

Ja Sambandet har gjort att vi 
behållit försiktighetsprincipen. 

Skattejurist 
Ingrid Mellbi 

Ja Framförallt vid värdering av 
lagertillgångar.  

Revisor 
Wilhelm Sande 

Ja Men bonusavtal kopplade till 
resultatet bör utformas på ett 
sätt som inte kan påverkas av 
sådana värderingar. 

Revisor 
Thomas Jansson 

Ja Ja men det kommer inte att 
förändras vid en frikoppling 
eftersom startpunkten 
fortfarande kommer att finnas i 
det redovisade resultatet. 

Tabell 7: Balanserande effekt  

5.8  Redovisningens intressenter 
Vi undersökte vilka respondenterna ansåg var redovisningens viktigaste intressenter och 
samtliga svarade likartat. Klart viktigast är ägarna och finansiärerna. Däremot råder det olika 
meningar om staten skall ses som en intressent eller inte. 
 

• Viktigaste intressenterna för redovisningen 
 

 
 
 
 

Figur 8: Redovisningens intressenter enligt respondenterna 

Skattejurist Margit Knutssons åsikt om staten som intressent: 
”Andra brukar framhäva Skatteverket men det anser inte jag för de har via lagstiftning ändå 
möjligt att ta in vilken information de vill. Beskattning tycker jag dock inte är av 
redovisningsintresse egentligen. Det tycker jag inte. Det är de här personerna utanför 
företaget som är hänvisade till att skaffa information. Jag tycker det är missvisande att tala 
om staten som intressent. ” 

Ägarna 
Finansiärerna/Banker 
Investerare 
 

Samhället 
Skattemyndigheten 

Leverantörer 
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5.9 Fördelar och nackdelar 
Här presenteras de fördelar och nackdelar med sambandet, som respondenterna framfört. 
 
Fördelar: 

• Oavsett om hur starkt samband som råder, så är det alltid god redovisningssed som 
styr. 

• Beskattningen sker på ett färdigt underlag med endast små justeringar, vilket skapar 
enkelhet, speciellt för små företag.  

• Det finns så pass stora luckor som skapar ett tolkningsutrymme av vad god 
redovisningssed är, därför används alternativet som ger lägst skatt. En frikoppling 
skulle dock inte lösa problemet i praktiken eftersom företag eftersträvar enkelhet och 
därmed skulle beskattningen och redovisningen ändå gå hand i hand. Problematiken 
flyttas bara från redovisningen till beskattningen.  

• Försiktighetsprincipen säkerställs och incitament för att höja resultatet(exempelvis för 
bonusändamål) balanseras. Redovisas för låga eller höga värden så blir marknaden 
felinformerad.  

• Redovisningskvalitén påverkas endast i teorin men i praktiken får alla intressenter den 
information de behöver ändå. En frikoppling skulle teoretiskt ge det 
företagsekonomiska syftet en bättre grund men det skulle inte fungera så i praktiken 
eftersom det skulle kosta för mycket.  

• Koncernens redovisning är den viktigaste utåt och den är redan frikopplad. Systemet 
som används idag i Sverige fungerar och kvalitén på redovisningen är bra, att byta 
system i dagens krisartade läge är däremot osäkert. 

 
Argument mot frikoppling från en revisor: 
”Den stora risken är väl att skatterätten när man frikopplar är väl att den blir helt styrande 
av vad som ska vara god redovisningssed… Som får något slags monopol att utveckla vad 
som skulle vara god redovisningssed. Inte uttalat men indirekt eftersom man är så benägen 
att ta rygg. Jag skulle hellre se att redovisningen skapade ett bra företagsekonomiskt resultat 
som beskattningsunderlag. ” 
 
Nackdelar: 

• Världens länders normgivning när det gäller redovisning närmar sig allt mer varandra. 
Vi är på väg mot en internationaliserad redovisning och mot gemensamma normer för 
att öka företagens jämförbarhet. Sverige måste följa efter för att underlätta för svenska 
företag som verkar utomlands.  

• Redovisningen blir skattedriven och därmed blir det inte optimalt ur strikt 
redovisningssynpunkt och för redovisningskvalitén eftersom den blir skatteinfluerad. 
Det är lätt för små företag att öka kostnaderna i redovisningen för att minska sitt 
resultat, i syfte att betala mindre skatt, vilket kan göra att redovisningen inte blir så 
informativ som möjligt. Om inte redovisningen är så informativ som möjligt 
felinformeras marknaden och blir ineffektiv. Kapitalet sysselsätts inte på bästa 
tänkbara sätt vilket är dåligt för ekonomin i helhet.  

• Utvecklingen av god redovisningssed hotas eftersom den begränsas på grund av 
skattereglerna. Det finns en motvilja att ändra god redovisningssed om en ändring får 
beskattningskonsekvenser. En frikoppling skulle låta redovisningens 
företagsekonomiska grunder utvecklas separat från skatterätten. 
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Argument för en frikoppling från skattejuristen Margit Knutsson: 
”Alltså internationellt så är det väl bra att företagen tillämpar samma regler. Det underlättar 
ju kapitalanskaffning och det underlättar ju för investerare att jämföra företag.” 

5.10 Öka kostnader för att sänka det beskattningsbara resultatet 
• Tror du att det är lätt för ett företag att ”öka” kostnaderna(ej de faktiska kostnaderna 

utan mer visuella) för att sänka sitt resultat(och skattekostnad)? 
Yrke Ja/Nej Övrig information 
Redovisningsexpert 
Carl-Gustaf Burén 

Ja Ja för de små företagen men 
för de större så finns det många 
återhållsamma faktorer. 

Skattejurist 
Margit Knutsson 

Ja Främst i de små företagen. I de 
större handlar det ibland om att 
man skickar tillgångar fram 
och tillbaka. 

Revisor 
Anonym 

Ja Det sker idag men skulle även 
ske vid ökad frikoppling. 

Skattejurist 
Ingrid Mellbi 

Ja Samma skattefrågor som finns 
idag kommer att styra vissa 
bedömningar i redovisningen. 

Revisor 
Wilhelm Sande 

Ja Det förekommer men i mindre 
företag som lever på små 
marginaler. 

Revisor 
Thomas Jansson 

Ja Det händer med det är inget 
stort problem. 

Figur 9: Öka kostnader för att sänka det beskattningsbara resultatet 

Redovisningsexperten Carl-Gustaf Burén förklaring till hur enkelt det är att öka kostnaderna: 
”Alltså det är egentligen så ser man på de större företagen så har man ett antal faktorer som 
verkar återhållande men ser man på de mindre så är det naturligtvis en svår bedömning i det 
där. Det är ju men jag skulle säga bedömningen är nog hur stort fel som finns och jag 
uppfattar inte att man släpper krafterna fria. Men det finns ju ett spelrum. Absolut. ” 
 
Skattejuristen Margit Knutsson försvarar de större företagen: 
”Men trixande med redovisning … för stora företag kostar det mer att hålla på.” 
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5.11 Global harmonisering 
• Hoppas du att alla länder världen över någon gång i framtiden kommer att använda sig 

av exakt samma redovisningssystem och principer? Motivera. 
 

Yrke Ja/Nej Övrig information 
Redovisningsexpert 
Carl-Gustaf Burén 

Ja Ja men kanske inte för de icke-
noterade företagen. 

Skattejurist 
Margit Knutsson 

Ja Vi är inte redo för det än men 
visst vore det önskvärt. 

Revisor 
Anonym 

Ja Absolut men det är oerhört 
långt dit. 

Skattejurist 
Ingrid Mellbi 

Ja Det borde öka jämförbarheten. 

Revisor 
Wilhelm Sande 

Ja Bra framför allt om balans- och 
resultaträkning ställs upp på ett 
likartat sätt samt att man 
värderade på samma principer. 

Revisor 
Thomas Jansson 

Ja Ja, det gynnar både kapital- 
och arbetsmarknaden. 

Tabell 8: Global harmonisering 

Revisorn Thomas Jansson förklarar fördelar med global normgivning: 
”Det finns en poäng i att folk ska kunna flytta mellan olika länder och använda sin kunskap... 
man ska enkelt förstå både den enskilda verksamheten i ett land och hur dess rapportering ser 
ut intill en grupp, idag finns det problem just därför att det finns lokala redovisningsprinciper 
som även dotterföretag i stora koncerner måste följa.” 
 
Anonym revisor om problematiken med global normgivning: 
”Det är svårt att få ihop hela världen på ett gemensamt regelverk… Jag tror att man skulle 
kunna få ihop ett regelverk och börja i Europa, men som är frivilligt i så fall. För att sedan 
påverka de lokala nationerna för att få en likartad normgivning. Så jag tycker inte det är 
hopplöst. Kunde ryssarna anpassa sin så finns det mkt att vinna på... vi har ju en stor handel 
som är stor mellan varandra. Något annat synsätt går inte att tänka sig.” 
 
Redovisningsexperten Carl-Gustaf Burén beskriver hur Europa förlorar sin rätt att anpassa 
redovisningsstandarder vid en global normgivning: 
”Problemet här är att några gånger t ex under finanskrisen har EU velat lägga till något 
eller vinkla men det skapar väldigt stora problem eftersom man vill ha internationella 
standarder och då kan man inte säga till någon att ”i Europa behöver vi…”…” 
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5.12 Revisorns roll vid en frikoppling 
Som komplettering undersökte vi vad våra respondenter trodde skulle hända med revisorns 
roll om redovisningen skulle frikopplas från beskattningen. Helhetsintrycket blev att revisorn 
kommer övergå till att vara någon slags tolk mellan beskattningen och redovisningen eftersom 
beskattningen förmodligen kommer att bygga på redovisningsprinciper. Den kompetens som 
finns inom redovisningen behöver finnas kvar, kanske bara under en annan titel. Men samma 
arbetsuppgifter och problematik kommer att kvarstå. Nu under beskattningsområdet för 
juristerna som kommer behöva hjälp av redovisare. 
 
Anonym revisor om sin roll: 
 ”Den kompetens som finns i revisorskåren kommer till arbete. Om jag får mer rätt och man 
tar rygg på skattemyndigheterna kommer man få sitta tolk. Öka behovet… avskaffa 
revisionsplikten är dödsstöten. Vi har inte nog många skattejurister som kan det här. Inte 
tillräckligt många. Och de som finns är dyra.” 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empiri 

48 
 

 

 

 



Analys och diskussion 

49 
 

6. Analys och diskussion 
 
 
I kapitlet kommer vi att sammankoppla den teoretiska referensramen med den empiriska 
studien, vilket resulterar i en analys med fokus på redovisningskvalité. Analysen ligger sedan 
till grund för studiens slutsatser.  
 
 
Det finns främst fyra egenskaper som utmärks för att bedöma kvalitén i redovisningen. 
Egenskaperna använder vi därför som en slags definition på redovisningskvalité. Genom att 
uppfylla de kvalitativa egenskaperna så bra som möjligt skapas en användbar och värdefull 
redovisning för intressenterna.160 Vi kommer att analysera de fyra viktigaste kvalitativa 
egenskaperna: begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet, utifrån vad vi upptäckt i 
empirin. Trots att våra respondenter haft olika inställningar till en ökad frikoppling upplever 
vi svaren gällande redovisningskvalité tämligen lika vilket har underlättat tolkningen av de 
frågorna. 
 
6.1 Relevans 
Relevans är den viktigaste av redovisningens kvalitativa egenskaper då den tillgodoser 
redovisningens användares behov av relevant och korrekt information161. Den information 
som presenteras i de finansiella rapporterna måste vara väsentlig och kommer sedan att ligga 
till grund för intressenternas beslutsfattande. Med hänsyn till ovanstående är det naturligtvis 
av yttersta vikt att redovisningen är så informativ som möjligt. Sambandet mellan redovisning 
och beskattning kan påverka relevansen. Exempelvis ett problemområde som framkommit 
under intervjuerna är redovisningen av entreprenadavtal. Entreprenadavtal kan man redovisa 
genom successiv vinstavräkning och då beräknas en preliminär skatteskuld. Denna vinst är 
ännu inte realiserad förrän projektet är avslutat. Det som redovisas är följaktligen ett 
temporärt och preliminärt resultat som kan förändras under kommande räkenskapsår, genom 
att kostnaderna för projektet kan förändras. Här torde relevansen kunna bli lidande till följd av 
beskattningen då den framräknade skatteskulden kan variera. Alternativet är att företaget 
redovisar nollresultat under projektets genomförande och sedan redovisar resultatet i en 
klumpsumma när projektet är slutfört. Vilket också sänker relevansen eftersom företaget 
utelämnar information eftersom de väntar med beskattningen till dess att avtalet är avslutat 
och resultatet givet. Inom det här området skulle relevansen öka med en frikoppling och man 
skulle delge en mer rättvisande bild om hur verksamheten ligger till. Relevans handlar till stor 
del om att redovisningens användare ska ha tillräckligt med information för att bedöma ett 
företags framtid, om få tillgång till en rättvisande bild.  
 
Idag kan man säga att relevansen trots sambandet uppfylls eftersom årsredovisningar är 
pålitliga och kontrollerade av en revisor. De fungerar som beslutsunderlag och exempelvis 
kreditgivare får idag den information som krävs för sitt beslutsfattande. Frågan är till vilken 
grad specifika problemområden som till exempel redovisning av entreprenader som beskrivs 
ovan påverkar redovisningens kvalité och därmed beslut som grundas i företagets 
redovisning? Studiens respondenter upplever att sambandet gör att företag försöker visa ett 
lågt beskattningsbart resultat men att företag som visar ett dåligt resultat eller nollresultat går 

                                                             
160 Smith, D., (2000), s. 24ff  
161 Ibid, s. 24 
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ännu sämre och företag som visar ett bra resultat går ännu bättre. Kontentan anser vi ändå 
vara att man kan urskilja hur företaget går och det sker på ett sätt som är tillräckligt för ett 
beslut. 
 
Relevansen borde utvecklas positivt vid en frikoppling eftersom man kommer ifrån 
incitamentet att betala så låg skatt som möjligt. Redovisningen bör sannolikt i större mån 
uppnå en mer rättvisande bild. En stark åsikt från våra respondenter är dock att företag oftast 
har en vilja att visa en rättvis bild oavsett frikoppling eller ej. Om redovisningsprinciperna 
kommer följa beskattningsprinciperna vid en frikoppling kommer relevansen att förbli 
oförändrad. 
 
6.2 Tillförlitlighet 
Redovisningen är tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga fel och om den inte avsiktligt 
undanhåller någon typ av information. Redovisningen ska vara opartisk och läsaren ska kunna 
lita på vad som står, den måste även vara fullständig.162 Tillförlitligheten anses vara bra i 
dagens årsredovisningar, och därmed påverkar inte sambandet tillförlitligheten i negativ 
riktning. Huvudargumentet är den granskning och kontroll som i första hand sker av en 
revisor och sedan av skattemyndigheten. Däremot saknas det information om tillgångars 
verkliga värde. Exempelvis kan en fastighet vara värderad till anskaffningsvärde i 
balansräkningen men dess verkliga värde kan vara enormt mycket högre, där anser främst 
revisorerna att marknadsvärdet bör redovisas i not medan skattejuristerna vill se 
marknadsvärdet redan i balansräkningen. Det är till stor del på grund av sambandet som vi 
ofta använder anskaffningsvärdet istället för marknadsvärdet163. I övrigt anses 
årsredovisningar idag ha en hög tillförlighet. Sambandet motverkar för höga och optimistiska 
värderingar och det anses vara i linje med försiktighetsprincipen. När det gäller ett företags 
resultat och redovisade kostnader, där det finns ett incitament att öka kostnader genom 
periodiseringar för att skattekostnaden ska bli låg, är de trots sambandet tillförlitliga. För ett 
stort företag är det svårt att försöka öka kostnader bara för att betala mindre skatt. Det är stora 
kontroller och för stora företag kostar det mer än det smakar enligt respondenterna. Därmed 
torde inte tillförlitligheten påverkas negativt på grund av skatteincitamentet, som förmodligen 
existerar mer i teorin än i praktiken eftersom skattekostnaden inte är stor del av företagets 
kostnader. När det istället gäller mindre företag är problemet större, men där blir det ändå 
ingen utomstående intressent som tar skada i samma utsträckning, förutom staten, som enligt 
många av respondenterna inte kan räknas som en intressent på samma sätt som exempelvis 
investerare. 
 
Det råder delade meningar om hur tillförlitligheten skulle påverkas vid en frikoppling. En 
möjlig konsekvens torde vara att en frikoppling skulle göra att redovisningen tillskrivs en 
lägre betydelse (eftersom den inte länge är beskattningsunderlag) och därför skulle 
tillförlitligheten kunna minska. Årsredovisningar skulle inte längre vara viktiga med hänsyn 
till redovisningsmässiga principer, utan istället av skattemässiga anledningar. För att undvika 
ett sådant scenario måste redovisningen vid en frikoppling följa beskattningens spår, för 
enkelhet hos företagaren. Det betyder att redovisningen och beskattningen går åt samma håll. 
Alternativ två går ut på att företag har tid och resurser för att upprätta två redovisningar, en på 
skattemässiga grunder och en på redovisningsmässiga. I det läget kan redovisningens 
fundamentala syfte och tillförlitligheten utvecklas på ett förstärkande sätt då ingen hänsyn 
behöver tas till beskattningen. Redovisningens syfte kan utvecklas för en mer rättvisande bild, 

                                                             
162 IASB, (2008), s. 18 
163 Kellgren, J., (2004), s. 137 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utan ett delsyfte att beskatta så lite som möjligt. Risken är att beskattningen och redovisningen 
utvecklas åt olika riktningar och kommer att disharmoniseras. Alternativet är dock mindre 
trovärdigt eftersom man eftersträvar enkelhet och riksdagen har som mål att minska den 
administrativa bördan för företag, avskaffandet av revisionsplikten är ett exempel. 
 
6.3 Begriplighet 
Begriplighet innebär att den information som presenteras i de finansiella rapporterna ska vara 
begriplig för användarna164. Frågan uppkommer då hur en eventuell frikoppling mellan 
redovisning och beskattning skulle påverka redovisningens begriplighet. Enligt den teori som 
presenteras angående det formella sambandet och rådande avskrivningsregler (3.6.2) medför 
gällande lagstiftning att ett visst antal poster såsom överavskrivningar på inventarier kommer 
att finnas med i redovisningen. Kommer då ett avvecklat samband att medföra att 
redovisningen blir mer lättläst för intressenterna? Våra respondenter ställer sig något 
tveksamma till det påståendet och menar på att begripligheten inte är något problem såsom 
det ser ut idag. Frågan torde också vara om det är önskvärt att förenkla redovisningen till den 
milda grad att ”vem som helst” kan förstå sig på den. I teoriavsnittet där vi behandlar 
begriplighet (3.5.3) kunde vi dra slutsatsen att IASB, trots kravet på begriplighet, ändå i och 
med tillägget att ingen information får utelämnas enbart med motiveringen att den är 
svårbegriplig, ändå valt att prioritera kvalité framför begriplighet. Frågan är då IASB genom 
det ställer för stora krav på läsarens förkunskaper. Förmodligen är svaret både och. Till viss 
del måste naturligtvis kvalitén på redovisningen prioriteras framför begripligheten, det kan 
inte vara meningen att ”varje småsparare” ska begripa allt som presenteras. Under våra 
intervjuer har vi bland annat behandlat IFRS och våra respondenter har visserligen haft olika 
uppfattningar om nyttan av att använda det erkänt komplicerade IFRS för alla svenska företag 
men kvalitén och syftet med IFRS kan inte ifrågasättas, annat än vad gäller IFRS fokus på 
verkligt värde.  
 
En invändning mot IFRS som tagits upp av många av våra respondenter är det faktum att 
IFRS är ett mycket komplicerat regelverk som kräver mycket goda ekonomiska kunskaper för 
att till fullo kunna bemästras. Där kan man naturligtvis ställa sig frågan huruvida det är 
befogat med ett regelverk, som i sin tur naturligtvis påverkar även redovisnings begriplighet, 
som är så pass komplicerat så att inte ens ekonomutbildade kan använda sig av det165. Vår 
slutsats, utifrån våra intervjuer, är dock att det förvisso mycket komplicerade IFRS fyller en 
viktig funktion framförallt för de största företagen i den meningen att det gör dem bättre 
anpassade för den internationella marknaden, och därmed är dess existens berättigad även om 
det går ut över begripligheten för gemene man. 
  
6.4 Jämförbarhet 
Inom redovisning används jämförbarhetsprincipen och det innebär att all värdering, indelning 
och klassificering kontinuerligt över tid sker på samma grunder. Det betyder att transaktioner 
och situationer av samma slag redovisas på samma sätt, överallt och alltid.166 Principen bidrar 
till att det blir pålitligt att jämföra företags årsredovisningar167. Sambandet mellan redovisning 
och beskattning påverkar inte jämförbarheten mellan svenska företag eftersom de har samma 
förutsättningar. Givetvis kan graden av skatteinfluerad redovisning variera mellan olika 
svenska företag men samtliga respondenter i studien menar bestämt att det inte är något 
problem i dagsläget. Dock finns problematik när man jämför med utländska företag men då 
                                                             
164 IASB Föreställningsram, p. 25 
165 Intervju med Thomas Jansson 
166 Smith, D., (2000), s. 30 
167 Skatteverket, (2008), s. 61 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handlar det ofta om större företag och koncerner vilket gör att de kan jämföras genom 
tillämpandet av IFRS. När det gäller internationella jämförelser mellan årsredovisningar är det 
oftast koncernens som är de intressanta, därför blir inte jämförbarheten speciellt lidande på 
grund av sambandet mellan redovisning och beskattning speciellt inte nationellt. Däremot är 
det tydligt att det finns luckor i normgivningen, stora utrymmen för tolkningar och val, vilket 
ökar risken för att företag inte bokför samma transaktion på exakt samma sätt. Det minskar 
givetvis jämförbarheten i Sverige. Risken skulle även finnas kvar vid en frikoppling, det är 
inte där problemet ligger utan den finns på grund av otydliga regelverk. För att lösa det måste 
fokusering ske på normgivning och dess utformning för att öka tydligheten för företag, 
Normgivningen i Sverige påverkas av bland annat av beskattningen och dess behov av 
information och utformning, därav kan jämförbarheten påverkas av sambandet i teorin. 
 
Sambandet är starkare i Sverige än i många andra delar av världen och en ökad frikoppling 
leder till att Sverige anpassar sig mer mot den globala utvecklingen gällande redovisning. 
Vilket gör att företags redovisningar kan jämföras internationellt med färre avvikelser mellan 
länders redovisningssystem. Ett gemensamt regelverk för alla världens länder är något att 
sträva efter i framtiden, och något som gynnar jämförbarheten. Något som Sverige och övriga 
världen idag förmodligen inte är redo för. Man ska komma ihåg att genom ett gemensamt 
regelverk, som skapas globalt, förlorar varje enskilt land sin möjlighet och rätt att utforma 
rekommendationer och lagar som är anpassade för just sitt land och de behov som finns där. 
Istället måste länderna acklimatisera sig efter de normer som är givna. Ungefär på samma sätt 
som i en valutaunion exempelvis EMU är den Europeiska Centralbanken fastställer styrräntan 
på det sätt som är bäst för hela unionen. Makten till att bedriva en egen penningpolitik via en 
egen riksbank försvinner. Det är där svårigheten ligger idag gällande redovisningen, länder är 
på olika nivåer med olika behov som idag inte går att förena med varandra genom 
gemensamma redovisningsregler. Men det är definitivt något att sträva efter på lång sikt. 
Fördelarna är bland annat en ökad konkurrenssituation, både på arbetsmarknaden och vid 
anskaffandet av kapital, eftersom det ökar rörligheten och hindren mellan olika nationer blir 
färre.  

6.5 Förändras redovisningskvalitén vid en frikoppling? 
Svaret på frågan: Förändras redovisningskvalitén vid en frikoppling? blir en slags 
sammanfattning, analys och utvärdering av hur de fyra kvalitativa redovisningsegenskaperna 
utvecklas vid en frikoppling. 

Huruvida en eventuell frikoppling skulle påverka redovisningens kvalité positivt eller ej råder 
det delade meningar om hos våra respondenter. Gemensamt för de tre respondenter som kan 
kallas redovisningsexperter och skattejurister, vilka inte kanske jobbar praktiskt med 
redovisning på samma sätt som revisorer gör, är att de alla är positiva till en ökad frikoppling 
mellan redovisning och beskattning. Dock är de osäkra på viken betydelse det verkligen 
skulle få i praktiken. Alla tre är tämligen överens om att sambandet påverkar 
redovisningskvalitén negativt framförallt i teorin, vilka praktiska effekter det får är dock mer 
oklara enligt alla tre.  

Bland våra respondenter som har mer praktisk erfarenhet av revision har svaren riktat sig åt 
motsatt håll. En åsikt som framfördes var att en avskaffning av sambandet skulle innebära att 
skatterätten blir styrande vid fastställandet av god redovisningssed och därmed blir 
redovisningskvalitén lidande. Dock var denna uppfattning inte allenarådande bland denna 
grupp av respondenter. En uppfattning som framfördes var att en avskaffning av sambandet 
inte skulle påverka redovisningskvalitén negativt då företagen oavsett regelverk kommer att 
sträva efter att redovisa en rättvisande bild av sin verksamhet. Frågan är dock vad denna 
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skillnad i uppfattning beror på. Framförallt kan vi konstatera en skillnad mellan de som kan 
sägas jobba mer praktiskt med redovisning och de som har stora teoretiska kunskaper. Det 
ligger nära till hands att anta att denna skillnad framförallt beror på att dessa två kategorier av 
respondenter jobbar med redovisning på något olika sätt. Revisorerna jobbar praktiskt med 
redovisning varje dag medan den andra svarsgruppen mer arbetar med vägledning och 
tolkning av befintliga regler, och det torde innebära att de ser olika problem i denna fråga. 
 
Avslutningsvis vill vi påpeka att den rådande uppfattningen hos våra respondenter är att en 
frikoppling möjligtvis skulle kunna öka redovisningskvalitén alternativt att den skulle förbli 
oförändrad. Alla är ense om att ifall kvalitén skulle öka som en konsekvens av en frikoppling 
kommer det kosta betydligt mer än vad det kommer att lämna i avkastning. Det kommer inte 
innebära någon skillnad i positiv bemärkelse när det gäller det praktiska användandet och 
nyttjandegraden av redovisningen med anledning av en ökad kvalité. Den faktiska nyttan med 
en frikoppling blir således svår att argumentera för utifrån ett redovisningskvalitativt 
perspektiv. En respondent anser till och med att en frikoppling skulle påverka kvalitén 
negativt. Sambandet mellan redovisning och beskattning skapar enkelhet rent praktiskt.  

6.6 Reflektion över respondenternas svar 
Största orsaken till skillnader mellan respondenternas svar anser vi vara deras arbetssituation. 
Respondenternas svar kan genom en mindre analys kategoriserats efter vad de arbetat med. 
Främst har vi noterat att de som arbetar med i huvudsak stora företag och sällan med mindre 
företag är mest positiva till en frikoppling. Vilket vi anser att det finns förklarliga skäl till, 
eftersom en frikoppling inte skulle vålla lika stor omställning i stora företag, eftersom det ofta 
finns kompetens och en utvecklad administration jämfört med i mindre företag.  De som 
däremot arbetar med företag av varierande storlek, eller i första hand mindre företag är mest 
negativt inställda till en frikoppling. Det menar vi beror på att de små bolagen strävar efter en 
så enkel lösning som möjligt, vilket sambandet erbjuder. 
 
En skillnad vi observerat är även att de som är verksamma i Stockholm varit mer positivt 
inställda till en frikoppling än de som arbetar i Umeå. Anledningen till det förmodar vi är att 
de som arbetar i Stockholm ofta utför ett arbete för större företag och kommer i kontakt med 
större företag betydligt mer än de i Umeå. I Umeå är det mer vanligt att i arbetet behandla 
olika typer av företag och ofta mindre företag. En förklarande faktor är givetvis att Stockholm 
är en större stad med många stora företag som är aktiva på den internationella marknaden och 
företagen har en mer påtaglig internationell prägel. 
 
Ytterligare en anledning till skillnader i respondenternas svar finner vi ifall de arbetar 
praktiskt eller teoretiskt med redovisning. De som arbetar teoretiskt exempelvis som 
redovisningsexpert finner att en frikoppling är positivt, medan de som arbetar praktiskt som 
revisorer anser i större utsträckning att det är negativt. En förklarande orsak till det menar vi 
är att det endast, vad vi märkt, är revisorerna som funderat på hur ett frikopplat system 
faktiskt skulle se ut och hur det skulle fungera rent praktiskt i Sverige. Något vi anser 
”teoretikerna” inte betonat i samma omfattning. Givetvis kan det vara för att revisorerna vill 
skydda sig själva men något bra och komplett förslag till hur det faktiskt skulle te sig i 
verkligheten har ingen kunnat klargöra. 
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7. Slutsats 

 
Kapitlet består av de slutsatser vi kunnat dra efter genomförandet av studien. Vi bemöter 
studiens problemformulering med stöd utifrån teorin, empirin och analysen. 
 

- Hur påverkas kvalitén på årsredovisningar av sambandet mellan redovisning 
och beskattning?  

Kvalitén på dagens årsredovisningar påverkas enligt studien negativt av sambandet mellan 
redovisning och beskattning.  

Jämförbarheten internationellt blir lidande eftersom svenska företags redovisningar är 
skatteinfluerade. Jämförbarheten nationellt påverkas dock inte eftersom alla har samma 
förutsättningar men däremot finns det luckor i normgivningen som påverkar jämförbarheten 
negativt. Relevansen kan också bli lidande på grund av skattelagstiftningen eftersom ett 
företag exempelvis kan redovisa nollresultat i syfte att skjuta upp skatt vid exempelvis 
entreprenadavtal, vilket kan leda till missvisande information om företagets ekonomiska 
ställning. Tillförlitligheten måste klassas som hög och den påverkas förmodligen positivt av 
sambandet eftersom sambandet ger en större betydelse för redovisningen, nämligen att vara 
skatteunderlag som noga granskas. Studien visar att begripligheten inte är något stort problem 
för läsarna av årsredovisningar. Den tycks inte påverkas nämnvärt av sambandet mellan 
redovisning och beskattning, eftersom en förutsättning är att grundläggande kunskaper finns 
hos läsaren. För att nå en hög kvalité på redovisningen kan begripligheten bli otydligare men 
det kan vara nödvändigt för relevansen.  

- Hur skulle kvalitén förändras vid en frikoppling? 

Teoretiskt skulle redovisningens kvalitativa egenskaper förbättras vid en ökad frikoppling 
enligt studien. Det är dock i högsta grad oklart om denna förbättring i kvalité skulle leda till 
någon ökad användbarhet och nytta av årsredovisningarna. Det råder i dagsläget ingen direkt 
brist på kvalité i årsredovisningarna utan de anses tillräckligt informativa. Däremot finns 
specifika problemområden där en frikoppling är nödvändig för att öka kvalitén.  
 
Jämförbarheten är den egenskap som utvecklas mest positivt vid en ökad frikoppling. 
Relevansen borde med största sannolikhet öka vid en frikoppling enligt vår studie, vid en 
frikoppling kan förmodligen mer ekonomisk aktivitet komma till läsarens kännedom genom 
årsredovisningar. Tillförlitligheten kan påverkas negativt ifall redovisningen får en lägre 
prioritet än i dagens läge. Begripligheten kan eventuellt öka eftersom skatterelaterade poster 
kan försvinna ur årsredovisningarna men den kan även bli sämre ifall det ”nya” systemet blir 
för komplicerat, speciellt till en början när företagen befinner sig i en inlärningsfas. 
Tillförlitligheten och begripligheten kan anses relativt oförändrad medan relevansen och 
jämförbarheten ökar. 
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8. Avslutning 
 
Ett avslutande kapitel som syftar till att förstå hur studien kan överföras från respondenterna 
till andra grupper. För att kunna göra det används fyra sanningskriterier. Vi lämnar även 
förslag till vidare forskning. 
 

8.1 Sanningskriterier 
Det kan upplevas svårt att presentera kvalitativa studier. Framför allt kan det vara svårt att 
veta exakt vad som är vetenskap och inte.168 För att underlätta för läsaren vill vi därför 
utvärdera studiens slutsatser genom sanningskriterier. Det råder delade meningar om forskare 
bör använda samma sanningskriterier vid kvalitativ och kvantitativ forskning. 
Sanningskriterier som används vid kvantitativ forskning såsom reliabilitet och validitet kan 
vara svåra att applicera vid kvalitativa studier.169 Därför utvärderas studien genom fyra 
sanningskriterier med liknande innebörd men som är anpassade för kvalitativ forskning.  

8.1.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighetskriteriet behandlar huvudvida de slutsatser forskaren drar är trovärdiga för 
läsaren. Det betyder helt enkelt hur väl studien kan förenas med verkligheten.170 Det enda 
sättet att få reda på om den gör det är genom empiriska prövningar171. Vi har på olika sätt 
arbetat för att kunna besvara vår problemformulering på ett tillförlitligt sätt. Eftersom vi valde 
att undersöka kvalité ansåg vi med stöd från litteratur att en kvalitativ studie var nödvändig 
för att fånga upp begreppet kvalité. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer där 
respondenterna alltid haft möjlighet att besvara frågor utifrån sina egna erfarenheter och 
åsikter, kommentera, tillägga och ställa frågor om något varit oklart. Vi har haft en öppen och 
direkt kommunikation med våra respondenter och de har alltid haft möjligheten att utveckla 
intervjun och komma med egna infallsvinklar på ämnet i stort.   

Vi är mycket nöjda med att respondenterna ägnat sin dyrbara tid till att delta i studien, de är 
alla högt uppsatta inom både redovisnings- och beskattningsområdet. De har lång erfarenhet, 
besitter stora kunskaper och har ett djupt engagemang i ämnet som studien behandlat. Vi har 
exempelvis haft en respondent från Rådet för finansiell rapporterings expertpanel, en ledamot 
av regeringsrätten samt en redovisningsexpert från Svenskt Näringsliv. Respondenterna har på 
så sätt kompletterat varandra på ett bra sätt. Två av respondenterna har dessutom deltagit i 
utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning. Deltagandet av expertis höjer 
naturligtvis tillförlitligheten för studien. Ett större antal respondenter hade dock förbättrat 
tillförlitligheten ytterligare. 

En viktig del i vårt arbete för att öka tillförlitligheten har varit hur vi bearbetat det empiriska 
materialet. För att säkerställa att våra respondenters svar verkligen överensstämde med deras 
åsikter och tankar har de gått igenom transkriberingen av intervjuerna och lämnat sitt 
godkännande till oss. De har även haft möjlighet att ändra sitt ställningstagande om de av 
misstag uttryckt sig fel. För att öka tillförlitligheten ytterligare utgår studien ifrån olika 
revisionsfirmor, Öhrlings PwC, KPMG och Ernst & Young. Det hade givetvis varit önskvärt 
                                                             
168 Starrin, B., Larsson, G., (1991), s. 73 
169 Bryman, A., Bell, E.,, (2005), s. 306 
170 Ibid s. 307 
171 Ansersen, H., (1994), s. 92 
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att inkludera Deloitte för att få ett ännu mer representativt urval för de stora 
revisionsbyråerna, de så kallade ”big four”.  

8.1.2 Överförbarhet 
Kontexten och situationen är central i den kvalitativa studien. Det är därmed viktigt att 
reflektera över hur troligt det är att samma resultat kan påvisas om studien upprepas.172 
Genom att vi under studien haft respondenter som varit både positivt och negativt inställda 
har vi tagit hänsyn till olika uppfattningar om sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Oavsett respondenternas ståndpunkt i frågan om ökad frikoppling har studien visat på enighet 
gällande sambandets kvalitetsmässiga påverkan, vilket borde öka överförbarheten. Däremot 
gäller resultatet för den tid som gäller nu, det är oklart om samma resultat skulle påvisas 
längre in i framtiden, då den globala utvecklingen kan ha förändrats jämfört med dagsläget. 
Vår tradition i Sverige av ett starkt samband är också väsentligt för resultatet i studien 
eftersom den har format respondenternas uppfattning, erfarenhet och attityd. Om historien 
inom den svenska redovisningen och beskattningen sett annorlunda ut hade studien 
genomförts i en annan kontext vilket också skulle kunna gett ett annat resultat. Dagens 
kontext och tradition är inget som kommer att kunna förändras i någon rask takt eller snar 
framtid, vilket medför att studiens överförbarhet ökar.  

8.1.3 Pålitlighet 
Pålitlighet innebär att forskaren skapar en redogörelse av alla faser i forskningsprocessen, för 
att externa bedömare ska kunna göra en egen bedömning av studiens utförande.173 
Redogörelsen är ett krav för att studien ska kunna klassas som vetenskaplig174. Läsaren kan 
enkelt skapa sig en bild av hur vi gått till väga i varje steg av forskningsprocessen, då vi anser 
att vi redogjort för alla faser. För att styrka pålitligheten har studien kontinuerligt granskats 
under processens gång, även om arbetet fortskridit självständigt. 

8.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Att uppnå fullständig objektivitet i forskningen är näst intill omöjligt. Det viktiga är att 
studien sker i god tro och att personliga värderingar eller den teoretiska inställningen får inte 
påverka studien. 175 Genom hela studien har vi tagit in den information som varit relevant utan 
några förutfattade meningar om vad det skulle få för betydelse för studiens resultat. Ett starkt 
bevis för det är att vi delvis ändrat uppfattning om sambandet mellan redovisning och 
beskattning under studien. Vi kan därför starkt styrka att vi inte haft något syfte att styra 
studien i en bestämd riktning för att bekräfta våra egna åsikter. Under de semistrukturerade 
intervjuerna har vi lämnat öppna frågor i så stor utsträckning som möjligt, för att inte påverka 
respondenternas svar avsiktligt. Vi har följaktligen inte försökt vinkla studien. 

8.2 Förslag till vidare forskning 
Vi har behandlat sambandet mellan redovisning och beskattning och dess eventuella påverkan 
på redovisningskvalitén ur ett teoretiskt perspektiv, av den orsaken att förslaget om en ökad 
frikoppling fortfarande behandlas och inte trätt i kraft ännu. Intressant vore självfallet att göra 
en jämförelse av årsredovisningar från före och efter en frikoppling för att studera hur 
sambandet påverkar redovisningskvalitén i praktiken. Något som vi av uppenbara orsaker 
måste överlåta till framtida forskning. Ett annat förslag är att göra en studie som liknar den vi 
genomfört i ett land där sambandet inte är lika starkt som i Sverige. Det kan möjligen vara bra 
innan ett eventuellt beslut om en ökad frikoppling. 
                                                             
172 Bryman, A., Bell, E.,, (2005), s. 307 
173 Ibid, s. 307 
174 Starrin, B., Larsson, G., (1991), s. 73 
175 Bryman, A., Bell, E.,, (2005), s. 307 
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Bilaga 1: Intervjumall 
Allmänna frågor 

• Vad arbetar du som? Berätta kortfattat om din arbetskarriär? 
• Vad är din generella uppfattning om en frikoppling? Motivera gärna med för- och 

nackdelar. (Om du har någon uppfattning) 
• Varför/varför inte tror du att Sverige kommer att genomföra en frikoppling och isf om 

hur lång tid? 
• Varför tror du denna diskussion varit utdragen i Sverige? 
• Om en frikoppling sker, vad tror du händer med revisorns roll då?   

 
Redovisningens syfte 

• Hur ser du på redovisningens syfte ”att lämna jämförbar ekonomisk information till 
företagets olika intressenter”, kan sambandet på något sätt äventyra det ursprungliga 
syftet? Uppkommer delsyften? 

 
God redovisningssed(rättvisande bild)/Begriplighet 

• Scenario: Två företag som går lika ”bra” men vill redovisa helt olika resultat på grund 
av vad man vill betala i skatt. På en skala från 1-10 hur lätt anser du att det är att 
förstå/se att dessa går lika bra utifrån deras årsredovisningar? 

 
Normgivning globalt 

• Hoppas du att alla länder världen över någon gång i framtiden kommer att använda sig 
av exakt samma redovisningssystem och principer? Motivera. 

 
Jämförbarhet 

• Anser du att det skulle öka jämförbarheten mellan företag? Varför/varför inte? 
 
Kvalitativa redovisningsegenskaper 

• I dagsläget, anser du att sambandet påverkar redovisningens 
informationsvärde/kvalité? Negativt/positivt? 

• Hur tror du en frikoppling skulle påverka redovisningens kvalité? 
 
Relevans 

• Vad anser du om verkliga värden? Är det något vi bör gå emot i redovisningen? 
Varför/varför inte? 

 
Tillförlitlighet 

• Tror du att det är lätt för ett företag att ”öka” kostnaderna(ej de faktiska kostnaderna 
utan mer visuella) för att sänka sitt resultat(och skattekostnad)? 

 
Sambandets balanserande effekt 

• Tror du att sambandet mellan redovisning och beskattning brukar/kan ”bromsa” alltför 
optimistiska värderingar av ex lager/reodovisar eller ett ”missvisande högt” resultat 
(ex periodiserar kostnader så sent som möjligt och intäkter så tidigt som möjligt)? 
 

Redovisningens intressenter 
• Vilka är de viktigaste intressenterna för redovisningen? 

 
Övrigt 
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• Något övrigt du vill tillägga/kommentera? 
FRÅGOR TEMAN 
 

• Vad anser du om en eventuell frikoppling? För- och nackdelar? 
• Vad tror du om normgivningen globalt? Går vi mot en internationell redovisning? 
• Hur kan vi förbättra de kvalitativa redovisningsegenskaperna? 

 
 
Fundera kring dessa punkter och kom gärna med egna argument och tankar baserade 
på dina kunskaper och erfarenheter. 

 


