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Abstract 

The relation between accounting and taxation in Sweden is a complicated area that is 
connected in many different ways. There are several opinions whether Sweden should 
continue to have the current relation or adapt the laws to international regulations with a 
disconnection of accounting and taxation. The relation between accounting and taxation is 
divided into three areas, the material relation, the formal relation and no relation. The relation 
between accounting and taxation is a matter that has been debated during the 1980s, during 
the 1990s two inquiries was set to review the relation between accounting and taxation. For 
the moment an inquiry set by the Swedish government is reviewing whether the relation 
between accounting and taxation should prevail in the current way and the inquiry has also the 
task to suggest legislative proposals to new taxation laws. The inquiry estimates to be finished 
June 30 2008. There are both advantages and disadvantages with a relation that have impact 
on the quality in the annual reports. 

Our thesis intends to answer how a disconnection between accounting and taxation will affect 
the quality in the annual reports. 

Working with our thesis we have had a hermeneutic point of view where we have studied 
books, early inquiries and articles. In our empirical research we have interviewed proficient 
persons.  

Our conclusions are that a disconnection of accounting and taxation has a different affect on 
the quality of the financial reports depending on whether it’s a large or a small company. For 
big companies a disconnection could be positive hence it’s more important for them to have 
an accurate accounting that is true and fair since they have more readers of their reports. For 
small companies it would be better to hold on to the relation between accounting and taxation 
considering the difficulties in producing two different accountings. 

 

Keywords: relation, disconnection, quality, financial report, taxation, true and fair view. 



Sammanfattning 

Sambandet mellan redovisning och beskattning är ett komplicerat område som är 
sammankopplat på flera olika sätt. Det råder olika meningar om Sverige skall ha kvar det 
nuvarande sambandet eller anpassa sig till de internationella reglerna där det råder en 
frikoppling. Sambandet delas in i tre områden, det materiella sambandet, det formella 
sambandet och inget samband. Sambandet mellan redovisning och beskattning är ett ämne 
som har varit under diskussion redan under 1980-talet och under 1990-talet tillsattes det två 
utredningar för att undersöka sambandets dåvarande form. I dagsläget håller en statlig 
utredning på att undersöka i vilken utsträckning sambandet bör finnas kvar och utifrån det här 
komma med lagförslag på nya skatteregler. Utredningen beräknas vara klar den 30 juni 2008. 
Det finns både fördelar och nackdelar med ett samband som får kvalitativa effekter på 
årsredovisningar. 

Uppsatsen avser att besvara hur en frikoppling mellan redovisning och beskattning kommer 
att påverka kvaliteten i årsredovisningar. 

Uppsatsen har arbetats fram genom ett hermeneutiskt förhållningssätt där vi har samlat in 
teoretiskt material genom litteratur, tidigare utredningar samt artiklar. Det empiriska 
materialet har genomförts med en kvalitativ ansats som har bestått av intervjuer med kunniga 
respondenter inom vårt valda ämnesområde.  

Våra slutsatser är att kvaliteten påverkas olika beroende på om det är stora eller små företag. 
En frikoppling skulle medföra positiva effekter på kvaliteten hos stora företag då det är viktigt 
med en pålitlig redovisning, som inte är vinklad, för att tillgodose de olika intressenterna som 
har ett behov av få en korrekt bild av företaget. För de små företagen är en frikoppling 
fortfarande att föredra med hänsyn till den administrativa bördan vid separata bokslut.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Samband, frikoppling, kvalitet, årsredovisning, beskattning, bokslut, rättvisande 
bild 
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 Inledning 
Kapitlet syftar till att ge en bakgrund om sambandet mellan redovisning och 
beskattning i Sverige samt ämnets aktualitet. Det här följs sedan av en 
problemdiskussion som resulterar i vår problemformulering. Kapitlet fortsätter med 

uppsatsens syfte, avgränsning och avslutas med uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund   
 

Bokföringslagen från år 1929 och kommunalskattelagen från år 1928 utgjorde grunden för ett 
samband mellan redovisning och beskattning i Sverige men sambandet fanns redan tidigare i 
begränsad utsträckning. Sverige har idag ett starkt samband mellan redovisning och 
beskattning där det tydligast påvisas i värderingsreglerna (Bjuvberg 2006, s. 37). Borgenärer 
har ett intresse av att företag inte värderar sina tillgångar för högt då det kan bidra till en bild 
av företaget som inte stämmer överens med verkligheten. I och med det här har begreppet 
högsta tillåtna värde reglerats i lagstiftningen. Från ett skatteintresseperspektiv ska företag 
inte värdera sina tillgångar för lågt för att inte undkomma skatt och således har begreppet 
lägsta tillåtna värde tillämpats i skattelagstiftningen (Smith 2006, s. 72). Det innebär att 
skatterätten sätter gränser för minimivärderingsregler medan motsvarande värderingsregler i 
redovisningen sätter taket för maximivärderingsregler. Periodisering av inkomster och utgifter 
är också en viktig grund för sambandet vilket påverkar när intäkter och kostnader ska 
redovisas. Det grundläggande sambandet ligger i att företagets redovisade värde utgör 
inkomstbeskattningen i inkomstslaget1 näringsverksamhet (Bjuvberg, 2006, s. 37 och 
Skatteverket 2007, s. 27). 

Den senaste tiden har Sverige alltmer influerats av en internationell redovisning. Arbetet med 
att komma fram till en gemensam internationell redovisning utförs av organisationen 
International Accounting Standards Board (IASB). IASB: s arbete bygger på den amerikanska 
organisationen Financial Accounting Standards Board:s (FASB) utgivning av 
redovisningsstandarder. För Sverige har det inneburit att IASB: s utfärdade standarder skall 
omfattas för de noterade bolagen i deras koncernredovisningar. Det har också gjorts ändringar 
i ÅRL som gör att det finns valmöjlighet för icke noterade bolag att i sina 
koncernredovisningar tillämpa IASB´s standarder. Det nationella systemet innebär att det 
råder en frikoppling mellan redovisning och beskattning och kan därför inte tillämpas fullt ut i 
ÅRL för enskilda bolag eftersom Sverige fortfarande har ett samband mellan de två områdena 
(Smith 2006, s.70 -75).  

Sambandet delas in i tre olika områden vilket benämns det materiella sambandet, det formella 
sambandet samt inget samband. Det materiella sambandet bygger på att den skatteskyldiges 
bokföring ligger till grund för den skattemässiga beräkningen, med förutsättning att 
bokföringen har skett i enlighet med god redovisningssed (SOU 1995:43, s. 70 och RSV 
1998:6, s. 17). Det formella sambandet kommer i uttryck av att avdrag eller avsättningar som 
krävs av skattelagstiftningen även görs i räkenskaperna för att få godtas vid beskattningen 
(RSV 1998:6, s. 17). Vid en total frikoppling råder det inget samband vilket innebär att de 
                                                 
1 kategori av inkomst som den skattepliktiga inkomsten uppdelas i vid inkomstbeskattningen, 
källa:Nationalencyklopedien 
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skatterättsliga bestämmelserna får tillämpas oberoende av redovisningen (Alhager, Eleonor & 
Magnus 2004, s. 43). 

Under 1990-talet tillsattes en statlig utredning för att se över redovisningslagstiftningen och 
sambandet mellan redovisning och beskattning (SOU 1995:43). En viktig orsak till att 
utredningen tillsattes var de många förändringar som inträffade inom redovisningsområdet, 
främst av att redovisningen i Sverige påverkats av internationella regler under början av 1990-
talet. I Sverige fick årsredovisningarna under 1990-talet ett större fokus i och med att svenska 
företag fick alltfler utländska intressenter. Det ansågs vara problematiskt för Sverige att som 
enda land ha annorlunda redovisningsregler eftersom det här skulle påverka konkurrensen för 
svenska företag (dir 1991:71 Justitiedepartementet). 

År 1998 utgav Riksskatteverket (RSV) en egen utredning, Sambandet mellan redovisning och 
beskattning, där det presenterades ett antal lagförslag på bland annat varulager, pågående 
arbeten, maskiner och inventarier (RSV 1998:6 s. 13). 

I oktober år 2004 fick Finansdepartementet i uppdrag att genomföra en utredning om 
sambandet mellan redovisning och beskattning som beräknas vara färdigställd den 30 juni 
2008. En orsak till att den aktuella utredningen tillsattes är de internationella influenserna som 
kommit att påverka redovisningen i Sverige under senare tid. Syftet med utredningen är att 
undersöka i vilken grad sambandet bör finnas kvar och utifrån det presentera lagförslag på 
nya skatteregler (dir 2004:146, Finansdepartementet). I Balans (2008) uttalar sig Lennart 
Iredahl kring den pågående utredningen och påpekar att sannolikheten är stor för att 
sambandet mellan redovisning och beskattning avskaffas, åtminstone om utredningen får som 
den vill. Vidare menar Iredahl på att avskaffandet kring sambandet kommer att få en oerhört 
stor betydelse för de personer som jobbar med redovisningen (Balans 1, 2008). 

Syftet med den externa redovisningen är att ge en bild till intressenterna om företagets 
ekonomiska ställning (Smith 2006, s. 17). Redovisningen är idag styrd av ett 
kapitalmarknadsperspektiv som innebär att redovisningen ska ligga som underlag för beslut 
hos investerare. Det ställer krav på att redovisningen ska ge en så korrekt bild som möjligt av 
företagets ställning (Skatteverket 2007, s. 38). Sambandets huvudsakliga syfte grundar sig i 
att redovisningen anses mest lämpad till att fastställa ett riktigt och rättvisande resultat av 
företagets ställning som skall ligga till grund för beskattningen (Skatteverket 2007, s 28). Det 
formella sambandet mellan redovisning och beskattning uttrycker sig då skatterätten ställer 
krav på redovisningen som inte är motiverade utifrån ett redovisningsperspektiv. 
Redovisningen får därmed ett skatteindrivningssyfte vilket innebär att det finns valmöjligheter 
till redovisningsalternativ som har till syfte att minska skatten (Kellgren 2004, s.125 -127).  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Sambandet mellan redovisning och beskattning är ett ämne som har varit under diskussion 
redan under 1980 – talet. I artikeln, Så bör principerna för företagsbeskattningen förändras 
(Balans nr 8) av John Hellman från 1984, uppmanar skribenten till en frikoppling mellan 
redovisning och beskattning. Ur kvalitetsmässiga aspekter pekar författaren på att 
redovisningen skulle bli mer begriplig. Diskussionerna grundar sig i 1980- talets utveckling 
mot en internationell harmonisering av redovisningen men också om den dåtida 
sammankopplingen ansågs vara nödvändig. Ytterligare ett resonemang kring sambandet 
fördes fram i artikeln, Utveckling av redovisning och beskattning (Balans nr 2) av Bertil 
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Gandemo år 1992 där han sammanfattar dåtidens utveckling av sambandet. Utifrån ett 
kvalitetstänkande framhävs att sambandet bidrar till att det upprätthålls en bra kvalitet i och 
med att redovisningen blir granskad med hänsyn till skattekontrollen.  

 

”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, eller helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar.” 

Källa: Bergman och Klefsjö 1995, s 17 

Då det centrala i vår forskningsfråga berör redovisningens kvalitet preciseras vår egen 
definition av vad redovisningskvalitet är. Med redovisningskvalitet avser vi att intressenterna 
utifrån årsredovisningen får tillräckligt med information för att kunna fatta beslut. 
Intressenterna ska kunna göra rimliga bedömningar utifrån den externa årsredovisningen som 
ska avspegla den ekonomiska verkligheten. För att det skall kunna uppfyllas i redovisningen 
menar vi att nyckelorden relevans, tillförlitlighet, begriplighet och jämförbarhet tillfredställs i 
årsredovisningarna.  

Den internationella harmoniseringen som pågår bygger på en anglosaxisk tradition vilket 
innebär att redovisning och beskattning är frikopplade. Det här tyder på att en förändring i 
Sverige bör ske på det kopplade området för att Sverige i framtiden ska kunna anpassa sig helt 
till den internationella redovisningen. Förändringar med en eventuell frikoppling får sannolikt 
kvalitativa konsekvenser på de svenska årsredovisningarna. Den svenska redovisningen 
innehåller rena skatteposter som inte har med redovisningen att göra vilket kan medföra att 
den korrekta bilden av företagets finansiella ställning inte helt kommer fram. Å andra sidan 
kommer eventuellt den höga kvaliteten som svenska årsredovisningar anses ha idag, i och 
med statens kontrollbehov, påverkas vid en eventuell frikoppling. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Då det är finansiella rapporter som ska ligga till grund för beslutsfattande hos intressenterna 
anser vi det intressant att undersöka redovisningens kvalitetsmässiga konsekvenser vid en 
frikoppling. Utifrån ovannämnda problemdiskussion härleds följande forskningsfråga; 

• Hur kommer kvaliteten i årsredovisningarna att påverkas vid en frikoppling mellan 
redovisning och beskattning? 

 

1.4 Syfte 
 

Med uppsatsen vill vi skapa en större förståelse för intresserade läsare inom vårt 
ämnesområde genom att förklara och analysera kvalitetspåverkan i årsredovisningarna vid en 
eventuell frikoppling.  
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1.5 Avgränsningar 
 

Sambandet mellan redovisning och beskattning är ett omfattande område som täcker in flera 
delar. Att behandla alla delar i den här uppsatsen skulle inte vara rimligt och därför har vi valt 
att fokusera på specifika huvudområden vilka är intressanta för oss. Vi har behandlat hur de 
kvalitativa egenskaperna i årsredovisningen kommer att påverkas vid en frikoppling. 
Avgränsningen utgörs av att behandla hur en frikoppling kommer att påverka kvaliteten med 
beaktning på avskrivningar av maskiner och inventarier, och varulagervärdering. 

Vår fokus har varit att undersöka hur en eventuell frikoppling kommer att påverka 
årsredovisningen hos de företag som har valmöjlighet att följa ÅRL eller BFNAR 2000:2 som 
i sin tur innebär valet mellan RR 1 – RR 29 och anpassade BFNAR. Den empiriska studien 
har avgränsats till intervjuer med respondenter som har kunskaper inom redovisning och 
beskattning. 

 

1.7 Disposition över uppsatsens fortsatta arbete 
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 Metod och genomförande 
Syftet med kapitlet är att presentera vårt vetenskapliga förhållningssynsätt, 
forskningsansats samt vårt vetenskapliga angreppssätt. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning över uppsatsen insamlade material. 
 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Samhällsvetenskaplig forskning sker inom ramen för två olika vetenskapsteoretiska grunder, 
positivism och hermeneutik. De olika vetenskapsteorierna ligger som underlag för vilken 
metodteori som forskaren kommer att använda sig av. Positivismen ligger till grund för 
kvantitativ metodteori medan den hermeneutiska ligger till grund för kvalitativ metodteori. 
(Lundahl och Skärvad 1999, s. 38).  

Positivismen har sina rötter från en empirisk och naturvetenskaplig tradition med ett objektivt 
förhållningssätt. Positivism innebär att det iakttagbara är objekt för den vetenskapliga 
undersökningen där målet är att förklara händelser. Utifrån det här arbetssättet formulerar 
forskaren en hypotes för att sedan observera den genom hypotesprövning (Patel & Davidsson 
2003, s. 26). Ett sådant arbetssätt karaktäriseras ej av vårt arbete då vi inte utgjort objektiva 
mätningar som exempelvis kvantitativa undersökningar. Ett positivistiskt förhållningssynsätt 
är inte motiverat utifrån vårt syfte och problem.   

Huvudsyftet med hermeneutiken är att tolka och förstå och är i motsats till positivismens 
objektivitet, subjektiv. Genom att använda sin förförståelse det vill säga tankar, intryck och 
känslor så närmar sig forskaren forskningsobjektets subjektivitet. Forskaren försöker se 
helheten i forskningsproblemet samtidigt som delarna skall förstås. (Patel & Davidsson, 2003, 
s. 28). Det som karaktäriserar hermeneutiken är att delen endast kan förstås om det sätts i sitt 
samband med helheten, vilket i sin tur kan förstås då delarna begrips. Det här leder till en 
cirkel där delen endast kan förstås ur helheten och helheten endast ur delarna. Genom att 
pendla mellan att studera helheten och delen försöker forskaren att få en djupare förståelse för 
båda delarna (Alvesson och Skäldberg 1994, s. 115). 

Vi är subjektiva i vårt förhållningssätt då vi använt oss av våra tankar, funderingar och 
tidigare kunskap för att skapa förståelse för såväl den teoretiska som den empiriskt insamlade 
datan, vilket tyder på att vi har en hermeneutisk ansats. För att få en helhetsbild av vårt ämne 
har vi studerat delarna och dess relation till helheten. Ett exempel på ett hermeneutiskt arbete 
inom vår uppsats är att vi har studerat helheten vilket är sambandet mellan redovisning och 
beskattning men för att förstå den här helheten har vi studerat delarna såsom det formella och 
det materiella sambandet. Efter att vi har skapat förståelse för delarna har vi satt dem i relation 
till helheten för att få en djupare förståelse kring sambandet. Ytterligare en motivering till ett 
hermeneutiskt synsätt är att uppsatsens syfte är att skapa en förståelse kring hur en eventuell 
frikoppling kan påverka kvaliteten i årsredovisningar.   

Innan forskaren samlar in datamaterial bär forskaren med sig en egen förförståelse i ämnet 
som präglar synen på arbetet. Förförståelsen kan vara grundad på tidigare tankar, kunskaper 
och erfarenheter (Johannessen och Tufte 2007, s. 26). Vår förförståelse grundar sig från olika 
föreläsningar som vi har haft under våra år på civilekonomprogrammet inom 
företagsekonomi, speciellt under redovisningskurserna och kursen i skatterätt I. Under tredje 
året läste vi kursen redovisningsteori där vi fick en inblick om sambandet mellan redovisning 
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och beskattning. Vi lärde oss då hur olika redovisningstraditioner ser på redovisning och 
beskattning 

 

2.2 Forskningsansats  
 

En teoretisk referensram tar upp idéer om hur världen fungerar medan empiriskt 
dokumenterat forskningsmaterial visar om idéerna är sanna. Som forskare skall teorier skapas 
som ska ge en så nära bild av verkligheten som möjligt. Forskarens uppgift är att relatera teori 
och verklighet till varandra. Det finns tre olika sätt som en forskare kan använda sig av för att 
relatera teori och empiri till varandra, de är induktion, deduktion och abduktion. (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 23 ) 

Går forskaren från en empiri till teori så används ett induktivt synsätt. En forskare som 
använder sig av denna teori kan studera forskningsobjektet utan att först ha fäst 
undersökningen från en befintlig teori utan kan istället utifrån den införskaffade empirin 
utforma en teori. Det här sägs följa upptäckandets väg (Patel & Davidsson, 2003, s. 24). Den 
här metoden är inte motiverad utifrån vårt arbetssätt med uppsatsen då vi använt oss av 
befintlig teori för att relatera till empirin. För vår del har det inte varit väsentligt att genomföra 
en empirisk undersökning utan teori eftersom vi då inte skulle ha tillräcklig kunskap för att 
ställa användbara intervjufrågor till vår uppsats. 

Vid tillämpandet av en deduktiv metod prövas olika teorier där slutsatser dras om enskilda 
händelser utifrån allmänna principer och existerande teorier. Med hänsyn till redan befintlig 
information härleder forskaren teorin hypotetiskt som sedan prövas empiriskt. Ett deduktivt 
arbetssätt följer bevisandets väg. En nackdel är att forskaren kan blockera möjligheten till att 
finna nya upptäckter då den teori som utgås ifrån kommer att påverka forskningen och rikta 
den. (Patel. & Davidsson, 2003, s. 23).  

Abduktion är en blandning av deduktion och induktion. I det första steget, som är induktivt, 
formuleras det ett hypotetiskt mönster utifrån ett enskilt fall som förklarar det specifika fallet, 
det vill säga ett förslag till en teoretisk djupstruktur. I nästa steg prövas teorin, vilket är en 
deduktiv metod. Den ursprungliga hypotesen kan på det här sättet utvecklas och utvidgas för 
att bli mer allmän. Följaktligen utifrån den teori som redan finns härleds hypoteser som sedan 
prövas. (Patel. & Davidsson 2003, s. 24). 

Vårt arbetssätt tyder på en abduktiv metod då vi har utgått från redan befintlig litteratur som 
vi har prövat empiriskt genom utförda intervjuer. Vår befintliga litteratur består av inhämtat 
material från böcker, artiklar och utredningar som behandlar sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Efter insamling av empiriskt material har vi relaterat den nya kunskapen till 
vår befintliga litteratur. Härifrån har sedan nya frågor uppstått och lett till utvecklandet av 
existerande frågor som vi har använt oss av i våra intervjuer. Det här har därmed utvidgat vårt 
material samt kunskap. Den insamlade empirin i våra intervjuer har också lett oss till nya 
synvinklar som inneburit en utökning av vår teoretiska referensram. Utifrån ovanstående 
arbetssätt konstateras att vi använt oss av en abduktiv metod. 
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2.3 Vetenskapligt angreppssätt  
 

Den insamlade informationen i ett forskningsarbete behöver en bearbetning av materialet för 
att besvara de frågor som ställts. Det finns två olika angreppssätt inom samhällsvetenskapen 
som används för att undersöka informationen vilka är kvantitativ samt kvalitativ metod. Det 
metodval som väljs skall göras med utgångspunkt från den frågeställning som skall 
undersökas. Den kvantitativa metoden är mer formaliserad och strukturerad än vad den 
kvalitativa metoden är och präglas av kontroll från forskaren. Statistiska mätmetoder är en 
central roll i den kvantitativa metoden (Holme och Solvang 1997, s. 14).     

För att samla in information till uppsatsens empiri har vi använt oss av en kvalitativ metod. 
Den kvalitativa metoden har ett primärt syfte vilket är förståelsen. Det centrala i metoden är 
att genom insamlad information skapa en djupare förståelse för problemet som ska 
undersökas. Den kvalitativa metoden kännetecknas av en närhet till källan som informationen 
inhämtas ifrån (Holme och Solvang 1997, s. 14.) Forskaren försöker sätta sig in i den 
undersöktes situation och se världen utifrån denna persons perspektiv. Med det här som 
utgångspunkt är målet att få en djupare och mer fullständig uppfattning av det som studeras 
(Holme och Solvang 1997, s. 92). Då vårt syfte har varit att skapa en förståelse kring vårt 
problem har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få en fördjupelse kring våra 
problemfrågor. Genom att använda oss av interjuver skapar vi en närhet till personen vilket 
skapar möjlighet till att ställa följdfrågor.  

 

2.4 Datainsamling 
 

Insamling av datakällor kan indelas i två olika grupper, primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är det material som forskaren själv tar fram medan sekundärdata är material som 
andra samlat in (Lundahl och Skärvad 1999, s. 52). För att samla in primärdata kan forskaren 
använda sig av t.ex. enkäter och intervjuer. Sekundärdata är den data som finns dokumenterat 
om ett visst fenomen men som inte är insamlat eller sammanställt primärt för den egna studien 
(Lundahl och Skärvad 1999, s. 132.) 

 

2.4.1 Intervjuer 

  
Det finns olika metoder att genomföra intervjuer på, telefonintervjuer och personliga 
intervjuer. En telefonintervju skapar begränsningar i form av att det inte finns möjlighet till att 
spela in samtalet vilket gör att forskaren kan gå miste om viktig information. (Lundahl och 
Skärvad 1999, s. 116). Intervjuer kan vara anonyma och då är det viktigt att intervjupersonen 
inte kan identifieras via t.ex. namn. Vid en personlig intervju får intervjuaren även läsa av 
intervjupersonens kroppsspråk och känslouttryck därför är det viktigt att intervjuaren visar ett 
intresse för intervjupersonen, det här går forskaren miste om vid enkäter.  

Det finns två metoder vid arbetet av intervjufrågor, standardisering och strukturering. 
Antingen kan forskaren arbeta med standardiserade frågor vilket är fördelaktigt vid mätningar 
där forskaren söker att generalisera och jämföra. Standardiserade intervjufrågor kan även 
användas till enkäter. Den andra typen av frågor har en låg standardisering och anpassas efter 
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intervjupersonen och formuleras under intervjun. En strukturerad intervju ger respondenten 
begränsade möjligheter att ge utrymme för sina svar, forskaren ger intervjupersonen olika 
svarsalternativ. En intervju som är mindre strukturerad ger intervjupersonen större möjligheter 
i och med att frågorna är mer öppna. Frågorna som ställs inledningsvis och i slutet av en 
intervju bör vara neutrala där intervjupersonen bör få komma med egna kommentarer i slutet 
(Patel & Davidsson 2003 s 69- 73).  

Vi har valt att använda oss av intervjuer då vi anser att det är en fördelaktig metod för vår 
uppsats. Varje intervjutillfälle har dokumenterats med en ljudinspelning och intervjuernas 
varaktighet har pågått i cirka 40 minuter. En personlig intervju skapar en bättre kontakt än vad 
en telefonintervju gör då en personlig kontakt kan eliminera missförstånd bland annat på 
grund av avläsning av kroppsspråket. I vårt arbete med intervjufrågor har vi valt att jobba 
utifrån en låg grad av standardisering och strukturering vid vår empiriinsamling. Det här 
arbetssättet valdes då vi ville ha möjlighet till att ställa följdfrågor och därmed skapa 
diskussion vilket det ges möjlighet till vid öppna frågor. Inledningsvis vid varje intervju bad 
vi respondenten berätta om sig själv och i slutet fick respondenten komma med egna 
kommentarer och sin syn på sambandet mellan redovisning och beskattning, det här för att få 
neutrala frågor. Med neutrala frågor avser vi frågor av allmän karaktär för att sätta in 
respondenten i vårt behandlade ämne. 

För att få ut så mycket som möjligt ifrån intervjuerna valde vi att innan varje intervjutillfälle 
skicka ut frågorna i förväg. Det här för att respondenterna skulle kunna förbereda sig och för 
att vi skulle få ut innehållsrik information. Denna metod visade sig dock både ha fördelar och 
nackdelar. Nackdelen med förutskickade frågor visade sig vara tydlig vid intervjun med 
respondent A som tenderade till att fastna vid de förutskickade frågorna och därmed gav det 
svårigheter till följdfrågor. Fördelen med de förutskickade frågorna var att respondenterna var 
insatta i ämnet och visste vad vi ville få ut av våra intervjuer.  

 

2.4.2 Val av respondenter 
 

För att få kontakt med personer vi anser lämpliga för vårt forskningsområde valde vi att inleda 
kontakten via mejl med ”kontaktpersoner för studenter” där vi blev hänvisade till rätt 
kompetens inom vårt forskade ämnesområde. Kontakten till den hänvisade personen har följts 
upp av ett telefonsamtal där vi presenterade uppsatsens område och syfte, därefter bestämdes 
en tid för ett personligt möte i form av en personlig intervju. 

Uppsatsens primärdata består av fyra intervjuer med sakkunniga personer från två av Sveriges 
största revisionsbyråer med olika befattningar samt en intervju från Skatteverket. Våra 
respondenter från revisionsbyråerna består av en auktoriserad revisor, en kontorschef och en 
redovisningsspecialist. Respondenten på Skatteverket arbetar som specialist i sambandet 
mellan redovisning och beskattning samt i redovisningsfrågor. Respondenterna är alla i 
grunden auktoriserade revisorer. Orsaken till att vi intervjuade personer i olika befattningar är 
att vi ville ha flera personers åsikter. Nackdelar är att det kan vara svårt att jämföra 
respondenternas svar med varandra. I vårt fall har det inte varit svårt att jämföra 
respondenternas svar med varandra då de besitter likartade kunskaper om sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Vi valde att intervjua de här respondenterna då vi anser att de 
har godast kunskap inom uppsatsens behandlade område. Anledningen till att vi tog kontakt 
med revisionsbyråer är för att vi bedömer att de har inblick i hur kvaliteten i årsredovisningar 
kommer påverkas vid en eventuell frikoppling. Vid arbetet med att revidera en årsredovisning 
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har revisorn till uppgift att se till att alla intressenter får en pålitlig bild av företaget. Intervjun 
med respondenten ifrån Skatteverket valdes för att vi ville få en vidgad syn angående 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Skatteverket besitter en stor kunskap inom 
vårt problemområde, dels för att de varje år ger ut en handledning om sambandet mellan 
redovisning och beskattning och dels för att de har gjort en egen utredning om sambandet som 
offentliggjordes år 1998. Respondenten från Skatteverket valdes ut av den orsaken. Då det 
fanns en önskan från en av respondenterna att vara anonym har vi valt att inte namnge 
respondenterna och istället kallar vi dem för A, B, C och D. Det här för att inte den anonyma 
respondenten skall kunna identifieras. 

Lärdomen som vi tog till oss efter första intervjun och som präglat uppsatsens fortsatta 
empiriinsamling är bearbetningen av frågor. Efter intervjun med respondent A 
vidareutvecklade vi våra frågor genom att specificera frågorna ytterligare. Utvecklandet av 
frågorna var berättigade för att skapa bättre informationsvärde i vår empiriinsamling. 
Intervjufrågorna med respondent A har legat som grund för utvecklingen av intervjufrågorna 
till respondent B och D. Det här för att intervjun med respondent A ska kunna vara jämförbar 
med de övriga intervjuerna. Det har således inte varit några övergripande förändringar av 
intervjufrågor utan endast bearbetningar och förbättringar för att öka uppsatsens 
informationsvärde av empiriinsamlingen. Samma intervjufrågor har använts till respondent B 
och D. Vi har valt att ändra frågorna till intervjun med respondent C eftersom frågorna till de 
övriga respondenterna inte var passande för respondent C. De övriga intervjuerna med 
respondenterna B, C och D har inga specifika anmärkningar.   

 

2.4.3 Sekundärdata 
 

Sekundärdata består av sådan information som finns nertecknat på papper som t.ex. böcker 
och tidningsartiklar. I dagens samhälle har skriftliga dokumentationer fått en utvidgad 
betydelse och innebär också andra medier såsom radio, tv men framförallt sådan information 
som finns tillgänglig elektroniskt det vill säga via Internet.  För sekundärdata som samlas in är 
det viktigt att säkerställa informationens precision, validitet, reliabilitet, och relevans i 
förhållande till studiens syfte och problemställning. (Lundahl och Skärvad 1999, s. 132.). 

Uppsatsens sekundära data består av litteratur samt av vetenskapliga artiklar. Vi har också vid 
insamling av sekundärdata använt oss av elektroniska källor. Våra elektroniska källor har vi 
hämtat ifrån pålitliga hemsidor såsom Riksdagen, FARSRS och Skatteverket. Utifrån färdiga 
uppsatser inom vårt behandlade område har vi fått vägledning till relevanta källor att använda 
oss av i vår uppsats. Olika utredningar om sambandet mellan redovisning och beskattning är 
också en del av uppsatsens sekundärdata.  

För att finna relevant information har vi använt oss av databaserna från högskolan i Borås. 
Artiklar har inhämtats främst från databasen FAR-komplett som innefattar flera tidningar 
såsom Skattenytt och Balans. De sökord som använts är bland flera, ”sambandet mellan 
redovisning och beskattning”, lagervärdering, ”kvalitet i redovisning” och räkenskapsenliga 
avskrivningar. För att finna relevanta böcker kring uppsatsens behandlade område har vi 
använt hos av flera lärosäten vilka är Högskolan i Borås, Göteborgs Universitet samt ett 
fjärrlån från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.  
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2.4.4 Krav på information 
 

Vid bedömning av insamlad data är det viktigt att ta i beaktning huruvida den är tillförlitlig 
eller inte. Vid användning av sekundärdata är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Det 
här för att sekundärdata kan vara medvetet vinklad, ofullständig etc. (Lundahl och Skärvad 
1999, s. 134). För att få så tillförlitlig information som möjligt har vi använt oss av trovärdiga 
författare såsom forskare, Riksdagen, myndigheter och kunniga personer inom vårt 
behandlade område.  

Vi i största möjliga mån använt oss av ursprungskällan för att få pålitlig information. Det här 
då andrahandskällor kan vara vinklade och reviderade från relevant information som kan 
beröra vårt område. Med andrahandskällor menar vi källor som använt information från en 
ursprungskälla. 

Den information som forskaren samlar in skall vara en representation av verkligheten. Det 
innebär att det är viktigt att den insamlade datan är bra och relevant vilka är krav som hamnar 
under begreppet validitet. Validitet handlar om hur den insamlade empirin mäter de teoretiska 
begrepp som det är avsett att mäta (Johansson  2007, s. 47). I och med att empirin skall vara 
en representation av verkligheten har vi vid insamlandet av vår data vänt oss till respondenter 
som har erfarenheter kring kvaliteten i årsredovisningar och sambandet i övrigt. 

Ett annat begrepp inom ramen för representation av verkligheten är reliabilitet. Begreppet har 
att göra med den insamlade datans tillförlitlighet där begreppet rör såväl insamlad data som 
vilken data som används, på vilket sätt forskaren samlat in informationen och hur den 
insamlade datan har bearbetats. Ju mindre fel det är i det empiriska materialet desto större 
reliabilitet har det. (Johansson 2007, s. 28). För att öka reliabiliteten i vår empiri som består 
av intervjuer har vi valt att använda oss av ljudinspelning. Det här för att minimera 
minnesförlust och andra fel som kan uppstå. Vi har även valt att anteckna utifall tekniken 
skulle ha krånglat.  

 

2.5 Källkritik 
 

Det som bör tas i beaktning vid studerandet av vår undersökning är den del av vår 
sekundärdata som består av den statliga offentliga utredningen från 1995 och Skatteverkets 
utredning från 1998. De kan tyckas vara något ålderdomliga då det har hänt mycket på 
redovisningsområdet efter deras offentliggörande. Därför kan dess tillförlitlighet som källa 
diskuteras men det finns dock vissa delar av dessa utredningar som fortfarande är aktuella. En 
motivering till användandet av de ovannämnda utredningarna är att det ej presenterats 
ytterligare utredningar sedan dess. I skrivande stund pågår det en statlig utredning vilket 
skulle vara mer aktuellt och intressant för oss. Denna är dock inte offentlig förrän juni 2008 
efter avslutad uppsats.   
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 Teoretisk referensram 
Kapitlet behandlar uppsatsens teoretiska referensram. Här tas följande huvudområden 
upp vilka är redovisningskvalitet, kopplingen mellan redovisning och beskattning samt 

fördelar och nackdelar med sambandet. 

 

3.1 Redovisningens syfte 
 

Redovisningens syfte påverkas av hur lagar och rekommendationer utformas men berörs 
också av flera faktorer som t.ex. näringslivets uppbyggnad, kunskapsnivå och ekonomiska 
händelser. Idag styrs redovisningen av ett kapitalmarknadsperspektiv som är till för att 
tillgodose investerarnas intressen vilket medför att redovisningens syfte är att ligga till grund 
för beslut hos framtida och befintliga aktieägare (Skatteverket 2007, s. 53). Intressenter som 
inte har tillgång till intern företagsinformation ska kunna göra en rimlig bedömning utifrån 
den externa redovisningen vilket därmed förutsätter en öppen redovisning (SOU 1995:43, 
s.91). Utifrån ett sådant synsätt är det viktigt att redovisningen ger en korrekt bild av 
företagets finansiella ställning samt även ger inblick på företagets framtida utveckling. Under 
1950 – talet växte beslutanvändarsynsättet fram som fokuserade på kapitalmarknaden och 
investerarna. (Skatteverket 2007, s. 54). Synsättet fick en dominerande roll i USA och spred 
sig vidare i och med att aktiemarknaden fick en ökade betydelse. Idag har synsättet påverkat 
utvecklade modeller för FASB, IASB men också även för Rådet för Finansiell Rapportering 
(tidigare Redovisningsrådet). Framväxten av beslutanvändarsynsättet grundar sig på att 
redovisningen betraktades som ett verktyg för fördelning av resurser i ekonomin. 
Redovisningsinformation får då betydelse av att den ska tillgodose investerare att fatta 
ekonomiska beslut. Det är viktigt att investerare kan jämföra, förutsäga och granska olika 
investeringsalternativ och få en ekonomisk indikation på framtida avkastningar. För att 
investerare ska kunna göra bedömningar av olika företag sätter det här krav på att 
redovisningen har enhetliga redovisningsregler. Begreppet relevans och tillförlitlighet blir 
härmed viktiga i redovisningen (Artsberg 2005, s. 75). 

En investerare är intresserad av att få så aktuell information som möjligt av företaget. 
Redovisningsmått är ofta uppbyggda på historiska mått och därmed är det inte alltid säkert att 
redovisningen ger tillräckligt med aktuell information angående företagets framtid. Här råder 
det dock olika uppfattningar om redovisningsinformationen är användbar för aktiemarknaden 
eller inte. Tidiga studier har visat att redovisningsinformationen är viktig vid bedömning av 
ett företags finansiella kris eller konkurs. Redovisningen har kritiserats för att den inte 
återspeglar marknadsvärden och att den därmed inte visar företagets aktuella ställning 
(Artsberg 2005, s 78- 79). 

Utöver att vara ett beslutsunderlag för intressenter skall redovisningen användas som underlag 
för kontroll av företaget samt uppföljning av företagets verksamhet. Årsredovisningen i ett 
aktiebolag är viktig för aktieägare och medlemmar då de har en bestämmande roll över 
ansvarsfriheten hos styrelsen och den verkställande direktören. Redovisningen har även 
uppgiften att ligga till grund för beskattningen i Sverige där det redovisade resultatet i 
bokföringen är det som utgör grunden för beskattningen av näringsverksamhet (Skatteverket 
2007, s. 54). 

 

3 
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3.2 Redovisningskvalitet 
 

I IASB:s företsällningsram framkommer redovisningens kvalitativa egenskaper som ska ligga 
till grund för redovisningens utformning. De kvalitativa egenskaperna har utvecklats utifrån 
användarnas informationsbehov. Den första företsällningsramen framställdes av FASB och 
har varit förebild för framställningen av IASB:s föreställningsram, vilken har översatts i 
Sverige av tidigare Redovisningsrådet. I Sverige utgör företsällningsramen underlaget för den 
svenska normgivningen (Artsberg, 2005, s 165- 166 och Smith 2006, s.24). De kvalitativa 
egenskaperna i redovisningen är viktiga för att intressenterna ska kunna använda 
informationen till att fatta beslut. De fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna som ska var 
uppfyllda i redovisningen är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (IASB 
2007, s. 12).    

 

 

Figur: Artsberg (2005) s 168 

 

3.2.1 Begriplighet 
 

Den framställda informationen i årsredovisningarna ska vara av lättbegriplig karaktär för 
läsarna. Det sätts dock krav på att användarna är kunniga på ekonomi och redovisning inom 
rimliga ramar samt att användarna har en vilja till att läsa rapporten med rimlig precision. 
Komplicerad information som anses vara relevant för att fatta beslut hos intressenterna får 
inte uteslutas av den anledningen att informationen anses vara för svår för intressenterna att 
förstå. (IASB 2007, s.12).  
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3.2.2 Relevans 
 

Relevans handlar om att informationen ska vara användbar för beslut, den ska underlätta en 
bedömning av dåtida, aktuella och framtida händelser och bekräfta tidigare rapporter. 
Informationen kan vara en indikation på hur väl företag utnyttjar möjligheter och hur företag 
hanterar tänkta åtgärder. Informationsvärdet i rapporterna påverkas av hur upprättaren väljer 
att framställa informationen, exempelvis så ökar informationsvärdet hos en resultaträkning där 
upplysningar om ovanliga poster eller om onormalt stora poster lämnas. Under begreppet 
relevans kommer väsentlighet in som innebär att sådan information som kan påverka beslut 
hos användare av de finansiella rapporterna genom ett utelämnande eller felaktighet är av 
väsentlig karaktär och ska därför inte utelämnas. Ibland kan vissa händelser i företag inte vara 
aktuella för den redovisade perioden men bör dock ändå redovisas då en sådan upplysning 
kan påverka en bedömning av företaget, i och med det här påverkas relevans också av 
händelsens karaktär (IASB 2007, s.13-14).  

 

3.2.3 Tillförlitlighet 
 

Tillförlitlighet omfattar flera begrepp vilka är ”korrekt bild”, ”innebörd före form”, 
”neutralitet”, ”försiktighet” och ”fullständighet”. För att informationen i de finansiella 
rapporterna ska ge en tillförlitlig information är det viktigt att den inte är vinklad eller 
innehåller betydande fel. För att ge en korrekt bild av företag ska de finansiella rapporterna 
avbilda den ekonomiska verkligheten. Det kan finnas svårigheter med att redovisa för att ge 
en så korrekt bild som möjligt vilket kan bero på svårigheter med att till exempel identifiera 
transaktioner eller pålitliga mätmetoder. När osäkerhet råder bör upprättaren överväga att inte 
redovisa händelsen överhuvudtaget. Vid valet av att redovisa händelsen bör upprättaren 
upplysa om postens osäkerhet.  

Inom ramen för tillförlitlighet finns ”innebörd före form” som innebär att affärshändelsen ska 
redovisas efter sin ekonomiska innebörd och inte efter den juridiska innebörden, en sådan 
tillämpning används vid leasing. Det är för att den juridiska innebörden inte återspeglar den 
ekonomiska verkligheten på ett korrekt sätt. 

En annan viktig aspekt inom kravet på tillförlitlighet är att redovisningen ska vara neutral 
vilket innebär att redovisningsinformationen inte får vara vinklad så att den påverkar ett 
beslutsfattande i en viss riktning (IASB 2007, s. 14). Om företag exempelvis skulle välja att 
skriva av sina tillgångar på längre tid än vad som anses motiverat bara för att visa ett bättre 
resultat så brister neutraliteten i redovisningen (Smith 2006, s. 27). I redovisningen kan 
osäkerhet kring händelser uppstå vid till exempel osäkra fodringar. Redovisningen ska därför 
tillämpa försiktighetsprincipen vid upprättandet av de finansiella rapporterna vilket innebär att 
tillgångar och intäkter inte ska övervärderas samt att skulder och kostnader inte ska 
undervärderas (IASB 2007, s. 14). Slutligen inom begreppet tillförlitlighet ska 
redovisningsinformationen vara fullständig vilket har sin innebörd i att kostnaden bör tas i 
beaktning i relation till dess relevans. Att utesluta information kan innebära att redovisningen 
tappar sin relevans och tillförlitlighet (IASB 2007, s. 14). 
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3.2.4 Jämförbarhet 
 

Jämförbarhet innebär att intressenterna ska kunna se en helhetsbild av företaget under en lång 
tid, vilket innebär att de finansiella rapporterna ska kunna vara jämförbara med varandra. 
Läsarna ska också kunna jämföra ett företags olika finansiella rapporter vilket gör det viktigt 
att företagen följer och väljer samma redovisningsprinciper. Företagens finansiella rapporter 
ska också vara jämförbara med andra företag vilket sätter krav på att företagen använder 
likformade metoder. För att användarna ska ha möjlighet till att jämföra företag med varandra 
och mellan perioder ska upplysningar lämnas om vilka redovisningsmetoder som används. 
Upplysningarna ska bestå av information vid eventuella ändringar av principer samt medförda 
konsekvenser. Jämförbarhet får inte förväxlas med likformighet i den grad då likformigheten 
bidrar till att rapportens tillförlitlighet och relevans minskar. Företag ska välja metoder som 
speglar verksamheten på ett pålitligt vis, därmed är det inte alltid motiverat med att ha kvar 
samma redovisningsprincip (IASB 2007 s. 14-15).  

För att skapa en bra jämförbarhet är notsystemet i redovisningen ett bra verktyg. Här har 
företagen möjlighet till att informera om väsentliga händelser som påverkar jämförbarheten 
hos ett företag. Ett exempel är att i noterna informera om byte av redovisningsprincip eller när 
företaget väljer en redovisningsmetod framför en annan. Intressenterna får då möjlighet till att 
kunna jämföra och få information angående exempelvis effekter av de valda eller uteslutna 
principerna (Artsberg 2005, s. 173). 

För att ge intressenterna en korrekt bild av företaget i redovisningen skulle det fördelaktigaste 
vara att utgå ifrån företagets enskilda verksamhet samt utifrån företagets villkor. Det innebär 
dock att jämförbarheten blir sämre och leder till ökade transaktionskostnader för dem som 
upprättar redovisningen men även för de som använder den. Eftersom olika branscher har 
olika förutsättningar så kan samma regler inte passa för alla företag och kan därmed bidra till 
att informationen om företaget inte alltid återspeglas korrekt. Härmed råder det en avvägning 
mellan jämförbarheten och om den avspeglar en korrekt bild av ett företags enskilda fall 
(Falkman 2002). 

 

3.3 Rättvisande bild 
 

Begreppet ”a true & fair view” som i Sverige översatts till rättvisande bild kommer 
ursprungligen från England och fick sitt genomslag i EG-rätten i och med införandet av 4:e 
bolagsdirektivet (Artsberg 2005, s.155). Rättvisande bild har införts vid sidan av god 
redovisningsed och ska ge intressenter en sann bild av företagets finansiella ställning (Bojs 
och Rabe 2005, s.283). Vid införandet av direktivet valde Sverige att inte införa begreppet 
”overriding”. Tillämpning av ”overriding” (avsteg) innebär möjlighet till avvikelse från 
lagstiftningen då denna avvikelse ger en rättvisare bild av företaget. Sverige ansåg vid 
införandet av rättvisande bild att en sådan tillämpning inte skulle ge en rättvisande bild 
eftersom en rättvisande bild istället ges av att företagen följer lagstiftningen (Artsberg  2005, 
s. 130).  

I ÅRL 2 kap 3 § står att läsa om rättvisande bild som innebär att redovisningen av företaget 
det vill säga balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska utgöra en rättvisande bild av 
företaget. Avvikelser och tilläggsupplysningar ska redovisas i not om dessa ger en rättvisande 
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bild av företaget. En rättvisande bild är en följd av att upprättandet av de finansiella 
rapporterna sker enligt god redovisningssed (Falkman 2004, s. 27).  

Redovisningskommittén har behandlat EG:s redovisningsdirektiv och därmed begreppet 
rättvisande bild och kommit fram till att en frikoppling skulle var mer förenligt till begreppet 
”rättvisande bild” samt till direktivets redovisning, det här uppfylls då redovisningen ej 
påverkas av skattemässiga alternativ (Knutsson 1995). Beskattningen i Sverige kräver en 
likformighet som innebär att skatteunderlaget ska vara skapat efter vad som skall gälla. 
Generellt ska ett företags ekonomiskt rättvisande bild ligga som underlag för beskattning.  
Vid tillämpning av rättvisande bild kan redovisningen dock skapa problem för beskattningen 
då en sådan redovisning inte alltid lever upp till beskattningens likformighet. I Sverige har 
rättvisande bild tolkats på ett sådant sätt att ett företags omständigheter kan motiveras till ett 
avsteg ”overriding”, en sådan redovisning står inte i linje med beskattningens likformighet 
(Skatteverket 1998:6, s. 41). 

 

3.4 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
 

Sambandet mellan redovisningen och beskattning etablerades då 1928 års kommunalskattelag 
och 1929 års bokföringslag tillkom. Sambandet mellan redovisning och beskattning 
kännetecknas främst av periodisering av inkomster och utgifter samt vid värdering av 
tillgångar och skulder. Sambandet delas in i tre olika områden vilka är det materiella 
sambandet, det formella sambandet samt inget samband (Skatteverket 2007, s. 27).  

 

3.4.1 Materiellt samband 
 

Det materiella sambandet föreligger då redovisningsreglerna styr inkomstberäkningen. Det 
redovisade resultatet ska ligga till grund för beskattningen med förutsättningen att god 
redovisningssed efterföljs. God redovisningssed finns inte definierat i skattelagstiftningen och 
av den orsaken är innebörden av begreppet densamma i skattelagstiftningen som i 
redovisningen (Skatteverket 2007, s. 27). I 14 kap § 4 IL står att läsa;  

”Om räkenskaperna förs för näringsverksamheten, skall dessa läggas till grund för 
beräkningen av resultatet när det gäller beskattningstidpunkten” 

Paragrafens innebörd är att Skattemyndigheten inte får besluta om någon annan beskattning 
av företagets resultat om den bokföringsskyldige följt god redovisningssed. Den 
bokföringsskylige har rätt till att själv välja redovisningsalternativ som ska tillämpas såvida 
god redovisningssed efterföljs. Tillämpningen av det valda alternativet kommer därefter att 
påverka beskattningen (Alhager, Eleonor & Magnus 2004, s.19) 

Det materiella sambandet anses vara en följd till att de svenska årsredovisningarna anses 
upprätthålla en hög kvalitet, det här då både skatteintressen och redovisningsintressen är i 
överensstämmelse med varandra. Ett materiellt samband kan bidra till en kvalitetssänkning då 
ett större hänsynstagande görs till de skatterättsliga bestämmelserna framför de 
redovisningsmässiga alternativen för att sänka skattebördan (Alhager, Eleonor & Magnus 
2004, s.20). 
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God redovisningssed 

Den goda redovisningsseden är avgörande för hur företagets beskattning kommer att se ut då 
inkomstberäkningen skall ske enligt bokföringsmässiga grunder. Beskattningen ska grunda 
sig på bokföringsmässiga grunder om inte specifika skatteregler medger annat (Bojs & Rabe 
2005, s.281).  

Bjuvberg (2006, s.150) behandlar begreppet god redovisningssed och belyser dess inbyggda 
dynamik. Innehållet i god redovisningssed påverkas av intressenternas informationsbehov 
som förändras över tiden vilket skapar dess dynamik. Där lagen ej kan reglera specifika 
händelser ska en tillämpning av god redovisningssed ske genom praxis och kompletterande 
normgivning, avsaknad av lagreglering till specifika händelser beror på att redovisningspraxis 
utvecklas efter tiden.  

God redovisningssed är även en indikation på hur revisorer ska redovisa i praktiken och vid 
tillämpning av följande enheter upprättas en god redovisningssed:  

• Lagstiftning, vilket inkluderar redovisningslagar och beskattningslagar. 

• Redovisningsprinciper 

• Rekommendationer från olika redovisningsinstitutioner 

• Internationell praxis från internationella redovisningsorgan såsom IASB. 

(Johansson et al. s 3, 34). 

God redovisningssed har också egenskapen av subjektivitet vilket förklaras av de 
valalternativen som finns för att redovisa en viss transaktion där upprättaren av redovisningen 
gör ett medvetet val. Subjektiviteten hos god redovisningssed kan medföra en 
kvalitetssänkning i redovisningen, det här då valet står mellan redovisningsmetoder där den 
ena metoden bidrar till en skattemässig fördel för företaget (Bjuvberg 2006, s. 150 -152). 

I och med att god redovisningssed utgörs av ramar och inte detaljerade bestämmelser så bidrar 
det här till utvecklingsmöjligheter av god redovisningssed. En förekommande nackdel med i 
den goda redovisningsseden är att företag kan ha åtskilda tolkningar vilket kan skapa 
skillnader i redovisningspraxis hos företagen samt skapa otydlighet kring hur god 
redovisningssed ska tolkas, det här är dock ovanligt då företag oftast följer samma praxis 
(Skatteverket 1998:6, s.39). 

 

3.4.2 Formellt samband 
 

Det formella sambandet innebär att skatterättsliga bestämmelser styr och har krav på 
redovisningen i form av att de skattemässiga reglerna måste återspeglas i de finansiella 
rapporterna för att godtas i deklarationen. De skatterättsliga bestämmelserna justeras i 
redovisningen som obeskattade reserver i balansräkningen och som bokslutsdispositioner i 
resultaträkningen (Alhager, Eleonor & Magnus 2004. s. 29).  
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Det formella sambandet gör att företag kan välja att skjuta upp den befintliga skatten till 
kommande år i form av obeskattade reserver och bokslutsdispositioner. En 
bokslutsdisposition är en vinst vilken bokförs som en kostnad i resultaträkningen som sedan 
beskattas under senare år. Bokslutsdispositioner redovisas som obeskattade reserver i 
balansräkningen och bokförs som en pluspost, trots att det är en vinst är det inte tillåtet att 
dela ut den då den ännu inte har blivit beskattad (Lönnqvist 2006, s. 170 och Kellgren 2004, s. 
47). De främst förekommande bokslutsdispositionerna är överavskrivningar och 
periodiseringsfonder. Tidigare redovisades bokslutsdispositioner som en del av rörelsens 
kostnader men som en följd till ökad krav på öppenhet i redovisningen så skall idag 
bokslutsdispositioner redovisas öppet i räkenskaperna (Rabe & Bojs 2005) s.323). 

Problematiken med skattereglerna i det formella sambandet är uppkomsten av ovannämnda 
poster, bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Då dessa poster måste redovisas i 
räkenskaperna bidrar det till en hämningseffekt av redovisningsutvecklingen då redovisningen 
blir låst. En ytterligare problematik kring användandet av obeskattade reserver och 
bokslutsdispositioner är att de kan förekomma främmande för utländska läsare av svenska 
årsredovisningar som inte är tillräckligt insatta i det svenska redovisningssystemet (Kellgren 
2004, s.147-148).  

 

Räkenskapsenliga avskrivningar 

 
Rent redovisningsteoretiskt ska varje inköp av maskiner och inventarier bedömas med en 
ekonomisk livslängd som fördelar anskaffningskostanden i form av årliga avskrivningar, 
fördelningen ska ske efter hur tillgångarna förbrukas. Av förenklings skäl används i praktiken 
dock schabloner för avskrivning som vanligen är linjära med en avskrivningsplan på 5 eller 
10 år. De årliga avskrivningarna tas upp i resultaträkningen som en kostnad och den 
kvarvarande delen tas upp som en tillgång i balansräkningen. (Smith 2006, s.162 och Bojs & 
Rabe 2005, s.326). Utifrån civillagstiftningen ska inte tillgångar övervärderas medans 
skatterätten inte vill att företagen undervärderar sina tillgångar, civillagstiftningen sätter 
därmed taket för en tillgångs högsta värde och skatterätten det lägsta. I skatterätten används 
räkenskapsenliga avskrivningar för maskiner och inventarier (Bojs & Rabe 2005, s.326-327). 
 
Räkenskapsenliga avskrivningar är ett tydligt exempel på det formella sambandet som innebär 
att en tillämpning av de skatterättsliga bestämmelserna så ska avskrivningarna återspeglas i 
redovisningen för att få dras av i deklarationen.  I IL 18 kap 14 § som behandlar inventarier 
står det att läsa: 

”Bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas bara om den skattskyldige 
haft ordnad bokföring som avslutats med årsbokslut och om avdraget motsvarar 
avskrivningen i bokslutet.”   

Paragrafen åskådliggör att det skall vara samma belopp vid avskrivning av inventarier i 
bokslutet som avdraget i deklarationen (Skatteverket, 2007, s. 28). 

Vid tillämpning av räkenskapsenliga avskrivningar finns två metoder att använda, 
huvudregeln och kompletteringsregeln. Det är upp till den skattskyldige att fritt välja mellan 
dessa under beskattningsåren såvida de tillämpas för alla inventarier (Alhager 2004, s. 29-30). 
Huvudregeln finns att läsa i 18 kap 13 § IL och innebär att värdeminskningsavdrag får göras 
med maximalt 30 procent av avskrivningsunderlaget, tillämpningen är en degressiv 
avskrivning. Avskrivningsunderlaget utgörs av tidigare (ingående balans) och årets inköpta 
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inventarier (Rabe & Bojs 2005, s.330). Vid tillämpning av huvudregeln fås det alltid ett 
positivt värde på tillgången vilket innebär att restvärdet aldrig blir noll, därav finns även 
kompletteringsregeln (Lodin et al. 2007, s 293-294). Kompletteringsregeln finns att läsa i 18 
kap 17 § IL och är en linjär avskrivning med 20 procent vilket ger inventarium en ekonomisk 
livslängd på fem år (Rabe & Bojs 2005, s.330). 
 
Vid strävan efter att betala så lite skatt som möjligt redovisas det lägsta skattemässiga värdet 
vilket utgörs av det lägsta värdet vid tillämpning av huvudregeln och kompletteringsregeln. 
En större avskrivning på inventarier ger ett lägre värde i balansräkningen (Johansson et. al 
2001 s 90). När företagen använder sig av räkenskapsenliga avskrivningar överstiger oftast 
avskrivningen den verkliga värdeminskningen. Den del av den skatterättsliga avskrivningen 
som överstiger den redovisningsmässiga avskrivningen tas upp som bokslutsdisposition i 
resultaträkningen och som obeskattad reserv i balansräkningen. (Kellgren 2004, s. 153-155).     
 

Förslag från utredningar 

Den statliga utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning kom med 
lagförslag om att bokslutsdispositioner och obeskattade reserver ska upphöra. En sådan åtgärd 
innebär att en specifik tillämpning i skatterätten ej behöver motsvaras i räkenskaperna för att 
få lov till att göra avdrag i deklarationen, därmed upphävs behovet av avskrivningsmetoder i 
skatterätten. Utifrån skatteverkets utredning föreslås också en frikoppling på ovannämnda 
område (SOU 1995:43, s.96-97). 

 
Varulagervärdering 

Kellgren skapar i sin artikel, materiella lagertillgångar – något om sambandet mellan 
redovisning och beskattning (2006), diskussioner kring sambandet vid varulagervärdering. 
Varulagervärdering har både ett materiellt som ett formellt samband. Det materiella 
sambandet är inte helt tydligt men kommer dock i uttryck vid tillämpning av 17 kap 3 § IL 
som motsvaras av samma innebörd i 4 kap 9 § ÅRL. Bestämmelserna innebär att lagret ska 
värderas enligt lägsta värdets princip (LVP). Ett slags formellt samband kan anses råda vid 
tillämpning av den så kallade alternativregeln som beskrivs nedan.   

Innan 1990 års skattereform var värdering av varulager en stor del av bokslutsdispositionerna 
då skattelagstiftningen medgav stora undervärderingar av tillgångarna. I och med 
skattereformen så ska idag värdering av varulager i skatterätten följa de bokföringsmässiga 
bestämmelserna (Bojs & Rabe 2005, s.347.) I IL kapitel 17 finns att läsa om de rådande 
reglerna för värdering av varulager vid inkomstbeskattning. Många av de bestämmelser som 
framkommer i kapitel 17 har anknytelser till redovisningen (Skatteverket 2007, s.155).  

Vid värdering av varulager ska bestämmelserna i redovisningslagstiftningen följas. En 
lagertillgång skall inte värderas till lägre än det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet som benämns LVP. I ÅRL 4 kap. 9 § tillåts inte en lagervärdering 
över det lägsta tillåtna värdet (Kellgren 2006). För att beräkna lagrets anskaffningsvärde 
tillämpas först- in- först- ut- metoden (FIFU) som innebär att tillgångarna i lagret som finns 
kvar vid balansdagen anses var de som anskaffades senast (SOU 1995:43, s. 74). 
Nettoförsäljningsvärdet (marknadsvärdet) beräknas enligt 4 kap 9 § ÅRL, försäljningsvärdet 
minus försäljningskostnaden. Vid fastställning av ett nettoförsäljningsvärde råder det ofta 
svåra bedömningar som kan innehålla subjektiva moment. Kellgren belyser den här 
innebörden och har åsikten att Skattedomstolar kan ta en större riktning mot en försiktig 
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värdering än vad redovisningsrätten gör, skattedomstolar tenderar till att förespråka ett lågt 
nettoförsäljningsvärde (Kellgren 2006). 

Den påverkan skatterätten har på redovisningen vid varulagervärdering är det så kallade 
inkuransavdraget som är ett skattemässigt tillåtet avdrag.  Inkuransavdrag är en alternativregel 
till huvudregeln (anskaffningsvärdet) och innebär att lagret får värderas till 97 % av 
anskaffningsvärdet, avdraget tas upp som en kostnad i resultatet. För att tillämpa 97-
procentsregeln ska alla lagertillgångarna värderas till anskaffningsvärdet. Vid tillämpning av 
alternativregeln ska avdraget på 3 % tas upp i räkenskaperna för att få dras av i deklarationen 
(Falkman 2004, s. 63).I praxis är det vanligt att företagen väljer det skattemässiga 
inkuransavdraget på 3 % istället för att göra ett avdrag på ett verkligt inkuransavdrag, trots då 
ett verkligt inkuransavdrag skulle bedömas som lägre (Skatteverket 2007, s.152).   

 

Utredningarna 
 
Som förslag från SOU 1995:43 angående en ökad frikoppling gällande värdering av varulager 
föreslås att alternativregeln det vill säga inkuransavdraget med 3 % ska utformas som en 
särskild skattemässig nedskrivningsregel. Därmed ska den skattemässiga värderingen 
frikopplas ifrån redovisningen. Den skattemässiga nedskrivningen ska grundas på det lägsta 
av nettoförsäljningsvärdet och anskaffningsvärdet. En sådan nedskrivning skulle innebära att 
företag som inte har möjlighet till att använda sig av alternativregeln idag får ökade 
möjligheter till att tillämpa en sådan nedskrivning. Företag saknar idag möjligheten till sådan 
nedskrivning i de fall då LVP ger ett understigande av anskaffningsvärdet. Med SOU´s 
förslag ska ett skattemässigt avdrag tillåtas till 2 % vilket beräknas utifrån LVP som 
skatteunderlag. Utredningen förslår dock att en fullständig koppling ska finnas kvar på så sätt 
att den skattemässiga beräkningen av varulagret ska grunda sig på värdet av lagret som 
redovisas i räkenskaperna (SOU 1995:43, s. 12 -14). Skatteverket förespråkar ett liknande 
förslag där varulagret värderas till anskaffningsvärdet som beräknas utifrån dagens 
redovisningsregler. Utifrån det här beräknade värdet ska sedan ett skattemässigt 
schablonavdrag på x antal procent dras av.  

 

3.4.3 Inget samband 
 
Inget samband förekommer när beskattningen och redovisningen har separata regelverk vilket 
innebär att de skatterättsliga reglerna får användas oberoende av vad som gjorts i 
redovisningen och vice versa. Exempel då det inte råder en koppling mellan redovisningen 
och beskattningen är avskrivningar på byggnader och markanläggningar. Skattemässigt är 
avdrag för dessa poster inte beroende av de motsvarande avdragen i redovisningen (Alhager, 
Eleonor & Magnus 2004, sida. 43 - 44).  
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3.5 Fördelar och nackdelar med ett samband 
 

Här presenteras fördelar och nackdelar med nuvarande sambandet, delvis utgörs nedanstående 
text av en sammanfattning av de fördelar och nackdelar som framkommit tidigare. Det här för 
att ge en överskådlig och tydlig bild kring sambandets konsekvenser på redovisningens 
kvalitet.   

 

3.5.1 Fördelar 
 

För små företag är det en fördel med att ha kvar ett samband mellan redovisning och 
beskattning då det underlättar det administrativa arbetet. Sambandet bidrar till att det blir 
enklare för företagen då de slipper upprätta två bokslut, ett för redovisningen och ett för 
deklarationen. Istället upprättas endast ett bokslut som ligger till grund för beskattningen med 
reservation för regleringar i deklarationen. Företagen sparar därmed både arbete, tid och 
pengar (Bjuvberg 2006, s. 191 och RSV 1998:6, s.19).  

Sett utifrån statens perspektiv anses sambandet skapa en fördel då Skatteverket har en 
kontrollerande roll eftersom årsredovisningarna ligger som grund för beskattningen.  Statens 
kontroll över beskattningen för företag har medfört att årsredovisningar i Sverige upprätthåller 
en hög kvalitet eftersom det säkerställs att god redovisningssed efterföljs. En annan fördel är 
att företagen begränsas till att dela ut obeskattade vinster. Som ett led i frikopplingen finns det 
numera en spärr på hur mycket som får delas ut maximalt till ägarna i inkomstlagstiftningen 
(SOU 1995:43, s. 91-92 och Bjuvberg 2006, s. 191).  

 

3.5.2 Nackdelar 
 

En nackdel med nuvarande samband är att företag kan tendera till att välja 
redovisningsmetoder som minskar den skattemässiga bördan vilket kan medföra en 
kvalitetssänkning hos den finansiella rapporten eftersom ställningen medvetet undervärderas. 
Att ha en redovisning som medvetet undervärderas står i strid med redovisningens grund som 
är att ge en rättvisande bild av företaget (SOU 1995:43, s. 91- 93 och Kellgren 2004, s.137). 
Utvecklingen av god redovisningssed anses hämma utveckling av kvalitetshöjande aspekter 
hos redovisningen då dessa inte får chansen till utveckling eftersom de skulle bidra till ett 
större skatteuttag. (Skatteverket 1998:6, s.20).   

I sambandet mellan redovisning och beskattning finns det möjligheter till att skjuta upp på 
skatten och därmed låsa in vinster för utdelning (SOU 1995:43, s. 92). Ytterligare en nackdel 
är att det kan vara svårt för utländska intressenter att förstå redovisningen eftersom sambandet 
bidrar till poster såsom obeskattade reserver och bokslutdispositioner vilket kan verka 
främmande i och med att de är rena skatteposter (Bjuvberg 2006 s 192 och dir 2004:146).  

Kellgren (2004, s. 145) tar upp ett samhällsekonomiskt perspektiv och menar på att en 
frikoppling skulle innebära stora samhällsekonomiska kostnader då hela skattehanteringen 
skulle medföra en större administrativ börda. Fördelar vid regeländringar inom sambandet bör 
därför övervägas mot eventuella hanteringsekonomiska nackdelar. Bjuvberg (2006, s. 192) 
nämner att fördelarna med ett samband gynnar beskattningen medan nackdelarna går ut över 
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redovisningen. Det omnämns också att vid en förändring angående sambandet så är det lättare 
att omvandla det svenska skattesystemet. Det här då det sker en internationell harmonisering 
på redovisningsområdet vilket gör att Sverige som ensamt land inte kan försöka påverka 
reglerna inom harmoniseringsprocessen. 

För stora företag med fler intressenter är det viktigare att upprätthålla en god kvalitet än 
kostnaderna för att sammanställa två årsredovisningar, på så sätt har dessa företag en större 
nytta av en frikoppling. Dessutom så brukar stora företag använda sig av internationella 
redovisningsstandarder där det redan råder en frikoppling (dir 2004:146).  
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 Empiri 
Kapitlet inleds med en kort presentation av de utvalda respondenterna som följs av 
respektive respondents åsikter kring uppsatsens behandlade område. Respondenternas 

åsikter är indelade i tre huvudområden vilka är kvalitet i redovisningen, maskiner och 
inventarier samt varulagervärdering. 

 

4.1 Respondenter 
 
Fyra intervjuer med utvalda respondenter har genomförts som alla har olika arbetsuppgifter. 
Respondenterna består av två auktoriserade revisorer och en redovisningsspecialist som 
arbetar på några av Sveriges största revisionsbyråer samt en redovisningsspecialist från 
Skatteverket. Intervjuerna har varit upplagda på så sätt att frågorna skickats ut i förväg till 
respondenterna, det här för att ge dem möjlighet till att förbereda sig. Frågorna till revisorerna 
har i stort sett varit desamma för alla med anpassning till smärre justeringar. Frågorna till 
redovisningsspecialisten på Skatteverket har varit helt anpassade till respondentens befattning. 
 
Respondent A auktoriserad revisor: 
Intervjun med respondent A genomfördes den 18 april 2008 på en revisionsbyrå i Borås. 
Respondenten har arbetat på revisionsbyrå i 20 år varav 14 år som auktoriserad revisor. I 
respondentens nuvarande arbetsuppgifter är det stora företag som är den huvudsakliga 
kundgruppen men arbetar också med små och medelstora företag. Respondenten arbetar även 
med redovisningsfrågor gentemot kollegor på revisionsbyrån. 
 
Respondent B kontorschef på en revisionsbyrå: 
Intervjun med respondent B genomfördes den 21 april 2008.  Respondenten arbetar som 
kontorschef på en av Sveriges största revisionsbyråer och har en bakgrund som auktoriserad 
revisor. 
 
Respondent C redovisningsspecialist på Skatteverket: 
Intervjun med respondent C genomfördes den 24 april 2008 på Skatteverkets kontor i 
Göteborg. Respondenten arbetar på rätts- och utvecklingsenheten i västra regionen och är 
specialist i redovisningsfrågor samt i sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Respondenten har en lång erfarenhet från redovisning och beskattning och har arbetat som 
både skatterevisor och auktoriserad revisor.  
 
Respondent D redovisningsspecialist på en revisionsbyrå: 
Intervjun med respondent D genomfördes den 28 april 2008 på en av Sveriges största 
revisionsbyråer på kontoret i Göteborg. I arbetsuppgifterna som redovisningsspecialist har 
respondenten som uppgift att hjälpa kollegor med olika redovisningsfrågor och arbetar inte 
med egna klienter. 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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4.2 Intervjuer  
 
Presentationen av intervjuerna är uppdelade i olika delområden vilka respondenterna har 
reflekterat kring. Vidare i de indelade ämnesområdena så ger respondenterna sin syn på varje 
delområde. Frågorna är invävda i texten för att få en bättre struktur i empirin. 
 

4.2.1 Kvalitet i redovisningen  

 
Respondent A 
 
Respondenten anser att en bra redovisningskvalitet är att bokslutet ger en rättvisande bild. 
Företagets prestationer och ställning skall framgå av balans – och resultaträkningen. 
Väsentlighet är viktigt, som läsare av en årsredovisning skall det bortses från småfel, det är 
betydelsefullt att helhetsbilden stämmer. Det är för komplicerat att gå in på detaljer i en 
årsredovisning och kontrollera alla små belopp. Fokus ska ligga på de väsentliga frågorna där 
de stora beloppen ligger, då är det viktigt att de stämmer i redovisningen.  
 
Dagens samband fungerar bra och respondenten tycker att det borde finnas kvar. Det finns 
både för- och nackdelar med det nuvarande sambandet men anser att fördelarna överväger 
nackdelarna. En fördel är att små och medelstora företag kan ha nytta av ett samband i och 
med att det inte behövs upprättas två separata bokslut vilket skulle vara nödvändigt vid en 
frikoppling. Nackdelen med att upprätta två separata bokslut är att det tar längre tid då det 
krävs ett bokslut för redovisningen och ett bokslut som är till för deklarationen. Dessutom 
skulle det kosta mer för företagen eftersom bokslutet för redovisningen inte längre blir lika 
användbar för skattebokslutet då det eventuellt kommer att krävas andra värderingar. Fastän 
redovisningen kan bli sämre då skatteregler tar överhand vid ett samband mellan redovisning 
och beskattning så är ett samband ändå att föredra, särskilt för små företag kan det bli 
komplicerat med en frikoppling och då är det bättre att ha kvar det nuvarande sambandet. Det 
är inte alla företag som klarar av att göra ett skattebokslut, det innebär att företagen drabbas 
kompetensmässigt och behöver då ta hjälp för att upprätta de två boksluten. Redan idag tar 
företag hjälp för att upprätta sina bokslut och deklarationer men som det ser ut nu är det 
lättare att upprätta en deklaration i och med att bokslutet ligger som grund för den med vissa 
justeringar. För små företag är årsredovisningar mer skattedrivna än redovisningsdrivna vilket 
har att göra med förenklingsskäl. Förenklingen med att ha samma bokslut är viktigare än att 
ha en avancerad redovisning. 
 
Respondenten berättar vidare att det talas politiskt om att förenkla för små – och medelstora 
företag och tror därmed inte att det kommer att ske en frikoppling av den orsaken. 
 
Respondent B 
 
Respondenten anser att det som är viktigt för att en redovisning ska hålla en bra kvalitet är att 
den är tillförlitlig, läsaren skall kunna lita på det som står i årsredovisningar och att 
redovisningen är jämförbar. Det finns många olika sätt som kan väljas att redovisa på i och 
med att det finns så mycket normer, lagar och praxis därför är det betydelsefullt att 
redovisningen är tillförlitlig. 
 
Respondenten är för en frikoppling mellan redovisning och beskattning, men pekar på att det 
finns både för- och nackdelar med systemen. Det vore bättre om redovisningen redovisas för 
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sig och ha ett separat bokslut för beskattningen. Risken med det nuvarande sambandet är att 
redovisningen blir skattestyrd istället för styrd av korrekt redovisning vilket kan påverka 
kvaliteten negativt i de svenska årsredovisningarna. En frikoppling kan även ge en bättre bild 
av företaget, men troligtvis kommer många företag inte att påverkas särskilt mycket vid en 
frikoppling, det medför förmodligen inga större förändringar. Intressenter som skulle kunna 
gynnas av en frikoppling är den externa läsaren av årsredovisningar, såsom investerare, även 
om skillnaderna inte skulle bli särskilt stora. En frikoppling skulle även kunna ge en bättre 
jämförbarhet mellan företag men i så fall skulle det ta tid innan det slår igenom.  
 
Problematiken med en frikoppling för små företag är att det skulle bli krångligare att upprätta 
en årsredovisning än vad det är idag på grund av att två bokslut får upprättas. Att det blir 
krångligare ligger inte i linje med regeringens förslag på förenklingar för små företag. 
 
Respondent C 
 
Respondenten berättar att svenska företag anses ha en hög kvalitet i sina årsredovisningar då 
det finns ett nära samband mellan redovisning och beskattning vilket beror på att 
skattereglerna ställer krav på redovisningen. En annan bidragande orsak är att Skatteverket 
reviderar företag varje år och kräver att de följer god redovisningssed. Särskilt i små och 
medelstora företags årsredovisningar bidrar Skatteverkets revision till den höga kvaliteten. 
Anledningen till att det är kvalitetshöjande i de här företagen beror på att stora företag satsar 
mer på redovisningen och prioriterar en hög kvalitet i och med att intressenterna kräver det.  
 
Respondenten berättar vidare att det inte finns några skillnader på hur Skatteverket ser på god 
redovisningssed och hur revisorskåren gör det men däremot har de olika syn på 
redovisningen. Skatteverkets intresse ligger i att företag inte skall komma undan beskattning 
medan revisorer inte vill att företag skall redovisa ett för bra resultat för att t.ex. inte dela ut 
för mycket pengar. Skatterevisionen är till för att kontrollera beskattningen men samtidigt är 
de som reviderar företagens bokslut från Skatteverket tvungna att rapportera bokföringsbrott 
vilket ställer krav på att företag måste sköta sin bokföring. Det finns olika typer av revisioner, 
ibland granskas allting i företags redovisning och ibland går Skatteverket bara igenom en del 
poster. Inkomstskattelagen grundar sig på att god redovisningssed efterföljs.  
 
Respondenten tycker personligen att det är bra med ett samband mellan redovisning och 
beskattning men pekar på att det finns både för – och nackdelar. Det nära sambandet gör att 
bokföringen måste skötas på ett korrekt sätt. För små och medelstora företag innebär ett 
samband att kvaliteten blir bättre för då slipper de hålla reda på poster som redovisas på olika 
sätt. En frikoppling skulle medföra att kvaliteten i årsredovisningar skulle försämras för den 
här typen av företag. För stora företag kan kvaliteten bli sämre med ett samband och det är 
stora företag som är i behov av en frikoppling eftersom de ofta vill anpassa sig efter 
internationella regler. Utländska intressenter som i större utsträckning är intresserade av stora 
företag har svårt att förstå obeskattade reserver och bokslutsdispositioner, Sverige är ensamt 
om att ha den typen av redovisning.  
 
Vid en fullständig frikoppling kan kvaliteten i bokföringen bli sämre om företag prioriterar att 
satsa mer på skatteboksluten. Vid en frikoppling så används normalt sett samma bokföring. 
Respondenten tror inte att det kommer att ske en fullständig frikoppling och inte heller att 
företag kommer att ha två olika bokföringar. 
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Respondent D 
 
En bra redovisningskvalitet anser respondenten kännetecknas av att redovisningen förmedlar 
vad som verkligen har skett i ett företag, det ska ge en rättvisande bild. Respondenten säger 
att i sitt yrke som redovisningsspecialist så försöker respondenten att hitta logiska tankesätt 
inom redovisningen och dessa hämmas av att det får skattekonsekvenser. Ur en strikt 
redovisningsteoretisk synvinkel vore det bättre att inte ha kvar sambandet mellan redovisning 
och beskattning. En del poster som inte har med redovisningen att göra hamnar där ändå på 
grund av att skattelagstiftningen kräver det vilket kan ge en försämrad bild i redovisningen. 
En annan nackdel som ett samband mellan redovisning och beskattning har på 
redovisningskvaliteten är till exempel att en del branscher blir mer påverkade av andra vid ett 
samband. Ett exempel är fastighetsbranschen där posten utvidgade reparationsavdrag kan 
skapa en annan bild av verkligheten än vad som är rimligt.  
 
Respondenten ser inte många fördelar som sambandet har på kvaliteten men kan nämna att 
det kan vara fördelaktigt vid upprättningen av årsredovisningar, där det räcker att arbeta med 
en uppsättning siffror som det ser ut idag. En annan fördel som sambandet har på kvaliteten är 
att skattelagstiftningens snäva regler skapar en form av enhetlighet på en del områden. 
  

4.2.2 Maskiner och inventarier  

 

Respondent A 

Vid en frikoppling gällande avskrivningar på maskiner och inventarier fås det en helt ny 
avskrivning om företagen bestämmer nyttjandeperioden på sina anläggningstillgångar och 
använder det här på ett korrekt sätt istället för att endast använda en skatteregel som det görs 
idag. Den planenliga avskrivningen som finns idag fungerar bra, det blir inte bättre vid en 
frikoppling, såvida företag har bedömt nyttjandeperioden för sina tillgångar väl. När 
investerare tittar i årsbokslut så tittar de främst på rörelseresultat och resultat efter finansnetto 
vilket är vad bolaget presterar. Därefter kommer överavskrivningar och periodiseringsfonder 
men intressenter vet redan att det är skattedriva poster och tittar därmed inte på de här 
posterna. Respondenten tror inte att en frikoppling skulle medföra några skillnader på 
avskrivningar av maskiner och inventarier och anser därför att dagens redovisning av 
inventarierna är rättvisa om läsaren kan tolka en årsredovisning. Om läsaren bara tittar på 
nettoresultatet i en årsredovisning så fås inte rätt information. Läsaren måste veta vilka poster 
som ska granskas för att se bolagets prestation under året.  

 
Respondent B 
 
Vid värdering av maskiner och inventarier skulle en frikoppling påverka den rättvisande 
bilden. Idag händer det att det skrivs av för mycket på grund av att det tillåts att göra det och 
det stämmer inte alltid med den ekonomiska livslängden. Risken med att skatteregler styr 
redovisningen är att det används den skattemässiga procentsatsen på avskrivningar bara för att 
det är tillåtet skattemässigt. Det är inte säkert att den här metoden avspeglar ett korrekt värde. 
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Respondent C 
 
Respondenten förklarar att en frikoppling möjligtvis skulle kunna ge en mer rättvisande bild 
av företags avskrivning på maskiner och inventarier. För små företag görs det oftast maximala 
avskrivningar utan att en närmare beaktning görs på den ekonomiska livslängden. Vid en 
frikoppling krävs det att en större hänsyn tas till maskiner och inventariers ekonomiska 
livslängd. 
 
Respondent D: 
 
Respondenten anser att vid avskrivning på maskiner och inventarier har det blivit en slags 
praxis att ha en avskrivningsplan på fem år. Enligt grundreglerna skall nyttjandeperioden 
beräknas för varje inköp av maskiner och inventarier, men det här är svårt att tillämpa i 
praktiken eftersom det är för komplicerat att ha en individuell avskrivningsplan för varje 
objekt. 
 

4.2.3 Varulager  

 
Respondent A 
 
Respondenten anser att lager är en komplicerad post och i praktiken är värdering av varulager 
mycket svårare än i teorin vilket gör det till en av de svåraste posterna i årsredovisningen. Det 
som är svårt är att räkna med inkurans och uppskatta vad varorna kan vara värda vid en 
försäljning. Det är viktigt att upptäcka varor i lagret som är stillastående och som tar lång tid 
innan de blir sålda. Respondenten tycker att det är bra att det används en försiktig värdering 
på lager som det görs idag, att värdera ett lager till verkligt värde fullt ut skulle innebära att en 
vinst skulle tas upp innan lagret har blivit sålt. En sådan redovisning skulle vara för aggressiv 
och inte vara rättvisande, därför är LVP en bra värderingsmetod som kommer att leva kvar i 
framtiden. Respondenten berättar att investerare inte tittar så mycket på lagervärdet vid ett 
visst tillfälle i årsredovisningar, istället tittar de på lageromsättningshastighet och 
kassaflödesanalysen.  
 
Respondent B 
 
Respondenten anser att en frikoppling troligtvis inte skulle ha någon stor påverkan på den 
rättvisande bilden vid värdering av varulager. Varulager är en post som brukar redovisas till 
ett rättvisande värde. Vid värdering av varulager används inte skattelagstiftningen så mycket, 
stora nedskrivningar brukar göras vid behov för att få en mer rättvisande bild av lagret fastän 
det inte alltid ger skattemässiga avdrag. Inkuransavdrag som det är idag på 3 procent är 
aningen onödigt det vore i så fall bättre att redovisa till verkligt väder och ha en verklig 
inkurans. 
 
Respondent C 
 
En frikoppling skulle möjligtvis ge ett annat resultat på företags varulager men troligtvis 
skulle det inte ge en mer rättvis bild än vad det är dag. Inkuransavdrag är en ren skatteregel, 
bokföringsnämnden har anpassat sig efter beskattningen för att undvika att ha olika värden 
vilket har medfört att inkuransavdraget på 3 procent är godtaget att göra i redovisningen. 
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Respondenten tror att vid en frikoppling kanske det inte finns en anledning till att behålla 
avdraget med 3 procent.  
 
Respondent D  
 
Respondenten tror inte att en frikoppling skulle medföra några förändringar vid värdering av 
lager vid en frikoppling, vid eventuella förändringar skulle de vara marginella. Det finns inte 
så mycket annat att tillämpa vid värdering av varulager än anskaffningsvärdet eller 
nettoförsäljningsvärdet. 
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 Analys 
Utifrån den teoretiska referensramen och det empirisikt insamlade materialet 
presenteras i det här kapitlet en analys av  hur kvaliteten påverkas i årsredovisningarna 

vid en frikoppling mellan redovisning och beskattning. Strukturen följer uppsatsens övriga 
upplägg och analysen kommer därmed att börja med redovisningskvalitet som följs av 
maskiner och inventarier samt varulagervärdering. 

 
Syftet med sambandet mellan redovisning och beskattning ligger i att redovisningens resultat 
av företagets ekonomiska ställning ska ligga till grund för beskattningen som benämns det 
materiella sambandet. Beskattningen har vissa krav på redovisningen som inte alltid 
överensstämmer utifrån ett redovisningsperspektiv vilket uttrycks i det formella sambandet.  

Respondenterna tyckte relativt lika i de olika frågorna med undantag från respondent A som 
hade något avvikande svar från de andra respondenterna. Det som var den största skillnaden 
mellan respondenterna var att respondent A var emot en frikoppling och tycker att sambandet 
som finns idag mellan redovisning och beskattning är bra för att det förenklar för små företag. 
Respondenten tycker också att i det stora hela så är kvaliteten i årsredovisningar bra så som 
det ser ut idag. De övriga tre respondenterna är för en frikoppling mellan redovisning och 
beskattning och som helhet tycker de att kvaliteten i årsredovisningar skulle förbättras vid en 
frikoppling dock anser de också att det kan bli krångligt för små företag att upprätta två 
bokslut. 

 

5.1 Kvalitet i redovisningen 
 

Utifrån det empiriskt insamlade materialet framgår det som en fördel att ha kvar ett samband 
då ett gemensamt bokslut bidrar till minskade kostnader och en lättare administrativ börda. Ett 
sådant argument framställer respondenterna tydligt för små företag. Respondenterna lyfter 
fram olika åsikter kring nämnda fördel där respondent C menar på att en fullständig 
frikoppling skulle kunna leda till att kvaliteten i bokföringen kan komma att bli sämre då det 
kan finnas risk för att företagen prioriterar att satsa mer på skatteboksluten. Tidigare forskning 
från teorin har gett sitt perspektiv med hänsyn till de små företagen angående sambandet och 
menar på att en frikoppling inte är att föredra utifrån ett administrativt perspektiv. Små företag 
har ofta få intressenter och deras största intressent är istället Skatteverket. Idag är årsbokslutet 
en grund för företagsbeskattningen och endast få korrigeringar behövs vid taxeringen vilket 
gör det enklare för företagen. 

Ur ett kvalitetsmässigt perspektiv anses redovisningen missgynnas av ett samband då den ska 
ligga till grund för beskattningen. Skatterättens intresse är att företagen inte undervärderar 
sina tillgångar, det här för att företagen inte ska komma undan med skatt. Skatterätten sätter 
därmed minimivärderingsreglerna i redovisningen. Företagen kan välja redovisningsregler 
som minskar skattebördan framför andra redovisningsalternativ, redovisningen får då ett 
skatteindrivningssyfte som påverkar kvaliteten hos redovisningen negativt. Trots ovannämnda 
fördel för de små företagen med sambandet kom det fram under intervjuerna med 
respondenterna att en frikoppling skulle vara att föredra då redovisningen idag är för mycket 
skattestyrd. Hos stora företag skulle en frikoppling vara att föredra för att förbättra kvaliteten i 
årsredovisningarna då de har fler intressenter som kräver en korrekt bild av företaget. Ifrån 
teorin tas det upp att en frikoppling skulle gynna stora företag då de har fler intressenter som 
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kräver en bra kvalitet, deras kostnader vid en frikoppling är mindre betydliga än hos små 
företag och nyttan överstiger härmed kostnaden. Flera av respondenterna nämner att den 
externa läsaren skulle gynnas i och med att redovisningen blir ren från skatteposter som inte 
har med redovisningen att göra och skulle därmed kunna ge en bättre bild av företaget. 
Utifrån en ren redovisningsteoretisk synvinkel skulle en frikoppling skapa fördelar för 
redovisningen. När de skatterättsliga reglerna styr över redovisningen påverkas 
årsredovisningarnas kvalitet till det sämre särskilt för utländska intressenter då de rena 
skatteposterna såsom obeskattade reserver och bokslutsdispositioner kan bli obegripliga. 
Respondent C förklarar att Sverige är det enda landet där redovisningen har posterna 
obeskattade reserver och bokslutsdispositioner vilket gör det svårt för utländska intressenter 
att förstå. De förekommande skatteposterna som påverkar redovisningen, enligt vårt teoretiska 
material, är obeskattade reserver och bokslutsdispositioner vilket ger företag möjlighet till att 
skjuta upp beskattningen. Ett tydligt exempel på ett sådant fenomen är vid användandet av 
räkenskapliga avskrivningar. Syftet med redovisningen som presenteras i den teoretiska 
referensramen är att ge intressenterna en korrekt bild av företaget. Med en skatteindriven 
redovisning kan företagets finansiella ställning komma att medvetet underskattas. En viktig 
aspekt som visar att en årsredovisning uppfyller en bra kvalitet är att årsredovisningen ger en 
rättvis bild av företagets finansiella ställning. I och med att det finns olika sätt att redovisa på 
så är det viktigt att företag väljer den metoden som bäst avspeglar den ekonomiska 
verkligheten så att redovisningen blir tillförlitlig. En redovisning som medvetet underskattas 
på grund av att företagen kan välja redovisningsprinciper för att minska skattekostnaden står 
inte helt i förhållande till den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet. Flera av respondenterna 
anser att en bra redovisningskvalitet kännetecknas av att redovisningen återspeglar en korrekt 
och rättvisande bild av företaget.   

I den teoretiska referensramen berörs Skatteverkets kontrollerande roll på redovisningen som 
anses medföra att årsredovisningar i Sverige har en hög kvalitet. Orsaken till den påstådda 
höga kvaliteten är att skatteverkets kontroll medför en uppföljning på om företagen följer den 
goda redovisningsseden. Respondent C bekräftar teorins innebörd genom att påpeka att 
svenska företags årsredovisningar anses ha en hög kvalitet då skattereglerna ställer krav på 
redovisningen vilket medför en kontroll på att bokföringen måste skötas på ett korrekt sätt. 
Skatterätten har en skyldighet till att rapportera bokföringsbrott. SOU 1995:43 benämner ifrån 
vår teoretiska referensram att Skatteverket medför en kontroll över att god redovisningssed 
efterföljs. Genom att följa lagar, praxis och rekommendationer så efterföljs god 
redovisningssed. God redovisningssed är en anvisning för hur revisorer praktiskt skall gå till 
väga och styrs inte av detaljerade regler. Vid tillämpning av god redovisningssed är det 
redovisade resultatet även användbart för beskattningen.  

Den övergripande uppfattningen kring utvecklandet av sambandet är att en frikoppling inte 
kommer att ske, om en frikoppling skulle ske i framtiden så skulle konsekvenserna vid en 
frikoppling vara marginella. Respondenternas åsikter kring utvecklandet av sambandet 
grundar sig i regeringens nuvarande riktlinjer och arbetet med förenklingsarbete för de små 
och medelstora företagen. Dessa riktlinjer är just att förenkla och inte försvåra för företagen 
som en frikoppling skulle innebära, det här då två separata bokslut skulle medföra svårigheter 
för företagen. Därmed motsätter sig en del av den empiriska undersökningen till Lennart 
Iredahl´s uttalande kring nuvarande utredning om sambandet mellan redovisning och 
beskattning som nämns i uppsatsens inledande stycke. Där påpekar Lennart Iredahl att 
utredningens förslag kommer bidra till stora förändringar för dem som jobbar med 
redovisningen om förslagen i utredningen slår igenom. 
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5.3 Maskiner och inventarier  
 

Det formella sambandet mellan redovisning och beskattning kännetecknas av att 
skattereglerna styr över redovisningen vilket uttrycks vid tillämpning av räkenskapsenliga 
avskrivningar. Den skattskyldige kan välja vilken avskrivningsmetod som skall tillämpas, 
huvudregeln eller kompletteringsregeln, vid avskrivning av maskiner och inventarier. Det här 
medför att den rättvisande bilden blir lidande när skattereglerna står i konflikt med 
redovisningen och god redovisningssed, i det formella sambandet, vilket sker när värdet i 
redovisningen och det skatterättsliga värdet inte stämmer överens. Det här bekräftas även av 
respondenterna B och C som är överens om att en frikoppling skulle innebära att värdering av 
maskiner och inventarier skulle få en mer rättvis bild. Som det ser ut idag tenderar speciellt 
små företag till att bruka maximala avskrivningar med tillåtelse från skattereglerna. Den här 
sortens avskrivningar är inte alltid densamma som den ekonomiska livslängden för maskiner 
och inventarier och bidrar till ett inkorrekt värde av redovisningen. En frikoppling skulle då 
innebära att företag får ta bättre hänsyn till den ekonomiska livslängden berättar 
respondenterna.  

Den ekonomiska livslängden skall egentligen beräknas för varje inköp av maskiner och 
inventarier för att sedan fördelas genom årliga avskrivningar. De här reglerna är svåra att 
tillämpa, menar respondent D, eftersom det i praktiken är svårt att ha en sådan enskild 
avskrivningsplan för varje objekt.  

 

5.4 Varulager 
 

Den väsentliga betydelsen kring värdering av varulager i vår undersökning är den så kallade 
97procentiga alternativregeln. En tillämpning av ett sådant inkuransavdrag innebär att lagrets 
anskaffningsvärde får dras av med 3 %. För att ett sådant avdrag får godtas ska avdraget tas 
upp i räkenskaperna för att få dras av i deklarationen. Respondent A berättar att posten för 
värdering av varulager i räkenskaperna är en av de besvärligaste posterna där den främsta 
svårigheten ligger i att värdera en verklig inkurans samt uppskatta värdet vid en försäljning. 
Som investerare i ett företag finns det främsta intresset av att titta på 
lageromsättningshastighet och kassaflödesanalys snarare än att titta på lagrets värdering.   

Istället för att företagen väljer att tillämpa ett verkligt inkuransavdrag så väljer oftast 
företagen att tillämpa skattelagstiftningens ovannämnda inkuransavdrag. Det här trots då ett 
verkligt inkuransavdrag kan bedömas som lägre. Vid intervjun med respondent B kom det 
fram att dagens inkuransavdrag på 3 % ansågs vara något onödig och respondenten menade 
på att ett inkuransavdrag baserat på ett verkligt värde skulle vara att föredra. För övrigt ansåg 
respondenterna att en frikoppling inte skulle ha en vidare betydelse, eller i så fall vara 
marginella, för den rättvisande bilden av företagets värdering av varulager då dagens 
tillämpning av LVP anses ge ett rättvisande värde. Möjligtvis är avdraget med 3 % inte 
motiverat att ha kvar i redovisningen.  
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 Slutsatser 
Utifrån vår analys härleds härmed våra slutsatser med beaktning till uppsatsens 
teoretiska referensram samt det empiriska materialet. Som grund för slutsatserna 

baseras uppsatsens problem och syfte. 

 

6.1 Slutsatser 

 

• Beroende på om det är ett stort eller litet företag så beaktas kvalitetspåverkan olika. 
För stora företag skulle en frikoppling medföra positiva aspekter på kvaliteten då det 
är viktigt med en pålitlig redovisning, som inte är vinklad, för att tillgodose de olika 
intressenterna som har ett behov av få en korrekt bild av företaget. De ekonomiska 
möjligheterna är bättre i stora företag som inte drabbas lika hårt vid en frikoppling, 
nyttan med de kvalitetshöjande aspekterna överstiger därmed kostnaderna. För de små 
företagen är fortfarande ett samband att föredra med hänsyn till den administrativa 
bördan vid separata bokslut. Det är ytterligare motiverat då små företag bara har 
Skatteverket som främsta intressent och av den anledningen är det obefogat med en 
frikoppling. 

• En frikoppling skulle rent teoretiskt gynna kvaliteten i årsredovisningarna. Det här då 
företagen får begränsade möjligheter till att göra medvetna val utifrån skattemässiga 
bestämmelser som underskattar företagets verkliga värde. En redovisning som är 
frikopplade från beskattningen skapar en större tillförlitlighet, då tillförlitlighet är 
avsett att avbilda den ekonomiska verkligheten. Ett led i det här ger en mer rättvisande 
bild av företaget. Då en svensk redovisning anses kunna vara obegriplig för utländska 
intressenter skulle en frikoppling öka kvaliteten i form av att den skulle bli mer 
begriplig. Begripligheten ökar i och med att oväsentliga poster utifrån ett 
redovisningsperspektiv försvinner det vill säga de obeskattade reserverna och 
bokslutsdispositionerna.  

• Att ha en redovisning som ligger till grund för beskattningen genom ett materiellt 
samband ger de finansiella rapporterna en högre kvalitet då Skatteverket bidrar till att 
god redovisningssed efterföljs. Det här då skatteverket har en kontrollerande roll på 
redovisningen i och med Skatteverkets skyldighet till att rapportera bokföringsbrott.  

• Vid en frikoppling angående räkenskapsenliga avskrivningar får den 
årsredovisningarna en kvalitetshöjande aspekt. En mer rättvisande bild framkommer 
då en frikoppling ger möjligheten till ett större hänsynstagande till den ekonomiska 
livslängden. Ett sådant hänsynstagande kan sannolikt bidra till en mer korrekt bild av 
företagets ställning än vad dagens tillåtna skatteregel ger. Som det ser ut idag tenderar 
företag till att göra maximala avskrivningar vilket gör att maskiner och inventarier får 
ett lägre värde som inte stämmer överens med det verkliga värdet. 

• Värdering av varulager kommer troligtvis inte att påverkas särskilt mycket vid en 
frikoppling. LVP är en inpräglad metod i redovisningen som har funnits länge och är 
en bra metod att använda sig av vid värdering av varulager. En frikoppling skulle 
kunna bidra till en bättre bild av företaget genom en slopning av den så kallade 
alternativregeln. Ett verkligt inkuransavdrag är att föredra istället för 
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skattelagstiftningens alternativregel med 3 procent. En frikoppling skulle därmed ge 
en mer korrekt bild av företaget vilket skulle öka tillförlitligheten i redovisningen.  

 

6.2 Avslutande diskussion och egna åsikter 
 

I följande text framhävs våra egna åsikter och tankar som väckts kring sambandet mellan 
redovisning och beskattning under uppsatsen gång. Flera av nedanstående funderingar och 
tankar har framkommits från tidigare forskning men vi vill belysa dessa då vi själva efter 
uppsatsen undersökning i viss mån haft samma tankebana kring sambandet.   

Vid studierna kring sambandet, främst vid litteraturläsning, har vi konstaterat att flera 
påståenden och lagförslag kring sambandet inte alltid är tydligt motiverade och utvecklade.  
Förklaringar och påståenden är ofta vaga och saknar underbyggda förklaringar, vilket kan 
ifrågasättas. Det här kan dock bero på att sambandet är ett ”svårt” område och att 
konsekvenserna vid en frikoppling kan vara svåra att förutsäga vilket skapar rena 
spekulationer.  

Vi anser det motiverat till att ha kvar det nuvarande materiella sambandet eftersom vi anser 
det onödigt att upprätta två bokslut när flertalet transaktioner förmodligen kommer hanteras 
på likande sätt i både räkenskaperna som i deklarationen. Vidare anser vi att skatträtten 
snarare bör anpassa sig till redovisningen än att redovisningen ska anpassas till skatterätten. 
Det här då det idag sker flera förändringar inom redovisningen såsom den internationella 
harmoniseringsprocessen. I och med det här behöver redovisningen utrymme för utveckling 
och bör därför inte begränsas av skatterätten. Vi anser att redovisningen helt borde befrias 
från det formella sambandet för att skapa en mer rättvis bild av företaget, vilket skulle kunna 
skapa en kvalitetshöjande aspekt.  

Vid en frikoppling kommer Skatteverket bara att granska det separata skattebokslutet och inte 
bokslutet som är till för redovisningen vilket kan bidra till en sämre kvalitet då kontrollen hos 
redovisningen inte är lika omfattande. En annan uppfattning vi har är att sambandet möjligtvis 
bidrar till en jämn och stabil utveckling för redovisningen eftersom skatterätten sätter vissa 
gränser för redovisningen. Redovisningen hämmas av att det finns skattekonsekvenser vilket 
kan begränsa redovisningen på lång sikt i och med att utvecklingsmöjligheter inom 
redovisningen begränsas då det tas hänsyn till beskattningen. Utvecklingsmöjligheter kan 
bidra till att höja kvaliteten hos de finansiella rapporterna då nya utvecklingar kan gynna till 
att företaget framställer en mer korrekt bild av företaget. 

Angående begriplighet bör diskuteras vikten av läsarens ansvar vid kunskapsinhämtning. Är 
det relevant för en utländsk intressent att anpassa sig till den svenska redovisningen eller är 
det upp till redovisningen att göra den begriplig? Då vi i Sverige länge haft ett starkt samband 
mellan redovisning och beskattning och anpassat oss till det här systemet vet vi 
förutsättningarna för vad en redovisning kopplad till beskattningen innebär och kan därmed 
avläsa en sådan redovisning korrekt. Generellt har företagen samma förutsättningar vid 
regeltillämpningar och det bör därmed inte skapa problem för jämförbarheten. Är det då 
motiverat till att frikoppla? Är fördelen större än utgifterna? Dock bör beaktas att en sådan 
redovisning inte är jämförbar med ett utländskt företag men vilka små företag har ett utländskt 
intresse? 



33 

Vi ifrågasätter varför ytterligare en utredning anses vara nödvändig då två utredningar sedan 
tidigare genomförts, också varför inga större förändringar skett efter dessa utredningar om 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Den nya utredningen kommer att presenteras i 
slutet av juni 2008 och det återstår att se om utredningen kommer att medföra nya lagförslag 
som kommer att bidra till en ökad frikoppling mellan redovisning och beskattning.  

  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

• Den pågående utredningen kring sambandet mellan redovisning och beskattning 
offentliggörs i juni 2008. Utredningen är avsedd till att ge förslag på lagändringar 
kring sambandet. Det skulle då vara intressant att vidareforska kring hur de nya 
lagändringarna skulle påverka kvaliteten hos de finansiella rapporterna.  

• Ytterligare ett förslag till kommande forskning är att jämföra ett land som har en 
redovisningen frikopplad från beskattningen och undersöka vilka kvalitetsskillnader i 
årsredovisningarna som skiljer dem åt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

7 Källförteckning 
 
Alhager, Elenor & Alhager, Magnus (2004). Sambandet mellan redovisning och beskattning – 
en introduktion. 2. uppl. Polen: Middleglade Publishing AB. 
 
Alvesson Mats och Skäldberg Kaj (1994), Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod, Lund, Studentlitteratur. 
 
Artsberg, Kristina (2005), Redovisningsteori –policy och –praxis. 2 uppl. Malmö: Liber. 
 
Balans 1, (2008), Arena 2007: Aktuella utredningar – Samband skatt och redovisning.  
 
Befring Edvard (1994), Forskningsmetodik och statistik, Lund, Studentlitteratur. 
 
Bergman Bo och Klefsjö Bengt (1995), Kvalitet från behov till användning, Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Bjuvberg, Jan (2006), Redovisningens betydelse för beskattningen. Stockholm: Elanders 
Gotab. 
 
Bojs, Johan och Rabe, Gunnar (2005), Det svenska skattesystemet. Stockholm: Elanders 
Gotab.   
 
Dir 1991:71 Kommittédirektiv, Översyn av redovisningslagstiftningen, Stockholm: 
Justitiedepartementet. 

Dir 2004:146, Kommittéedirektiv, Utredning om sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Stockholm: Finansdepartementet. 

Falkman, Pär (2004), Redovisning och skatt. Malmö: Liber. 
 
Falkman, Pär (2002), Redovisningens teoretiska kaos. Balans 2. 
 
Hellman John (1984), Så bör principerna för företagsbeskattningen förändras. Balans 8. 
 
Holme Magne Idar och Solvang Krohn Bernt (1997), Forskningsmetodik – om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Lund, Studentlitteratur. 
 
Internationell redovisningsstandard i Sverige- IFRS/IAS (2007). Stockholm, FAR förlag 
 
Johannessen Asbjørn och Tufte Per Arne (2007), Introduktion till samhällsvetenskaplig 
metod, Slovenien, Liber. 
 
Johansson Sven – Erik och Östman Lars (1985), Återvändsgränd för nya 
redovisningsstandarder? Balans 4. 
 
Kellgren Jan (2004), Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, Lund, Studentlitteratur. 
 



35 

Kellgren Jan (2006), Materiella lagertillgångar- något om sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Skattenytt nr 7-8. 
 
Knutsson, Margit (1995), Redovisningskommitténs nya delbetänkande: Bort med 
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver, Balans 5.  
 
Knutsson, Margit. Internationella redovisningsstandarder – ingen lämplig grund för 
företagsbeskattning, Skattenytt, 2005. 
 
Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Meltz, Peter och Silferberg, Christer (2007). 
Inkomstskatt - en läro - och handbok i skatterätt elfte uppl. Danmark: Studentlitteratur. 
 
Lundahl Ulf och Skärvad Per-Hugo (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer, Lund, Studentlitteratur. 
 
Patel, R. & Davidsson, . (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, Lund, Studentlitteratur. 
 
Penman H. Stephen (2003). The Quality of Financial Statements: Perspectives from the 
Recent Stock Market Bubble. Working Paper, Columbia University. 
 
Rabe, Gunnar (2007). Skattelagstiftning – lagar och andra författningar som de lyder den 1 
juli 2007. 1:1. uppl. Stockholm: Gunnar Rabe och Norstedts Juridik AB. 
 
Riksskatteverket (1998). Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning – RSV 
Rapport 1998:6. 
 
Ruane Janet M (2006), A och O i samhällsvetenskaplig forskning, Lund, Studentlitteratur. 
 
Smith, Dag (2006), Redovisningens Språk. 3. uppl. Danmark: Studentlitteratur. 
 
Statens offentliga utredningar (1995). Sambandet redovisning – beskattning, delbetänkande 
av redovisningskommittén. Göteborg: Graphic Systems AB. 
 
Skatteverket (2006). Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2007. 
(Elektronisk) tillgänglig: 
http://www.skatteverket.se/download/18.47eb30f51122b1aaad28000260333/30504.pdf. 
(2008-05-12). 
 
Skatteverket (2002). RSV:s skrivelser 020225 - Sambandet mellan redovisning och 
inkomstbeskattning. (Elektronisk) tillgänglig: 
http://www.kronofogden.se/rattsinformation/skrivelser/2002/skrivelser20020225bil3.4.18e1b
10334ebe8bc8000988.html. (2008-05-12). 
 
 
 
 
 
 
 



36 

Bilaga 1 
Nedanstående frågor har varit utgångspunkt vid utförda intervjuer. Frågorna har kompletterats 
med följdfrågor men är inte introducerade här. 

 

Intervjufrågor till revisorer  
 

• Vad anser Ni om ett samband mellan redovisning och beskattning, är ni för eller emot 
en frikoppling?  

• Vad anser Ni att en bra redovisningskvalité är för något?  

• Utifrån era svar i ovanstående fråga. Vilka för och nackdelar anser Ni att ett samband 
har för kvalitén på redovisningen? Vilka drabbas samt gynnas av en frikoppling?  

• Vad tycker Ni det finns för effekter på redovisningen då den är till för 
skatteindrivningen? Hur påverkas kvalitén?  

• Vad skulle en eventuell frikoppling ha för påverkan på den rättvisande bilden? 

• Har ni några övriga egna synpunkter? 

 

Intervjufrågor till Skatteverket 
 

• Vad anser Skatteverket om ett samband mellan redovisning och beskattning, är ni för 
eller emot en frikoppling? 

• Utifrån dina svar i ovanstående fråga. Vilka för och nackdelar anser Ni att ett samband 
har för effekter på kvalitén i redovisningen? 

• Varför går det långsamt för Sverige att utföra en frikoppling?, hur kommer det sig att 
sambandet fortfarande är starkt i Sverige? I och med att flera utredningar har varit för 
det? 

• I och med att Skatteverket har en kontrollerande roll hur tror Ni att det kan påverka 
kvaliteten? Tror Ni att redovisningsutvecklingen kan hämmas? 

• Vad tror ni att en frikoppling kommer att ha för betydelse för redovisningen och 
beskattningen i Sverige? Och tror ni att det är möjligt med en fullständig frikoppling? 

• Har det någon betydelse för Skatteverket om ett företags redovisning håller en bra 
kvalitet? Brukar Skatteverket någon hänsyn till de kvalitativa aspekterna i en 
redovisning? 

• Vilka förändringar skulle en frikoppling medföra på ett inkuransavdrag?  

• Skulle en ökad frikoppling ge en mer rättvis bild av företags avskrivning på maskiner 
och inventarier? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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