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Abstract 

It has emerged a need to harmonize accounting and auditing standards due to the free 

movement within the EU. Today there are many complex business structures with activities in 

several countries, hence it is useful to review a company in a similar way in different 

countries. EU's introduction of the IAS framework is a part of this harmonization process. 

Since 2005, all listed parent companies in Sweden must prepare their consolidated accounts 

according to IFRS / IAS. We have examined how harmonization has worked in practice in the 

field of provisions and contingent liabilities. Unlisted group companies in Sweden are 

regulated by RR 16 which is a translation of IAS 37 which listed companies must follow. We 

have therefore compared the accounting of listed and unlisted companies in the field to 

identify the practical differences and what may lie behind them. We have also examined if the 

accounting traditions have played a role. The aim has been to find out how far the 

harmonization has come by identifying and analyzing differences in practical application in 

the field of provisions and contingent liabilities. The collection of empirical data consists of 

three interviews with professionals in auditing and one interview with representatives from 

the Swedish IRS. We also compared the annual financing reports from one listed and one 

unlisted company. The research has shown that there are practical differences between listed 

and unlisted groups accounting of provisions and contingent liabilities. We have also found 

out that Sweden today still has its feet in the continental tradition, which may be a reason for 

the differences. Sweden is, however, on the road to becoming increasingly Anglo-Saxon. We 

have only been able to detect few differences, and therefore, we believe that the 

harmonization has worked well. However, we feel that there is room for improvement. 
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Sammanfattning 

I och med den fria rörligheten inom EU har det uppstått ett behov av att harmonisera 

redovisningsprinciper och redovisningsstandarder. I dag finns det många komplexa 

företagsstrukturer med verksamheter i flera olika länder, därav är det praktiskt att kunna 

revidera ett bolag på likartat sätt i olika länder. EU:s införande av IAS–regelverket är ett led i 

denna harmoniseringsprocess. Sedan år 2005 ska alla börsnoterade moderbolag i Sverige 

upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS/IAS. Vi har undersökt hur harmoniseringen har 

fungerat i praktiken på området avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. 

Onoterade koncernbolag i Sverige regleras av RR 16 som är en direktöversättning av IAS 37 

vilken noterade koncernbolag måste följa. Vi har därför jämfört redovisningen i noterade och 

onoterade koncernbolag inom området för att identifiera praktiska skillnader och vad som kan 

ligga bakom dem. Vi har även undersökt om redovisningstraditionerna har haft betydelse. 

Syftet har varit att ta reda på hur långt harmoniseringen har kommit genom att identifiera och 

analysera skillnader i praktiskt tillämpning inom området avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Insamlingen av empiri har bestått av tre intervjuer 

med yrkesverksamma inom revision och en intervju med representanter från Skatteverket. Vi 

har även jämfört årsredovisningar hos ett noterat och ett onoterat koncernbolag. 

Undersökningarna har visat att det finns praktiska skillnader mellan noterade och onoterade 

koncerners redovisning av avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Vi har 

även kommit fram till att Sverige idag till stor del är kvar i den kontinentala traditionen vilket 

kan vara en anledning till skillnaderna. Sverige är dock på väg mot att bli allt mer 

anglosaxiskt. Vi har endast kunnat påvisa få skillnader och anser därför att harmoniseringen 

har fungerat bra. Dock anser vi att det finns utrymme för förbättringar. 
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Inledning

 

1 Inledning 
 

I första kapitlet specificerar och preciserar vi forskningsproblemet. Vi beskriver ämnet och 

varför vi valt att behandla det. Här uttrycker vi även syftet och dess avgränsning. De här 

stegen kan ses som en tratt där bakgrunden och problemdiskussionen smalnas av till en 

huvudfråga med syfte och avgränsning. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt Smith (2006) har den ekonomiska redovisningen i Sverige sin grund inom den 

kontinentala traditionen. Det har inneburit att det funnits en stark koppling mellan skatt och 

redovisning. Redovisningen har reglerats i nedskrivna lagar och regler som har utformas för 

att tillgodose både borgenärernas och Skatteverkets intressen. 

Sverige blev efter folkomröstning år 1994 medlem i europeiska unionen (EU) 

(www.regeringen.se). En grundtanke inom EU är att det ska vara fri rörlighet mellan 

medlemsländerna. I och med den fria rörligheten har det också uppstått ett behov av att 

harmonisera redovisningsprinciper och redovisningsstandarder. I dag finns det många 

komplexa företagsstrukturer med verksamheter i flera olika länder. Därför är det praktiskt att 

kunna revidera ett företag på likartat sätt i olika länder. EU har valt att använda de 

redovisningsstandarder som ges ut av den Londonbaserade organisationen International 

Accounting Standards Board (IASB). I praktiken är det därför den organisationen som ligger 

till grund för EU:s harmonisering av redovisning. IASB har enligt Smith (2006) sin grund i 

den anglosaxiska redovisningstraditionen, vilken innebär att redovisningen har reglerats 

genom att den ska ge en rättvisande bild av företaget. Det innebär i praktiken att den ska följa 

sedvana och praxis till skillnad från den kontinentala traditionen som följer lagar och regler. 

Som ovan nämnts blev Sverige medlem i EU 1994 men den internationella påverkan på 

Sveriges edovisningsregler började tidigare än så. Det första ledet i harmoniseringen skedde 

genom det 4:e och 7:e bolagsdirektivet och resulterade i att Årsredovisningslagen (ÅRL) 

skapades. Redovisningen gick då från att vara försiktigt och vag i sin formulering till att vara 

mer strikt. Det andra ledet i processen var när Redovisningsrådet började översätta IASB:s 

regler IFRS/IAS. EU:s införande av IAS–regelverket i koncernredovisningen är det tredje 

ledet i den här harmoniseringsprocessen. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder 

innebar att alla börsnoterade koncerner ska upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS/IAS. 

Onoterade koncerner i Sverige får frivilligt välja om de vill redovisa enligt IFRS/IAS 

regelverket i sin koncernredovisning. 

Avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser är ett område som bygger mycket 

på bedömningar. Det är även en post i redovisningen som påverkar företagets resultat och 

därmed skatteunderlaget.  
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Avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser regleras i den internationella 

standarden ”IAS 37 - avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar”. I den 

svenska lagen regleras området av Årsredovisningslagen (SFS 2007:872) och 

Redovisningsrådets rekommendation RR16 via Bokföringsnämnden (BFN). 

I regleringen för noterade koncernbolags koncernredovisningar har fullständig harmonisering 

skett genom ovan nämnda förordning. Dock har Sverige kvar sina nationella regler för övriga 

bolag. Det fick oss att fundera på hur en harmonisering på området avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser har skett. Vi undrar hur harmoniseringen har gått till 

teoretiskt, vilket innebär hur arbetet med översättningen av standarden har gått till. Vi blev 

även nyfikna på hur harmoniseringen har blivit i praktiken, vilket innebär hur praktikerna 

tillämpar reglerna. Vi vill också ta reda på om redovisningstraditionerna har haft betydelse för 

hur harmoniseringen har gått. Vi anser att uppsatsen är relevant då det har forskats ganska lite 

kring området avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Vi har inte hittat 

någon forskning som behandlar just den eventuella problematik om avsättningar eller IAS 37 

som vi undersökt, det vill säga en jämförelse mellan praktisk tillämpning av svensk och 

internationell standard.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Som vi nämnt ovan vill EU harmonisera redovisningen i de europeiska länderna. Redan 1991 

började RR i Sverige översätta det internationella regelverket IAS. Sedan 1 januari 2005 finns 

ett lagstadgat krav genom Europaparlamentet och rådets förordning nr 1606/2002 av den 19 

juli 2002, för börsnoterade koncerner i Sverige och övriga medlemsländer i EU att följa 

regelverket i sin koncernredovisning. Som beskrivs i RFR1.1 Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner, gäller för de noterade koncernerna i Sverige att de även ska 

tillämpa vissa bestämmelser i Årsredovisningslagen i sin koncernredovisning. 

I Sverige får onoterade koncerner välja att frivilligt följa IFRS/IAS, men ska annars följa 

ÅRL och BFN:s rekommendationer samt vid behov hämta vägledning i Redovisningsrådets 

rekommendationer. Inom området avsättningar enligt IAS 37 finns inga ändringar eller tillägg 

gjorda i de svenska rekommendationerna RFR1 och RR. I Sverige har harmonisering skett 

genom att RR16 är en direktöversättning av IAS 37. Det får oss att undra om den praktiska 

tillämpningen harmoniserats i Sverige avseende avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser.  

Det leder oss fram till vår huvudfråga: 

 Hur ser harmoniseringen ut idag i praktiken inom området avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser i Sverige avseende koncernredovisning? 

För att kunna undersöka vår huvudfråga ställer vi även följande fråga: 

 Finns det praktiska skillnader i redovisningen av avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser mellan noterade och onoterade koncerner i 

Sverige? 
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Syftet med en harmoniserad koncernredovisning är att alla medlemsländer i EU, ska redovisa 

på samma sätt i praktiken. Då medlemsländerna har skillnader i kulturella bakgrunder och 

redovisningstraditioner tror vi att det kan uppstå spridda tolkningar av IAS-förordningen. För 

att kunna undersöka om redovisningstraditionerna har påverkat harmoniseringsprocessen 

kommer vi att använda oss av ytterligare en fråga: 

 I vilken redovisningstradition befinner sig Sverige i nu och vart är vi på väg? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet är att bidra med förståelse av harmoniseringsprocessen på området avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser i Sverige genom att identifiera och analysera 

skillnader i onoterade och noterade koncerners praktiska tillämpning av IAS 37 och RR 16. 

Det vidare syftet är att undersöka om redovisningstraditionerna har haft betydelse för 

harmoniseringen. 

 

1.4 Avgränsning  
 

Undersökningen avgränsas till svenska koncernbolag och deras tolkning av de olika regelverk 

och standarder de ska följa. I det internationella regelverket väljer vi att avgränsa oss till att 

behandla endast en standard, ”IAS 37 - avsättningar, eventualförpliktelser och 

eventualtillgångar”. Vi inriktar oss på eventuella framtida utbetalningar som koncernbolag 

kan behöva betala. Eventualtillgångar ligger inte inom det området och därför väljer vi att inte 

behandla dem. Vi jämför standarden med de lagar och regler som behandlar avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser för de svenska bolagen, RR 16, ÅRL och BFN. 

 

1.5 Begreppsbestämning 
 

Skuld: ”En skuld är en befintlig förpliktelse som härrör från inträffande händelser och vars 

reglering förväntas medföra ett utflöde från företaget av resurser som utgör ekonomiska 

fördelar” (IAS 37). 

Avsättning: ”En avsättning är en skuld som är oviss om vad gäller förfallotidpunkt eller 

belopp” (IAS 37). 

En förpliktande händelse: ”är en händelse som skapar en legal eller informell förpliktelse 

som medför att ett företag inte har något realistiskt alternativ till att reglera förpliktelsen” 

(IAS 37). 
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En legal förpliktelse: ”är en förpliktelse som härrör från  

a) ett kontrakt (genom dess uttryckliga eller underförstådda villkor) 

b) lagstiftning eller 

c) annan laglig grund” (IAS 37)  

 

En informell förpliktelse:” är en förpliktelse som härrör från ett företags handlande genom 

företaget på grund av en etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt 

utförligt, aktuellt uttalande har visat externa parter att det påtar sig vissa skyldigheter samt 

därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att 

fullgöra sina skyldigheter” (IAS 37). 

 

En eventualförpliktelse:”En eventualförpliktelse är 

a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst 

kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte 

helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir eller 

b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas 

som skuld eller avsättning eftersom 

i) det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 

förpliktelsen eller 

ii) förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet” (IAS 37) 

 

Ansvarförbindelse: Samma definition som en eventualförpliktelse(RR16) 

 

Koncern: ”Ett företag är moderbolag och en juridisk person är dotterbolag om företaget 

1) innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, 

2) äger andelar i den juridiska personen på grund av avtal med andra delägare i denna 

förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, 

3) äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften 

av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan eller 

4) äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande 

inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av 

föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar”. 

(Årsredovisningslagen 1kapitlet 4 §) 

 

Noterad koncern: Med en noterad koncern menar vi en koncern som innehar sina 

värdepapper på en reglerad marknad. 

Reglerad marknad: Med en reglerad marknad menar vi bolag som är registrerade på 

Stockholmsbörsen. 

Harmonisering: Med harmonisering menar vi EU:s arbete att skapa ett internationellt 

regelverk som alla medlemsländer ska följa i sin redovisning. 
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2 Metod 
 

Den metod som vi använder oss av när vi genomför studien har valts utifrån flera faktorer, 

bland annat efter våra metodologiska ställningstaganden. Nedan presenterar och motiverar 

vi de metoder vi valt att använda oss av vid genomförandet av studien. 

 

2.1 Syn på vetenskap och verklighet 
 

Positivismen och hermeneutiken är de två paradigm som ofta beskrivs som varandras 

motsatser. Positivismen och dess objektiva verklighet står i stark kontrast till hermeneutikens 

tolkningar och subjektiva bedömningar. Vi anser att världen är mer komplex än vad 

positivismen erkänner. Vi ser på forskning som en process där vi hela tiden har med oss vår 

förförståelse och den påverkar vårt agerande och våra uppfattningar. I stort sett alla situationer 

har utrymme för tolkning eftersom förförståelsen alltid följer med. Den ändras också till följd 

av ökad kunskap och nya erfarenheter. Därför anser vi att vår syn på vetenskap bäst beskrivs 

av hermeneutiken. 

De två ovan nämnda paradigmen ger två olika sätt att se på verkligheten. Positivismen som 

ger realismen och idealismen som kommer ur hermeneutiken. Vårt ontologiska synsätt är till 

stor del idealistiskt. Utgångspunkten i vår studie baseras på antagandet att varje gång en 

människa ska göra ett val görs en subjektiv bedömning. Även om studien baseras på lagar och 

regler misstänker vi att de kan tolkas olika av användarna. Varje användare har en 

förförståelse som kan skilja sig mot de andra användarnas. Det gör att det inte går att 

förutbestämma deras handlingar. Det är bland annat denna problematik vi önskar komma åt 

med hjälp av studien. Trots den här verklighetssynen anser vi att det är viktigt att sträva efter 

en objektiv och generell studie så långt som möjligt. 

 

2.2 Val av undersökningsmetod 
 

Inom den hermeneutiska metodologin används kvalitativ metod. Enligt Andersen (1998) 

innebär det att det görs djupgående analyser om få objekt där det primära kunskapssyftet är att 

nå förståelse snarare än förklaring. Det är i den kvalitativa metoden, som analyserar mjuka 

data i en mjuk verklighet, där det finns utrymme för tolkning. Johannessen och Tufte (2002 

s.71) menar att kvalitativa undersökningar är mer flexibla till sin karaktär och tillåter 

forskaren att få en djupare förståelse om objektet. Vi anser dock att studien breddas genom att 

även söka förklaring utöver den djupare förståelsen med hjälp av en delvis kvantitativ metod 

som annars vanligen används inom den positivistiska metodologin. Liksom Andersen (1998 

s.33) anser vi att triangulering, det vill säga en blandning av de två synsätten, är en lämplig 

metod. Genom att hämta delar från de båda olika synsätten avser vi att belysa problemet på 

två olika sätt.  
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Kvantitativa metoder har ofta en fördel i att de är tydliga och enkla att förstå medan de sällan 

tar hänsyn till den komplexitet som råder när det är fråga om att undersöka människor eller 

dess beteenden. Den kvalitativa metoden däremot försöker verkligen att fånga upp de olika 

dimensionerna av människan men mister därmed ofta applicerbarheten och 

generaliserbarheten. Möjligtvis skulle en studie utförd med endast en ansats vara tydligare. Vi 

menar dock att genom att genomföra två typer av undersökningar för att belysa samma 

problem ökar trovärdigheten och generaliserbarheten hos studiens resultat. 

 

2.3 Slutledningsmetod 
 

Andersen (1998 s.29) berättar att det i huvudsak finns två tillvägagångssätt utifrån vilka 

vetenskapliga slutsatser kan dras. Det ena är deduktion där generella principer ligger till grund 

för slutsatser om enskilda händelser. Johannessen och Tufte (2002 s. 35) beskriver det som att 

gå från teori till empiri. Det andra tillvägagångssättet enligt Andersen (1998) är induktion, 

som i stort sett är motsatsen till deduktion. Där ligger en enskild händelse till grund för 

slutsatser angående en princip eller en generell lagbundenhet. Den ansatsen kan enligt 

Johannessen och Tufte (2002) förklaras som att gå från empiri till teori. Vi har i studien 

använt oss av en induktiv ansats då vi utifrån enskilda respondenter och årsredovisningar har 

sökt ett generellt påstående och samband om harmoniseringen. Vi har utgått från empiri för 

att sedan försöka skapa teori. När vi har sökt svar på frågan om redovisningstraditionerna har 

vi istället utgått från teorin för att dra slutsatser om empirin. Denna del är därför snarare 

deduktiv.  

 

2.4 Tillvägagångssätt vid insamling av empiri 
 

I det här avsnittet beskriver vi hur vi har valt att gå tillväga när vi har samlat in empirin.  Vi 

motiverar även varför vi har valt att använda oss av de olika metoderna. 

 

2.3.1 Intervjuer 
 

Vi har valt att intervjua respondenter från tre av Sveriges största revisionsbyråer: KPMG, 

Ernst & Young och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. De är även tre av världens största 

revisionsbyråer. Vi vänder oss till de stora byråerna för att de har lång erfarenhet och mycket 

kompetens samlad inom en och samma byrå. De har även tillgång till expertis inom flera 

områden. En koncern har en komplex företagsstruktur då det kan finnas dotterbolag i flera 

olika länder. Det kräver då att revisionsbyrån har tillräckligt bred kompetens för att kunna 

revidera alla de transaktioner som ingår i en koncern.  
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Vi anser att det är störst sannolikhet att denna kompetens finns i de stora revisionsbyråerna 

varför det är dem vi väljer att vända oss till. Vi har intervjuat respondenter som i sitt 

vardagliga arbete hanterar avsättningar. Respondenternas befattningar har varit en 

redovisningsexpert, en godkänd revisor och en före detta revisor som idag arbetar med 

redovisningsrådgivning på en revisionsbyrå. Vi anser att vi genom att vända oss till en 

redovisningsexpert får till viss del en mer teoretiskt syn på problematiken medan de godkända 

revisorerna har nära koppling till företagen och bidrar med ett praktiskt synsätt. 

Vi har även övervägt att intervjua anställda på bolagen som arbetar med redovisning. Vi 

menar dock att det kan vara svårt för ekonomer att beskriva och motivera en specifik post som 

avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Till exempel spelar det roll om 

posten är betydande eller hur vanligt förekommande den är. Det är inte heller säkert att de har 

kunskap om andra regler än de dem själva följer. Vi tror även att eventuella skillnader som 

skulle uppstå kan bero på att ekonomer på börsbolagen själva är mycket kunniga medan de på 

mindre koncernbolag inte alltid har samma erfarenhet och kompetens. 

Respondenterna har blivit tillfrågade öppna frågor kring både internationell och svensk 

reglering samt om redovisning av avsättningar i praktiken. De har även fått frågor gällande 

Skatteverkets påverkan på redovisningen av avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Frågorna har valts ut utifrån vår problemställning 

men vi har inte velat ha alltför ledande frågor. För att kunna jämföra svaren har vi frågat ett 

antal öppna frågor som varit samma till de olika respondenterna. I övrigt har intervjuerna varit 

flexibla och haft karaktären av diskussion för att få en djupare kunskap inom området. 

Frågorna återfinns i bilaga A. 

Då vi i Sverige har en koppling mellan redovisning och skatt anser vi att det är ett område 

som till viss del kan påverka redovisningen. Vi har därför valt att även göra en intervju med 

representanter från Skatteverket. Här har frågorna skiljt sig åt mot föregående intervjuer. 

Frågorna är mer inriktade på hur Skatteverket hanterar avsättningar i praktiken och deras 

synpunkter på rekommendationer och standarder. Frågorna återfinns i bilaga B. 

Under intervjuerna fördes anteckningar och samtliga av dem spelades in. De har sedan gåtts 

igenom var för sig och sammanställts i skriftlig form. Vi har sammanställt intervjuerna efter 

en tematisk indelning och har försökt att återge respondenternas svar så exakt som möjligt. 

Endast språkmässiga justeringar har gjorts. Vi har tagit med i stort sett allt som sagts under 

intervjuerna då vi inte vill påverka deras karaktär. Dock har vi selekterat bort vissa delar som 

inte haft någon som helst anknytning till problemet. 

 

2.3.2 Granskning av årsredovisningar 
 

För att få ytterligare belägg för den praktiska tillämpningen av avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser har vi valt att granska ett antal årsredovisningar. Vi 

har valt att jämföra två liknande svenska koncerner. En koncern som redovisar enligt 

IFRS/IAS och en som redovisar enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

rekommendationer och i de fall där saknas rekommendation följs Redovisningsrådets 

rekommendationer.  
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Vi har valt två koncerner som är så lika som möjligt vad gäller bransch och omsättning för att 

kunna jämföra avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser så bra som möjligt, 

då de faktorerna kan spela roll vid redovisningen. Vi har haft en del problem att hitta 

jämförbara koncerner, speciellt koncernbolag som inte följer IFRS/IAS i sin 

koncernredovisning eftersom de inte är noterade och informationen inte är lika tillgänglig. 

Därför har vi begränsat oss till endast två koncerner men jämför dem över fyra år för att 

kunna se något samband. Vi är dock medvetna om att tillförlitligheten hade varit större om vi 

hade kunnat jämföra flera koncerner. 

 

2.5 Litteraturstudier 

 

Vi har använt oss av Smith (2006) när vi har beskrivit redovisningstraditionerna. Vi har sökt 

efter fler författare inom området på olika bibliotek utan framgång. Alternativet har varit 

elektroniska källor vilka har varit svårare att bedöma tillförlitligheten på. Därför har vi valt att 

endast använda oss av Smith (2006). Smith är ekonomiedoktor och universitetslektor vid 

företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Han har publicerat flera böcker och 

artiklar inom redovisning och därför bedömer vi att han är en trovärdig källa på området. För 

att hämta information om IFRS/IAS har vi använt oss av både elektroniska källor och böcker. 

Vi har till stor del i arbetet använt oss av lagar, regler och rekommendationer.  

De elektroniska källorna är hämtade från de berörda organisationernas hemsidor. De anser vi 

är pålitliga källor för att de är offentliga organisationer och myndigheter. Det är främst 

Westermark (2005) som hjälpt oss med information om regelverken. Han forskar inom ämnet 

företagsekonomi och har mångårig erfarenhet inom redovisningsområdet. Vi anser därför att 

även han är en trovärdig källa. 

 

2.6 Studiens giltighetsanspråk 
 

I varje studie strävas det efter att nå en så hög validitet och reliabilitet som möjligt, det gör 

även vi. Trots att vi väljer den empiriska data vi använder till vår analys med största möjliga 

omsorg, är det enligt Johannessen & Tufte (2002) inte verkligheten vi mäter, utan 

representationer av den. Det är därför viktigt att försöka komma fram till om validiteten och 

reliabiliteten i forskningsstudien är godtagbar. 

 

2.6.1 Reliabilitet 
 

Med reliabilitet menas enligt Johannessen & Tufte (2002 s.28) datas tillförlitlighet. Vilka data 

som används, insamlingssätten och hur de bearbetas. Skulle resultatet av undersökningen bli 

samma om den utfördes igen, på samma sätt och med samma respondenter? Då vi valt att i 

första hand använda oss av intervjuer som haft karaktären av diskussion anser vi att vår 

påverkan sannolikt varit stor.  
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Vi har försökt att vara öppna under intervjuerna men det går inte att utesluta att vi haft en 

underliggande avsikt med intervjuerna och därför påverkat respondenterna i någon riktning. 

Vi har därefter tolkat resultatet av intervjuerna vilket också gör att vår påverkan har varit stor. 

Sannolikt skulle resultatet av intervjuerna skilja sig något om någon annan skulle genomföra 

studien men vi menar ändå att det skulle bli tillräckligt likt för att kunna dra samma slutsatser. 

Analysen av årsredovisningarna har enligt vår mening en högre reliabilitet då utrymmet för 

tolkningar är mindre. Årsredovisningarna är fasta och ändrar sig inte över tid. De är därför 

inte lika påverkbara som en diskussionsbaserad intervju. 

 

2.6.2 Validitet 
 

Andersen (1998 s.85) redogör för två olika typer av validitet, giltighet och relevans. Det kan 

även beskrivas som yttre och inre validitet. Den yttre beskriver om studien är giltig utanför de 

undersökta objekten och den inre om relevanta objekt har undersökts för att besvara den 

aktuella problemställningen. 

Vi har valt att använda oss av ett fåtal respondenter som har fått fungera som representanter 

för en större grupp. Ett alternativ hade kunnat vara att intervjua många fler för att då kunna 

dra mer generella slutsatser. Likadant är det vad gäller analysen av årsredovisningarna. Tyvärr 

finns det inte utrymme för det i sammanhanget. Vår förhoppning är att vi har intervjuat 

respondenter som till stor del är representativa för ämnet och därför ger oss befogenhet att 

göra generaliseringar. Dock är vi medvetna om att här finns ett mått av osäkerhet. 

Problemformuleringen är komplex och skulle kunna utredas vidare genom en större 

undersökning. Vi menar ändå att våra resultat är applicerbara i ett generellt sammanhang, om 

inte som en sanning så i alla fall som en indikation. 

Vad gäller den inre validiteten anser vi att vi har intervjuat personer med rätt kompetens för 

vår undersökning. De har alla haft erfarenhet och varit mycket kunniga och insatta i ämnet. 

Genom att komplettera studien med analys av årsredovisningar hoppas vi att ytterligare kunna 

belysa problemet från en praktisk synvinkel. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I tredje kapitlet redogör vi för den teoretiska referensram som vi använder oss av i studien. Vi 

tar upp historisk information som är viktig för vårt ämnesområde. Vi beskriver även de 

regelverk som vi använder oss av.

 

3.1 Seder inom redovisning 
 

I de industrialiserade länderna påverkas redovisningen av två olika redovisningstraditioner, 

den anglosaxiska och den kontinentala. Den kontinentala traditionen fanns enligt Smith 

(2006) inom de västeuropeiska länderna utom Storbritannien, Irland och Holland. Den 

anglosaxiska traditionen fanns i Storbritannien, Irland, Holland, USA och de brittiska 

samväldesländerna. De skillnader som finns mellan de olika traditionerna har sitt ursprung ur 

olika civilrättsliga grunder. 

 

3.1.1 Den kontinentala traditionen 
 

Den kontinentala traditionen har enligt Smith (2006 s.67) påverkats av romersk rätt och 

baseras på nedskrivna lagar. Det har inneburit att redovisningen i stor utsträckning reglerats 

av bolagsrätten. Därför har det varit en stark koppling mellan redovisningen och skatten, 

vilket har inneburit att skattelagstiftningen i stor utsträckning har påverkat hur redovisningen 

ska utformas. Den kontinentala redovisningstraditionen kan uppfattas som mycket 

kontrollerande men när det gäller värderingsfrågor finns det ett stort ”spelrum”. I 

skattelagstiftningen anges det lägsta belopp som en tillgång får tas upp till och i redovisningen 

anges det högsta belopp som en tillgång får tas upp till. Därmed anges inget exakt belopp utan 

det finns bara en undre och övre gräns. Det ger tillämparen en stor frihet i redovisningen. Då 

företag ofta vill betala så lite skatt som möjligt, dominerar tillämpning av skattelagstiftning i 

redovisning av tillgångar. 

De skillnader som har uppstått mellan de olika traditionerna med hänsyn till redovisning beror 

till viss del på vilka intressenter företagen i de olika länderna har haft. I de länder i vilka den 

kontinentala traditionen var gällande, bestod ägandet i större utsträckning av banker, staten 

eller familjer. De har enligt Smith (2006 s.68) inneburit att företag haft få ägare med stor 

insyn i företaget. Därmed har redovisningen behövts kontrolleras och styras via regler och 

lagar. Inom den här traditionen anses redovisningen vara korrekt så länge den stämmer 

överens med lagen. 
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3.1.2 Den anglosaxiska traditionen 
 

Smith (2006 s.68) berättar att den anglosaxiska traditionen till skillnad från den kontinentala 

inte baseras på nedskrivna lagar utan på sedvanerätt och praxis samt kompletteras med 

domslut. Redovisningen har i liten utsträckning påverkats av lagar, då det snarare har varit 

redovisningsprofessionen i de olika länderna som har beslutat om vad som anses som god 

redovisningssed. Traditionen består av olika redovisningsregler och det finns ingen direkt 

koppling mellan redovisningen och skatten. Det innebär att redovisaren redovisar på ett vis i 

redovisningen och på ett annat vis i skatten. Den anglosaxiska traditionen kan uppfattas som 

mer öppen och mindre styrd än den kontinentala. Dock finns det i den här synen mer 

detaljerade och fler regler om vad som anses som rättvisande inom redovisningen. Det märks 

bland annat på det amerikanska regelverket General Accepted Accounting Principles (GAAP) 

som har strama regler på hur redovisningen ska utformas. 

Som vi tidigare nämnt har skillnaden i hur redovisningen går till inom de olika traditionerna 

påverkats av hur ägandet av företagen i de olika länderna har sett ut. Inom den anglosaxiska 

traditionen har ägandet i företagen ofta bestått av flera olika ägare, då företagen i stor 

utsträckning har varit börsnoterade. Det har enligt Smith (2006 s.68) inneburit att ägarna haft 

en begränsad insyn i företagets interna verksamhet. Redovisningen har bedömts som korrekt 

utformad så länge den har varit ”true and fair”, vilket innebär att den ger en rättvisande bild 

av företaget. Vad som här menas med rättvisande bild är praxis och sedvana. Idag dominerar 

den anglosaxiska traditionen. Det menar Smith (2006 s.70) bland annat beror på uppkomsten 

av alla multinationella företag samt ägarstrukturen i dem. 

 

3.1.3 Redovisningstraditioner i Sverige 
 

I Sverige har den kontinentala redovisningstraditionen legat som grund, vilket har bidragit till 

att Sverige haft en stark koppling mellan redovisning och skatt. Det har inneburit att lagarna 

är uppbyggda på ett vis som ska tillgodose både borgenärernas intressen och Skatteverkets 

intressen. Borgenärernas intressen har tagits hänsyn till genom att högsta tillåtna värde inom 

värderingsfrågor har angetts. Det skyddar borgenärerna genom att det hindrar att företagen 

redovisar sina tillgångar för högt. Skatteintresset har påverkat lagen genom att ett lägsta 

tillåtna värde på tillgångar har angetts. Det anser Smith (2006) medför att företag ej värderar 

sina tillgångar för lågt, då det kan resultera i att resultatet blir lägre, vilket skulle innebära att 

företagen skulle betala för lite i skatt. De senaste decennierna har Sverige enligt Smith (2006) 

dock påverkats av den anglosaxiska redovisningstraditionen. Det beror på att IASB har 

utformats efter den här traditionen och Sverige i stor utsträckning har direktöversatt IAS- 

standarderna.  

Smith (2006 s.72-75) menar att redovisningens koppling till skatten har minskat under senare 

hälften av 1900-talet. Sverige har från början haft en fullständig koppling, men idag är vissa 

delar helt frikopplade.  
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Smith (2006 s.74) berättar att det skedde en frikoppling mellan redovisning och skatt på det 

formella planet för koncernredovisningen i början av 1990-talet i och med Redovisningsrådets 

rekommendation. Frikopplingen innebär att koncernbolagen inte redovisar några 

bokslutsdispositioner i resultaträkningen och inga obeskattade reserver i balansräkningen i sin 

koncernredovisning. 

 

3.1.4 Redovisningstradition inom EU/IASB  
 

IASB:s arbete har bidragit till den internationella standardiseringen på redovisningsområdet. 

Organisationen har som vi ovan nämnt utvecklat sina regler inom ramen för den anglosaxiska 

traditionen. De har påverkats av FASB som också har sin grund i traditionen, men IASB:s  

standarder är inte lika detaljerade som FASB:s. Det menar Smith (2006) har inneburit att det 

idag finns två olika varianter på den anglosaxiska traditionen, en som företräds av IASB och 

en som företräds av FASB. 

 

3.2 Lagar, regler och rekommendationer  
 

I följande avsnitt presenterar vi de lagar, regler och rekommendationer som påverkar 

redovisningen av avsättningar i svenska noterade och onoterade koncernbolag. Vi presenterar 

även IASB vars arbete och rekommendationer ligger till grund för EU:s harmonisering av 

redovisning, vilket är utgångspunkten till studien.  

Under 1900-talet har det gjorts många försök att påverka och samla normgivningen av 

redovisningsstandarder. Speciellt i USA där flertalet olika organisationer har bildats det 

senaste decenniet. 1973 bildades både Financial Accounting Standards Board (FASB) som är 

den amerikanska normgivaren och International Accounting Standards Committee (IASC), 

den europeiska motsvarigheten. Trots att de är bildade samma år är deras syften två olika. 

Westermark (2005 s.19) berättar att FASB ansåg att redovisning enbart handlade om att 

tillhandahålla information som var användbar vid beslutsfattande, redovisningen i sig var inte 

ett mål. I Europa däremot var redovisningens fokus att ge en sann och rättvisande bild. IASC 

gav ut flertalet redovisningsstandarder med beteckningen International Accounting Standards 

(IAS). Det fanns också en organisation, Standing Interpretations Committee (SIC), som gav ut 

tolkningar av standarderna. 2001 lades IASC ner och istället bildades International 

Accounting Standards Board (IASB) som i sin tur verkar under International Accounting 

Standards Committee Foundation. I IASB sitter flertalet oberoende experter inom 

redovisningsområdet (FAR/SRS 2008). De har sitt säte i London och syftet är att verka för 

harmonisering av redovisningsstandarder runt om i världen (Westermark 2005 s. 21). De 

använder sig av IASC:s standarder IAS, men ger även ut nya som har beteckningen 

International Financial Reporting Standards (IFRS). Till grund för IASB:s rekommendationer 

ligger en föreställningsram som övergripande beskriver tankarna och syftet bakom 

rekommendationerna. Även SIC har bytt namn till International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC). 
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På IASB:s hemsida beskrivs hur standardsättningsprocessen går till. Den består av sex steg: 

1. Sätta agendan 

IASB har möte där det beslutas om vilket problem som ska behandlas.  

2. Planera projektet 

Här beslutas om projektet ska hanteras av IASB själva eller om de ska ta hjälp av 

utomstående. En arbetsgrupp sätts ihop. 

3. Ta fram och publicera arbetsblad 

Arbetsbladet innehåller en omfattande översikt av ämnet, förslag till ansats på problemet, 

författarnas preliminära perspektiv och en inbjudan till kommentarer. 

4. Ta fram och publicera ett utkast 

Det här steget är obligatoriskt. Här sätter IASB ihop ett förslag till standarden där hänsyn tas 

till uppkomna problem och inkomna synpunkter. 

5. Ta fram och publicera standarden 

Standarden utvecklas under IASB:s möten. Om ytterligare problem uppstår kan de välja att 

skapa ännu ett utkast för att få fler synpunkter. Annars beslutas om att ta fram en standard. 

Sedan röstar IASB om standarden ska publiceras eller inte. 

6. Standarden är utgiven 

Efter att standarden är publicerad hålls regelbundna möten med utomstående intressenter för 

att diskutera oförutsedda problem som kan uppkomma. Eventuellt blir de underlag för 

ytterligare utredning. 

För att EU ska anta en standard krävs en lång beslutandeprocess. Den börjar med att 

europeiska kommissionens rådgivande organ European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG) tar ställning till om en ny IASB-standard ska godtas eller inte. Den får endast 

godtas om den inte strider mot fjärde och sjunde bolagsdirektivet, som innebär att 

redovisningen ska ge en rättvisande bild. Sedan är det Standards Advise Reviewing Group 

(SARG) som kontrollerar EFRAG:s beslut. Därefter ger Accounting Regulatory Committee 

(ARC) sitt yttrande om standarden till den europeiska kommissionen, som tar det slutgiltiga 

beslutet om standardens antagande (Rådet för finansiell rapportering). 

Europaparlamentet och Rådet antog 2002 ”IAS-förordningen – om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder i noterade bolags koncernredovisningar”. Det innebär 

enligt Westermark (2005 s.35) att alla noterade bolag i EU är tvungna att följa IFRS/IAS i sin 

koncernredovisning från och med 1 januari 2005, alltså med 2004 års siffror som underlag.  
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Utöver det kravet fick medlemsstaterna ta ställning till tre olika optioner (SOU 2003:71): 

1. tillåta eller kräva att noterade företag tillämpar IAS-förordningen i 

årsredovisningen 

 

2. tillåta eller kräva att icke noterade företag tillämpar IAS-förordningen i 

koncernredovisningen 

 

3. tillåta eller kräva att icke noterade företag tillämpar IAS-förordningen i 

årsredovisningen. 

 

Sverige valde att endast icke noterade företag frivilligt får välja att tillämpa IAS-förordningen 

i sin koncernredovisning.  

IFRS/IAS gäller idag i Sverige genom lag, men enligt Westermark (2005 s.21) anknöt redan 

propositionen till Årsredovisningslagen (1995:1554) på ett flertal ställen till 

rekommendationer från dåvarande IASC. IFRS/IAS har haft stort inflytande på svenska 

normgivare de senaste åren vilket även märks på rekommendationer från RR. 

Det finns flera olika lagar och rekommendationer i Sverige som riktar sig till olika typer av 

företag. De regelverk som är aktuella för vår undersökning är de som avser 

koncernredovisning. För en koncern i vilken moderbolaget är noterat på börsen måste 

koncernredovisningen följa IFRS/IAS och RFR 1. Modern ska i det här fallet följa 

Årsredovisningslagen (SFS 2007:872) och RFR 2. I en koncern där inget bolag är noterat ska 

varje redovisning följa antingen ÅRL (SFS 2007:872) och Bokföringsnämnden eller ÅRL 

(SFS 2007:872) och Redovisningsrådets rekommendationer (RR) 1-29. En onoterad koncern 

kan däremot välja att i sin koncernredovisning gå över till IFRS/IAS. 

Redovisningsrådet upphörde under 2007 men har ersatts av Rådet för finansiell rapportering 

(RFR). På deras hemsida (RFR 2009) går det att läsa att de:  

”verkar för att  

 anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering 

för företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i Sverige,  

 internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor samt rapportering i 

nämnda företag och  

 hålla nämnda företag och övriga intressegrupper informerade och ge dem möjlighet att  

påverka frågeställningar avseende ändringar och tolkningar gällande finansiell 

rapportering.” 

RR och dess rekommendationer har tagits över av RFR sedan 2007. Då bytte RR 30 och RR 

32 namn till RFR 1 ”Kompletterande Redovisningsregler för koncerner” och RFR 2 

”Redovisning för juridiska personer” (ekonomi-info 2009). Båda rekommendationerna är 

utformade med utgångspunkt i IFRS/IAS och innehåller kompletterande redovisningsregler 

för koncerner och juridiska personer. 
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ÅRL (SFS 2007:872) är den svenska lag som styr upprättande och offentliggörande av 

årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Den senaste upplagan började 

tillämpas 1 januari 1996 men uppdateras ständigt i takt med nya förändringar. Inte minst 

påverkar EU och dess direktiv. 

 

3.3 Försiktighetsprincipen 
 

Enligt Smith (2006 s.87) används försiktighet som ett kriterium på tillförlitlighet av IASB i 

deras ”Föreställningsram för finansiella rapporter”. Försiktighetsprincipen ses som ett allmänt 

förhållningssätt där företag i valet mellan att redovisa på två olika tillvägagångssätt väljer det 

lägsta för tillgångar och det högsta för skulder. Det resulterar i att tillgångar inte riskerar att 

redovisas för högt, det vill säga att företaget visar ett högre resultat än det verkliga. Principen 

innebär dock å andra sidan att skulder kan riskera att tas upp till ett för högt värde vilket i sin 

tur visar ett sämre resultat än det verkliga. 



 16 

Resultat av den empiriska undersökningen

 

4 Resultat av den empiriska undersökningen 

 

Nedan redogör vi för de empiriska material vi har samlat in. Vi presenterar dem var för sig 

för att resultaten ska vara tydliga. Intervjuerna är sammanställda i löpande text för att de ska 

vara lättare att tolka. Sist i kapitlet presenterar vi undersökningen av årsredovisningarna.

 

4.1 Intervjuer med yrkesverksamma inom revision 
 

Här presenterar vi svaren från de intervjuer som vi genomfört. Vi har utgått från olika 

områden när vi intervjuat respondenterna. Vi har valt att använda oss av en liknande 

ämnesindelning här för att kunna redogöra för vad de olika respondenterna svarade gällande 

varje område. Vi har även valt att dela upp respondenterna var för sig för att lättare se 

skillnaderna. Vi vill poängtera att det här inte är några sanningar utan de enskilda personernas 

åsikter inom området. Vi har intervjuat Nina Bergman, revisor på Ernst and Young, Jan 

Marton, redovisningsexpert på KPMG och Gunnar Hjalmarsson, redovisningsrådgivare på 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Vi vill poängtera att de i sina intervjuer inte för 

revisionsbolagens talan. 

 

4.1.1 Allmänt 
 

Nina Bergman: 

Nina Bergman arbetar på en revisionsbyrå som revisor och reviderar stora och publika 

företag. Det kan vara både noterade och onoterade koncernbolag. 

Bergman berättar att det finns olika typer av avsättningar som till exempel garantier, 

pensioner och omstruktureringsreserv. Garantier är den vanligaste typen av avsättningar och 

ett exempel på företag där garantier är vanligt förekommande är i tillverkande företag. När 

företag gör avsättningar för pensioner så används en annan standard än IAS 37. 

Omstruktureringsreserver är vanliga i börsbolag och används vid till exempel uppsägningar 

av personal. 

Ett exempel på ett område där det kan vara svårt att göra en avsättning är om ett företag har 

ett miljöåtagande. Först ska sannolikheten för att företaget ska genomföra miljöåtagandet 

redas ut. Det kan vara svårt då det kan bero på ett flertal faktorer. Det kan även vara svårt att 

ta reda på belopp eller tidpunkt. 

Bergman säger att det är ovanligt med en frivillig övergång till IFRS/IAS, eftersom 

regelverket är mycket omfattande och kostsamt. En anledning till att företag väjer att frivilligt 

gå över till IFRS/IAS är, enligt Bergman, att de i framtiden vill bli en noterad koncern. Det 

kan dock också vara så att de väljer att frivilligt gå över till IFRS/IAS för att uppfattas som 

duktiga av till exempel intressenter, då IFRS/IAS innehåller fler upplysningskrav. 
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Jan Marton: 

Jan Marton arbetar som redovisningsexpert och är verksam vid Handelshögskolan vid 

Göteborgs universitet. 

Marton berättar att det finns olika typer av avsättningar i olika branscher och vissa branscher 

har inga avsättningar alls. Klädbranschen har inte särskilt mycket avsättningar medan tunga 

industrier har desto mer. Vid tillverkning av avancerade produkter kan det röra sig om långa 

garantitider och betydande belopp. 

En annan typ av avsättningar som Marton nämner är avsättningar för miljöförstörande 

verksamhet. För vissa företag, till exempel rederier, är det en mycket stor kostnad att rensa 

upp efter sig. Vidare nämner Marton att det finns tre olika typer av 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Det kan till exempel vara borgensåtaganden eller 

liknande, rättstvister eller andra typer av framtida utgifter som är svåra att beräkna. 

Ett exempel på ett område där redovisningen har varit oklar är miljöförstörande verksamhet. 

Redan när en bensinstation startar sin verksamhet är det känt att det uppkommer kostnader för 

att återställa marken den dag den läggs ner. Det kan handla om stora belopp. Kostnaden för att 

återställa marken idag är känd, men eftersom det är osäkert när bensinstationen kommer att 

läggas ner är den framtida kostnaden okänd. Här är det främst tidsrymden som är osäker. 

Vilka antaganden om tidsrymden är rimliga? Där ger inte IAS 37 särskilt mycket vägledning. 

Finns det överhuvudtaget en förpliktelse innan beslut om att stänga stationen har tagits? Och i 

så fall vilken tidsrymd ska väljas? Det finns inga självklara svar i IAS 37 utan redovisaren får 

resonera sig fram. 

Dotterbolag får välja att redovisa enligt RFR 2 vilket i princip är samma som IFRS/IAS. De 

innehåller båda stora krav på upplysningar. Det gör att det är ovanligt i svenska koncerner att 

dotterbolaget frivilligt går över till att följa RFR 2 då företagen ofta inte vill lämna alla de 

upplysningarna. De redovisar istället enligt BFN. Svensk lag, bland annat ÅRL, tillåter inte 

att juridisk person följer IFRS/IAS.  

Gunnar Hjalmarsson: 

Gunnar Hjalmarsson har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och arbetar idag som 

redovisningsrådgivare. 

Innan ÅRL kom fanns inte direkt någon vägledning eller reglering för hur en avsättning skulle 

redovisas. Svensk redovisning präglades vid denna tidpunkt till stor del av försiktighet, vilket 

Hjalmarsson tror ledde till att företagen gjorde avsättningar lite ”hej vilt”. De fungerade som 

reserver, som var bra att ha för att senare kunna lösas upp i sämre tider. Det ansågs vid 

tidpunkten försiktigt och bra. När ÅRL kom definierades avsättning som en skuld som var 

oviss till belopp eller tidpunkt. I och med ÅRL kom även ett tak för hur försiktiga företagen 

fick vara. De fick inte redovisa för mycket avsättningar.  

Hjalmarsson berättar att grunden till ÅRL var EG:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv. Under 

1990-talet började sedan RR att översätta IAS-standarderna. När IAS 37 kom var det slut med 

det vaga resonemanget och redovisningen av avsättningar blev mer strikt och reglerad. Det 

var den stora förändringen på området avsättningar.  
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Hjalmarsson tror att företag nu för tiden har blivit lite bättre på att ta upp 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Många företag som Hjalmarsson stött på redovisar 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser som en lista med belopp som sedan summeras. Då 

finns det skäl att reagera, eftersom eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser inte alltid går att 

beloppsbestämma. Det är informationen om åtagandet som är viktig snarare än beloppet. Det 

upplever Hjalmarsson att företagen blivit duktigare på. Exempel på 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser kan vara juridiska förpliktelser såsom tvister. 

Företaget bedömer att de inte kommer att behöva betala, men risken finns och då upplyser de 

om den i sin redovisning.  

Frivillig övergång till IFRS/IAS upplever inte Hjalmarsson är särskilt vanligt. Det finns några 

statliga bolag som redovisar enligt IFRS/IAS efter departementsbeslut så helt ”frivilligt” är 

det inte. Bakgrunden är att de ska kunna jämföras med de börsnoterade bolagen. Att redovisa 

enligt IFRS/IAS kan upplevas som en kvalitetsstämpel, annars har Hjalmarsson svårt att se 

några direkta incitament för att företag frivilligt ska vilja gå över till IFRS/IAS. Möjligtvis 

skulle det kunna inge förtroende om företaget ska söka kapital, kanske hos andra banker. 

Nackdelen är att det är kostnadskrävande och att det finns krav på många upplysningar.  

 

4.1.2 Granskning vid revision 
 

Nina Bergman: 

När Bergman ger råd till kunder gällande hur och när de skall redovisa en avsättning så 

hänvisar hon till lagtexten i första hand. Gäller det något speciellt problem gällande 

avsättningar som gör att lagtexten inte räcker till, så ger hon olika råd från fall till fall. Hon 

ber kunden att specificera problemet och ger sedan råd om hur de skall gå tillväga. Bergman 

anser att posten avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser är en av de svåraste 

posterna att granska i företagens årsredovisningar. På grund av att det är svårt att upptäcka det 

som inte finns krävs det stor kunskap om företaget och branschen för att värdera om 

avsättningen eller eventualförpliktelsen är korrekt. Det är en av de poster som tar längst tid att 

revidera. 

När granskningen av avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser påbörjas, följs 

en granskningsplan där revisorn ställer standardfrågor. Där granskas bland annat företagets 

egna rutiner gällande hur de skall redovisa avsättningar, skulder och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Bergman säger att det är viktigt att tala med dem 

som tar beslut i företaget när en avsättning ska granskas. Det räcker inte alltid att tala med den 

som är redovisningsansvarig på företaget, Det är viktigt att revisorn läser igenom och 

granskar olika dokument till exempel styrelseprotokoll och avtal. Det är också viktigt att titta 

på hur företagets avsättningar har sett ut historiskt. 

När ett företag ska bestämma sig för om de ska redovisa en avsättning eller en 

eventualförpliktelse så är det viktigt att titta på hur stor sannolikhet det är att till exempel en 

framtida betalning ska ske. Är det 50 % eller större sannolikhet så redovisas en avsättning. Är 

sannolikheten mindre så redovisas en eventualförpliktelse. Det är viktigt att företag är tydliga 

i sin årsredovisning med vilka framtida åtaganden de kan ha.  
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Det är speciellt viktigt vid redovisning av eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser då de inte 

redovisas som en post utan bara finns med som upplysningar. Bergman upplever att företag 

generellt är dåliga på upplysningar om eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser i 

årsredovisningen. En anledning till det kan vara att företag inte vill att intressenter ska få en 

negativ uppfattning om företagets finansiella ställning. Till exempel kan banker ställa 

soliditetsmål på företaget och för att de ska få ha kvar lånet så måste de nå upp till dem. Då 

kan till exempel en avsättning som minskar resultatet göra att målen inte blir uppfyllda. Det är 

därför viktigt att granska det området extra noggrant i sämre tider. 

Jan Marton: 

Marton menar att det är svårt att säga generellt om företag använder avsättningar som ett 

instrument för att påverka resultatet, det är snarare situationsberoende. Det är dock möjligt 

eftersom avsättningar är en post som mycket handlar om bedömning. Det har inte med 

konjunktur att göra utan är olika i olika företag och situationer. Förhållandet till ett företags 

olika intressenter spelar också in. 

För noterade företag är börsen betydande, medan det för små, onoterade och ägarledda företag 

inte finns lika många incitament till att använda avsättningar för att påverka resultatet. För 

onoterade företag kan det vara banker och riskkapitalbolag som är stora intressenter. Ett 

exempel kan vara om företaget har så kallade ”covenants”, vilket innebär att banken har rätt 

att kräva tillbaka sina lån om företaget inte uppfyller vissa villkor. Det kan till exempel vara 

soliditetsmål. I ett sådant fall är det ett incitament till att inte göra avsättningar. Ett annat 

incitament för ett onoterat företag kan vara om det är på väg att sälja det och vill att det ska se 

bra ut. Ett scenario där företaget kan vilja att det ska se dåligt ut kan vara vid förhandlingar 

med fackföreningar. Marton berättar att på riktigt små företag används inte avsättningar så 

mycket för att påverka resultatet, det skulle i så fall vara för skattens skull. 

Marton tror att avsättningar i vissa fall kan vara en post som revisorn granskar extra noga vid 

revision av ett företags årsredovisning, men kan inte säga hur vanligt det är att fel upptäcks. 

Han känner inte till någon bransch där avsättningar undersöks extra noga. Snarare finns det 

olika branschpraxis och revisorn upptäcker då om ett företag avviker från andra företag inom 

samma bransch. 

I vissa fall kan avsättningar vara ganska enkelt. Till exempel vad gäller garantier i 

bilbranschen. Där bestäms värdet på garantin av det värde försäkringsbolaget är villigt att 

betala för att ta över garantin. I branscher där det är vanligt med avsättningar som till exempel 

garantier finns det tydliga mallar att följa. Mer osäkert är det i vissa situationer som är utöver 

det vanliga. Till exempel om det i ett företag plötsligt finns en typ av avsättning som inte 

funnits där tidigare. 

Marton håller med om att det är lättare att granska en avsättning som finns, än att upptäcka en 

som saknas. Dock har de flesta revisorer bra erfarenhet, ofta inom en och samma bransch. 

Vad gäller engångshändelser som uppstår, till exempel rättstvister, är det företagets uppgift att 

informera om det. Marton berättar även att omstruktureringsreserver är en klassisk avsättning 

som gärna används i dåliga tider för att sedan tas upp så att det går ännu bättre. Ett så kallat 

”big bath”. 
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Gunnar Hjalmarsson: 

Noterade bolag är mer känsliga i sin rapportering och Hjalmarsson gissar att taktikredovisning 

är vanligare där än i onoterade företag. Noterade bolag påverkas av sina aktieägare, medan 

onoterade företag inte medvetet har samma strategi för vad de vill uppnå för resultat och 

ställning. Det kan även finnas incitament för onoterade företag att vilja påverka sin 

redovisning. Dock är handlingsutrymmet för att påverka sin redovisning mycket mindre idag 

än förr. Trots allt finns det fortfarande visst tolkningsutrymme. 

För att hitta avvikelser i redovisningen är det viktigt att ha bra kunskap om verksamheten och 

dess affärer och avtal. Det gäller revisorn men även den som gör redovisningen på företaget. 

Har inte han eller hon kunskap om verksamheten ökar risken för fel. Hjalmarsson anser att 

avsättningar skiljer sig från olika branscher. Det är lättare att granska en avsättning som finns 

än en som saknas och det är när den saknas som risken är störst att det blir fel. Avsättningar är 

en del av företagets årsredovisning och granskas tillsammans med den.  

Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser anser Hjalmarsson är viktig information i företagets 

redovisning, trots att det inte påverkar resultat och balans, för det kan handla om väldigt stora 

belopp. Till exempel kan det spela roll vid bedömning av ett företags kreditvärdighet. 

Hjalmarsson tror att företagets finansiella ställning påverkar sättet på vilket de redovisar 

avsättningar. Generellt tror Hjalmarsson att det vanligaste är att företaget försöker jämna ut 

resultatet. Utrymmet för att göra det finns, men är mycket mindre nu för tiden. Revisorerna är 

medvetna om problemet och har extra koll på vissa företag i vissa perioder. Det vore tjänstefel 

att inte vara medveten om det. Det är viktigt att sätta sig in i företagets syfte och vad de kan 

tänkas vilja uppnå med redovisningen. 

 

4.1.3 Praktisk tillämpning av standard 
 

Nina Bergman: 

Bergman ser ingen skillnad i den praktiska tillämpningen av regleringen mellan onoterade och 

noterade bolag. Den rekommendation som används i onoterade bolag är RR 16 som är en ren 

översättning av IAS 37.  

Jan Marton: 

Marton betonar att RR 16 är likadan som IAS 37 men inte är obligatorisk utan till för att 

hämta vägledning. Vad som är obligatoriskt är ÅRL vilken endast innehåller någon mening 

om avsättningar. Det är BFN som hänvisar till RR i de fall BFN inte har någon 

rekommendation inom området. 

IAS 37 pekar till viss del på försiktighet men betonar också att företaget inte får göra 

överdrivna avsättningar. I ÅRL finns inte riktigt någon liknande motsvarighet till restriktion 

utan den är mer fokuserad på försiktigheten. Marton tror att det traditionellt finns en tanke hos 

svenska redovisare och revisorer att för stora avsättningar inte är så farligt som att göra för 

små. Han upplever inte att samma tanke finns i IAS 37 där det gäller att ha den bästa 

uppskattningen. Där ges inget utrymme att göra för stora avsättningar. 
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Marton anser inte att redovisningen i praktiken påverkas av att ett land är kontinentalt eller 

anglosaxiskt med olika intressenter i bakgrunden. Däremot påverkas regleringen och 

lagstiftningen, vilket gör att det även blir skillnader i lagar för onoterade och noterade företag. 

Företagen själva tänker nog mer i termer av ”vad vill vi visa upp just nu i den här 

situationen?”. Företagen kan dock ha traditioner som hänger kvar från hur de redovisade förr. 

I de avseendena påverkar även företagets intressenter. 

Det kan innebära problem för en onoterad koncern att bli noterad men ofta kommer 

förändringen gradvis. Det är inget som sker över en natt utan skillnaden syns snarare över tid. 

En konkret skillnad som Marton sett mot att använda IFRS/IAS och inte göra det är 

omstruktureringsreserver som blivit mycket hårdare reglerat. 

Gunnar Hjalmarsson: 

Trots att de noterade bolagen hade några år på sig att vänja sig vid RR:s översättningar innan 

de blev skyldiga att redovisa enligt IFRS/IAS, så fanns det enligt Hjalmarsson en del problem 

vid övergången, om än små. Att gå över till tillämpning av IFRS/IAS innebar för många 

företag en skärpning. Även om reglerna inte varit olika innan, så kunde tillämpningen vara 

det. Hjalmarsson upplevde att tendensen i första hand var att företagen tidigare gjorde för 

stora avsättningar, till exempel när det gäller omstruktureringsreserver. 

Hjalmarsson tror att det även idag kan finnas liknande problematik när en onoterad koncern 

ska gå över till att bli noterad. Fokus har legat mycket på noterade bolag och IFRS/IAS vilket 

gör att lagstiftningen för de övriga har kommit lite i skymundan och de har kört på i gamla 

hjulspår. Den mindre strikta förhållningen till redovisning ligger nog kvar hos de företag som 

inte behöver följa IFRS/IAS.  

Det läggs mycket mer resurser på redovisningen i noterade bolag. Inte bara för att de är stora 

utan också för att de följer IFRS/IAS. Medvetenheten om gällande regler och revisorernas 

ansträngningar att upprätthålla reglerna till punkt och pricka är större i företag som redovisar 

enligt IFRS/IAS. Därför kan det enligt Hjalmarsson finnas skäl att misstänka att kvaliteten på 

redovisningen är något högre i de bolagen.  

När ÅRL kom som anpassning till EG var den påverkad av den kontinentala 

redovisningstraditionen. Däremot är IFRS/IAS mer åt det anglosaxiska hållet. Hjalmarsson 

tycker inte att Sverige har varit så väldigt regelstyrt vad gäller redovisning tills ÅRL kom. Vi 

har på ett sätt varit kontinentala i och med försiktighetsprincipen. Det har varit okej att var 

överdrivet försiktig. Vi har dock rört oss mer mot den anglosaxiska traditionen. Vad gäller de 

noterade bolagen har vi idag samma grund att stå på. Däremot är redovisare i olika länder 

skolade på olika sätt vilket gör att det fortfarande finns skillnader, men de tror Hjalmarsson 

håller på att raderas ut. Möjligen kan skillnaden vara större i de onoterade. 
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4.1.4 Skattens koppling till redovisningen 
 

Nina Bergman:  

I redovisningen så är försiktighet i fokus. Bergman säger att inom redovisningen så ska en 

stor avsättning göras om det resulterar i en mer rättvisande bild av företaget. Skatteverket å 

sin sida vill inte att företag ska göra för stora avsättningar, eftersom det resulterar i en lägre 

skatt. Skatteverket är hårdare på det här området och det krävs goda argument och bra 

dokumentation för att stora avsättningar ska godkännas. 

Jan Marton: 

Marton upplever att det är svårare att få igenom en avsättning skattemässigt än 

redovisningsmässigt. Rent principiellt har Sverige en koppling mellan redovisning och 

beskattning men så behöver det inte vara i praktiken. Skatteverket kan ibland tycka att 

företagen gör konstiga avsättningar. Marton menar att skattekopplingen är främsta orsaken till 

att Sverige inte tillåter juridiska personer att redovisa enligt IFRS/IAS. Regeringen ville inte 

att företagens skatteunderlag ska bestämmas av en privat normgivare i London. EU som 

godkänner standarderna tar ingen hänsyn till de enskilda medlemsländernas skattesystem.  

EU har helt och hållet fokus på information för kapitalmarknaden. Om förslaget om 

frikoppling mellan redovisning och skatt går igenom finns möjlighet att tillåta juridisk person 

följa IFRS/IAS. Fördelar med det är att inga poster skulle behöva justeras. Det är 

värderingsmässigt intressant för företagen att följa IFRS/IAS, men inte upplysningsmässigt. 

Gunnar Hjalmarsson: 

Skatteverket har redan från början varit mer restriktivt vad gäller avsättningar än 

redovisningen. Det upplever dock inte Hjalmarsson som problem då företagen helt enkelt fått 

återlägga avsättningen i deklarationen när den inte blivit godkänd. Det var ganska vanligt 

förekommande förut. När RR 16 kom som en översättning på IAS 37 anammade Skatteverket 

denna syn på avsättningar trots att de inte behövde göra det. Det ledde enligt Hjalmarsson till 

att alla var överens om vilka principer som gällde. Problematiken som funnits innan avtog 

därmed till stor del. Skulle det uppstå meningsskiljaktigheter och olika tolkningar diskuteras 

det ändå utifrån samma grund.  

 

4.2 Intervju med Skatteverket 
 

Gösta Alavik och Ralf Englund arbetar som rättsliga kontaktpersoner på Skatteverket.  

Avsättningar är viktig granskningspost då det är fråga om bedömning. Det är en osäker 

balanspost både vad gäller storlek och till tidpunkt. Det handlar ju om framtiden och då kan 

det komma in subjektiva bedömningar. Det finns både lättare och svårare typer av 

avsättningar. Garantier är en relativt lätt post då det finns klara skatteregler. Det är inte lika 

stor fråga om bedömning då det är föregående års kostnad som ligger till grund. Å andra sidan 

finns det mycket krångliga avsättningar som till exempel återställningskostnader. 
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Deklarationerna körs genom ett maskinellt urvalsprogram och om det kommer upp träffar på 

en speciell post så granskas företaget närmare av en handläggare. De kan inte uttala sig om 

vad som ingår i riktade granskningar men självklart är avsättningar en post som de tittar på. 

De riktade granskningarna är olika från år till år. Det finns olika sätt att hitta fel i 

deklarationerna men de kan inte gå in på några detaljer. Revisorerna kan även lämna ett öppet 

yrkande, när de är osäkra på hur en avsättning ska redovisas, för att gardera sig mot eventuella 

fel och slippa skattetillägg. Det händer även att Skatteverket reviderar företag och då går de 

igenom hela företagets bokföring. Det är en mer grundlig granskning.  

Om företaget granskas av Skatteverket och de ifrågasätter företagets avsättningar så är det 

företaget som har bevisbördan för att visa att avsättningen är korrekt. De får visa sina 

beräkningar av framtida utflöden ur företaget och motivera dem. Skatteverket får sedan pröva 

deras bedömningar. Om bolaget går bra och går med vinst så är benägenheten större att de tar 

i lite i överkant med avsättningarna. Risken borde därmed minska om det är ett 

underskottsbolag, de är då inte lika benägna.  

Alavik och Englund upplever inte att det är vanligare för vissa branscher än andra att få 

anmärkningar på sina avsättningar. Det skulle i så fall vara att det i vissa branscher är 

vanligare med återställningskostnader som är mycket svåra att bedöma. En sådan bransch kan 

till exempel vara kemisk industri eller kärnkraftsindustrin. Där kan kostnaderna vara mycket 

stora och ligga långt fram i tiden varför de blir osäkra. På Skatteverket finns det specialister 

för olika branscher. Avsättningarna kan vara lika oavsett bransch, till exempel garantier som 

är vanliga i många branscher, såsom handel.  

I vissa fall finns det redovisningsregler som säger att företaget måste göra en avsättning. Det 

är inte säkert att Skatteverket upptäcker att det saknas och det är svårt att kontrollera. Ur 

skattesynpunkt är det inte heller fördelaktigt för företaget att utelämna en avsättning. De 

nämner att skatt och redovisning är ett så kallat kopplat område så om det inte finns speciella 

skatteregler är det god redovisningssed med bland annat försiktighetsprincipen som gäller. I 

de fall där specialregler finns går de före och då är redovisningen helt frikopplad. 

Redovisningsreglerna är inte lika specificerade som skattereglerna och i vissa avseenden 

skiljer dem sig till en del. När det finns särskilda skatteregler funderar Skatteverket inte så 

mycket över redovisningens regler.  

Det är en fördel om företagen anpassar sig efter Skatteverkets regler redan i den ordinarie 

bokföringen. Alavik och Englund har en känsla av att ekonomer, särskilt i mindre företag, 

anpassar bokföringen till Skatteverkets regler för att slippa justeringsposter i deklarationen. 

Oftast är det inte så stora avvikelser vad gäller avsättningar. Skatteverket noterar 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser i de fall de granskar ett företags årsredovisning, men 

lägger inte någon vikt vid det eftersom det inte påverkar resultatet och skatten.  

Det ligger ett förslag om att frikoppla skatten och redovisningen helt i Sverige. Alavik och 

Englund hänvisar till ”Skatteverkets yttrande över slutbetänkandet av utredningen om 

sambandet mellan redovisning och beskattning, SOU 2008:80”, där Skatteverket ställer sig 

negativa till förslaget. Alavik och Englund menar att det skulle innebära ökade kostnader för 

både företagen och Skatteverket.  
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Noterade koncerner som följer IAS 37 har generellt mer omfattande beskrivningar av 

avsättningarna än de som följer RR 16. Alavik och Englund har ingen uppfattning om det är 

så att Skatteverket hittar fler felaktigheter i noterade eller onoterade bolag. Det är ingen 

skillnad vad gäller granskningen av deklarationen mellan noterade och onoterade bolag. Det 

görs heller ingen skillnad på noterade och onoterade bolag i skattelagstiftningen. 

Avsättningar ser de inte som någon stor skatteundandragande post, det är mer en fråga om att 

skjuta upp skatten. Det finns andra områden som till exempel intäktssidan som används 

flitigare för att slippa betala skatt. De har ingen statistik på hur vanligt det är att företagen 

driver tvister om avsättningar i domstol eller vilka som brukar få rätt. Av alla tvister 

sammanlagt vinner Skatteverket ungefär 75 procent men Alavik och Englund menar att det 

till stor del beror på att vissa driver självklara tvister bara för att bråka. 

Företagen och Skatteverket har samma grund vad gäller regler men kan ändå i vissa fall ha 

olika bedömningar. Företagen är oftare lite försiktigare än vad de borde vara. Vissa 

redovisningsregler har anpassats efter Skatteverkets regler till exempel i K2. Även vad gäller 

enskilda näringsidkare finns det i vissa fall utrymme att helt frångå redovisningsprinciperna 

och följa Skatteverkets regler istället. Det tror de ses som en förenkling för företagen.  

Alavik och Englund upplever att kvaliteten på redovisningen har ökat idag mot hur det var 

förr. Företagens kunskap om de regler som gäller har ökat och det är idag lättare att hitta 

information. En stor del av Skatteverkets uppgift är att informera för att förebygga 

felaktigheter. De har hittills inte sett någon större skillnad på området avsättningar sen 

IFRS/IAS kom 2005. Skatteverket har innan RR16 och IFRS/IAS haft sina specialregler för 

avsättningar. De anser inte heller att EU påverkar inkomstskatten. Än så länge är det endast 

de regler som förhindrat fri rörlighet som har ändrats, som till exempel vid köp av bostad 

utomlands. 

 

4.3 Undersökning av årsredovisningar 
 

För att kunna se hur avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser redovisas i 

praktiken har vi valt att granska årsredovisningen hos två liknande svenska koncerner, 

Grimaldi Industri AB och Beijer Alma AB. Enligt www.grimaldi.se ingår i 

Grimaldikoncernen företag som bland annat tillverkar cyklar, spolar för hydrauliska ventiler 

och underleverantörer till de industrierna. Företagen är spridda i stora delar av Europa.  

Koncernen hade år 2007 en omsättning på 2 421 900 tusen kronor och 1488 anställda. Beijer 

Alma AB är enligt www.beijeralma.se inriktad på komponenttillverkning främst till 

telecombranschen men även till försvarsindustrin och eftermarknaden för fordon. Genom sina 

olika företag finns Beijer Alma representerade i flera delar av världen. Beijerkoncernen hade 

år 2007 1163 anställda och en omsättning på 1 654 356 tusen kronor. 

Grimaldi Industri AB redovisar enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd och i de fall det har saknats råd från Bokföringsnämnden har vägledning hämtats 

från Redovisningsrådets rekommendationer. Beijer Alma AB redovisar sedan 2004 enligt 

IFRS/IAS med tillhörande IFRIC.  
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Nedan presenterar vi Grimaldi Industri AB:s och Beijer Alma AB:s avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser som de är presenterade i respektive företags 

koncernredovisning. Vi jämför mellan år 2004, 2005, 2006 och 2007. 

 

4.3.1 Grimaldi Industri AB:s årsredovisningar år 2004 och 2005 
 

År 2004 och 2005 redovisade Grimaldi Industri AB sina avsättningar enligt nedan i 

koncernbalansräkningen med tillhörande not. Här visas att deras övriga avsättningar för år 

2004 var 38,9 MSEK och år 2005 98,4 MSEK. I not nummer 16 specificeras de övriga 

avsättningarna.  

Den vänstra kolumnen avser 2005 och den högra 2004. 

 

 

 

Vad gäller eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser såg det år 2005 och 2004 ut som följer. 

Ansvarsförbindelserna år 2004 uppgick till 85,4 MSEK och år 2005 till 74,4 MSEK. I not nr 

19 nämns de endast som övriga ansvarsförbindelser.  
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4.3.2 Beijer Alma AB:s årsredovisningar år 2004 och 2005 
 

Koncernen redovisade inte några avsättningar för år 2004 eller 2005. De redovisade inte 

heller några eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser i koncernbalansräkningen. Däremot 

lämnades en not enligt följande: 
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4.3.3 Grimaldi Industri AB:s årsredovisningar år 2006 och 2007 
 

År 2006 uppgick övriga avsättningar till 30 MSEK och år 2007 uppgick de till 49 MSEK. I 

not 15 redogör de för vad som ingår i övriga avsättningar. 

Den vänstra kolumnen avser 2007 och den högra 2006. 
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År 2006 uppgick ansvarsförbindelserna till 85,9 MSEK och år 2007 uppgick de till 8,8 

MSEK. Även de här åren redovisas de i not 18 som övriga ansvarsförbindelser.   

 

 

4.3.4 Beijer Alma AB:s årsredovisningar för år 2006 och 2007 
 

Beijer Alma AB redovisade inga avsättningar i koncernbalansräkningen för 2006 eller 2007 

men eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser redovisades till 8500 år 2006 och till 8026 år 

2007. I not 33 förklaras ansvarsförbindelserna närmare.  
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Kolumnen till vänster avser 2007 och till höger 2006.  
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5 Analys och tolkning av empiri 
 

Nedan presenterar vi våra reflektioner och analys av det som framkommit i de empiriska 

undersökningarna. Vi analyserar de olika undersökningarna var för sig.

 

5.1 Intervjuer 
 

I det här avsnittet analyserar och tolkar vi den information som har framkommit på 

intervjuerna med Nina Bergman, Jan Marton och Gunnar Hjalmarsson. Här fortsätter vi med 

samma indelning som i kapitel fyra. 

 

5.1.1 Allmänt 
 

Det har i intervjuerna kommit fram att det innan Årsredovisningslagen inte fanns någon 

vägledning eller reglering för hur en avsättning skulle redovisas. Hjalmarsson berättar att 

företagen innan ÅRL redovisade försiktigt vilket ibland ledde till att företagen redovisade 

väldigt stora avsättningar. Eftersom det inte har funnits någon reglering på området tidigare 

och att det var samma regler när den väl kom, antar vi därför att redovisarna borde redovisa 

lika på det här området oavsett om de redovisar enligt IFRS/IAS eller svenska lagar. Vi anser 

dock att historien borde spela roll för hur redovisarna väljer att tolka lagen. 

Under intervjuerna har det framkommit att det finns många olika typer av avsättningar. Vissa 

vanligt förekommande avsättningar som pensioner behandlas i en annan standard än IAS 37. 

Det finns ändå många olika typer av avsättningar som ryms i IAS 37. Under intervjuerna 

nämns att garantier är de vanligast förekommande. De finns främst i tillverkande företag där 

avsättningarna kan vara av betydande belopp och ha långa garantitider. Vissa branscher som 

till exempel klädbranschen har inga eller mycket få avsättningar. Ett svårt område är 

avsättningar för miljöåtaganden där både beloppen och tiden är svåra att beräkna. Vi tolkar 

det som att avsättningar enligt IAS 37 kan vara ett problematiskt område att redovisa på grund 

av att det finns så många olika typer av avsättningar. 

Både Marton och Bergman har tagit upp problematiken med att göra en avsättning för 

miljöförstörande verksamhet. De har poängterat att det är en svår avsättning på grund av att 

det är svårt att beräkna tidpunkten för eventuell åtgärd samt att det är svårt att fastställa till 

vilket belopp avsättningen ska göras. Marton säger att inom det här området så ger IAS 37 

inte särskilt mycket vägledning, vilket leder till att redovisaren får resonera sig fram till en 

rimlig avsättning. Det tycker vi tyder på att det finns utrymme för varierande tolkningar och 

bedömningar vid den praktiska tillämpningen av lagen. 

Hjalmarsson nämner att företag tidigare har varit dåliga på att ge upplysningar om 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Han upplever dock på att de har blivit bättre på att 

göra det idag.  
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Bergman nämnde däremot att hon tycker att företag generellt är dåliga på att ge upplysningar 

om eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Vi tolkar det som att företag kan vara dåliga på 

att följa standarden IAS 37 där det står att upplysningar ska ges om 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. 

Både Bergman och Hjalmarsson upplever att det är ovanligt med en frivillig övergång till 

IFRS/IAS och kan endast se två olika anledningar för företag att göra det. Den ena är att de 

senare vill bli en noterad koncern. Den andra är att de vill uppfattas som duktiga av 

intressenter, det vill säga att de använder IFRS/IAS som en kvalitetsstämpel. Hjalmarsson tar 

upp statliga bolag som exempel på bolag som ”frivilligt” gått över. Nackdelar med att gå över 

till IFRS/IAS är enligt Bergman och Hjalmarsson att det är kostsamt och att standarden 

innehåller många upplysningskrav. Eftersom avsättningar är ett område där standarden är 

direkt översatt antar vi att det inte är problematisk att övergå till IFRS/IAS på det här 

området. Det tycker vi tyder på att harmoniseringen har fungerat bra teoretiskt. Vi anser dock 

att även om det använts samma regler länder emellan så kan redovisarna tolka lagen på olika 

vis. Det kan enligt Hjalmarsson till exempel bero på den tradition redovisarna har med sig. 

 

5.1.2 Granskning vid revision 
 

Bergman nämnde i intervjun att avsättningar är en av de svåraste posterna att granska och att 

de tar längst tid, då det är svårt att upptäcka det som saknas. Marton tror att det är en viktig 

post att granska extra noggrant, men han anser att det är svårt att säga hur vanligt det är att 

revisorn upptäcker fel. Vi tolkar det som att det är en post där det är svårt att upptäcka om 

företaget har utelämnat viktiga upplysningar. Det kan göra att det är svårt att uttala sig om hur 

stora felaktigheter det finns i praktiken. Både Marton, Bergman och Hjalmarsson nämner att 

det krävs stor kunskap om företaget och branschen. 

Under intervjuerna fick vi reda på att avsättningar är ett instrument som kan användas för att 

påverka resultatet. En av anledningarna är att avsättningar är en bedömningspost. Marton 

menar dock att det är svårt att säga om företag generellt använder avsättningar för det här 

syftet. Han menar att det snarare är situationsberoende än konjunkturberoende. Bergman anser 

å sin sida att det är extra viktigt att granska denna post i sämre tider. Vi tolkar det som att 

posterna avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser alltid är viktiga poster att 

titta extra på vid granskningen, eftersom redovisningen baseras på subjektiva bedömningar. 

Hjalmarsson tror att ett företags finansiella ställning påverkar hur de väljer att redovisa 

avsättningar och även han tror, att de kan redovisas på så vis att de jämnar ut resultatet. Han 

tror emellertid att utrymmet för det är mindre nu för tiden. 

Marton säger att ett företags redovisning av avsättningar kan påverkas av dess intressenter.  

Här skiljer det sig mellan onoterade och noterade bolag. För de noterade bolagen är börsen 

betydande och då kan det finnas många incitament till att vilja påverka resultaten med hjälp 

av posten avsättningar. För de onoterade bolagen finns inte lika många incitament men ett 

exempel som både Bergman och Marton nämner är att bolagen kan ha soliditetsmål från 

bankerna och därför ogärna gör en avsättning. Det kan också finnas incitament för noterade 

och onoterade att vilja göra för stora avsättningar för att skjuta upp skatten.  
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Eftersom onoterade och noterade bolag har olika intressenter med olika behov i fokus, antar 

vi att det kan innebära att det blir en skillnad i hur de väljer att tillämpa lagen. Det vill säga, vi 

misstänker att det kan finns en skillnad i hur de väljer att redovisa posterna avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser.  

 

5.1.3 Praktisk tillämpning av standard 
 

Bergman ser ingen skillnad i den praktiska tillämpningen av regleringen mellan onoterade och 

noterade bolag. Marton kan dock se skillnader som till exempel att omstruktureringsreserver 

är hårdare reglerat i IFRS/IAS. Marton anser också att det kan innebära problem för en 

onoterad koncern att bli noterad och följa IFRS/IAS, men att skillnaden endast går att märka 

över tid. Hjalmarsson anser också att det kan vara problematisk att gå över till IFRS/IAS även 

om reglerna är desamma . Problematiken uppstår enligt Hjalmarsson på grund av hur reglerna 

har efterlevts i praktiken. Han tror att den mindre strikta förhållningen till redovisningen kan 

ligga kvar hos onoterade koncerner. Även Hjalmarsson tar upp omstruktureringsreserver som 

exempel. Vi anser därför att det kan finnas kvar skillnader i hur redovisarna tolkar lagen. 

Intervjuerna tyder på att IFRS/IAS är hårdare på området. 

En annan eventuell skillnad som Hjalmarsson kan misstänka mellan onoterade och noterade 

koncernbolag är att noterade bolag ofta har mycket pengar och resurser. Det kan resultera i att 

noterade bolag är bättre på att följa reglerna då större kompetens finns. Vi har därmed 

ytterligare en förklaring till skillnader mellan onoterade och noterade bolag.  

Som nämnts i den teoretiska referensramen, har Sverige haft den kontinentala 

redovisningstraditionen som grund, vilket inneburit en försiktig redovisning. Sverige har rört 

sig allt mer mot den anglosaxiska traditionen, då Sverige har IFRS/IAS som grund. Marton 

anser inte att redovisningen påverkas i praktiken om ett land har varit kontinentalt eller 

anglosaxiskt. Han anser dock att det har påverkat teoretiskt via reglering och lagar.  

Noterade och onoterade koncernbolag har idag samma grund att stå på, men Hjalmarsson tror 

att det kan finnas skillnader i hur redovisningen görs i olika länder på grund av tidigare 

traditioner som redovisare har med sig. Dock tror han att skillnaderna håller på att raderas ut. 

Resonemanget ovan tyder på att det idag finns mycket mindre olikheter mot vad det funnits 

tidigare. Det tycker vi kan uppfattas som att harmoniseringen är långt gången. 

Marton informerade om att RR 16 inte måste följas av onoterade bolag utan de kan välja att 

hämta vägledning där. Dock är det obligatorisk för onoterade bolag att följa ÅRL. IAS 37 

innehåller till viss del försiktighet men det betonas att företaget ej ska göra för stora 

avsättningar. I ÅRL finns enligt Marton ingen direkt motsvarighet till det utan lagen är mer 

inriktad på försiktighet. Bergman å sin sida säger att onoterade bolag alltid följer RR 16. Det 

tolkar vi som att i praktiken används RR 16 och därmed redovisar onoterade och noterade 

bolag enligt samma regelverk. Marton tror att svenska redovisare och revisorer traditionellt 

inte tycker att det är farligt att göra för stora avsättningar.  
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5.1.4 Skattens koppling till redovisningen 
 

I den teoretiska referensramen har vi beskrivit att Sverige traditionellt sett har varit 

kontinentalt inom redovisningen, vilket har resulterat i en stark koppling mellan redovisning 

och skatt. I intervjuerna har framkommit att skatten och redovisningen har valt att utgå från 

samma regelverk på området avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Båda 

har valt att IAS 37 och RR 16 ska gälla. Hjalmarsson berättar att när IAS 37 antogs så blev 

området avsättningar mer strikt och reglerat. 

 EU tar inte hänsyn till de enskilda medlemsländernas skattesystem. På grund av att 

Skatteverket frivilligt valt att använda samma regler ser vi att kopplingen finns kvar än idag. 

IFRS/IAS härstammar, som tidigare nämnts, från en anglosaxisk tradition. Att Skatteverket 

valt att ändå acceptera IAS 37 tycker vi tyder på att Skatteverket vill ha kvar kopplingen 

mellan redovisning och beskattning på området. Marton berättar att det principiellt finns en 

koppling mellan redovisningen och skatten i Sverige, men att det inte nödvändigtvis behöver 

vara så i praktiken. 

Marton nämner att det finns ett förslag om att frikoppla redovisningen och skatten och att 

fördelen med det kan vara att företaget slipper justera poster. Vi ser både för och nackdelar 

med förslaget. Ur ett harmoniseringsperspektiv ser vi fördelar då EU inte tar hänsyn till 

skattekopplingen. Vi anser därmed att dagens koppling i viss mån skulle kunna begränsa 

harmoniseringen på redovisningsområdet.  

Som vi nämnt ovan har Sverige haft sin grund i den kontinentala traditionen. Under 

intervjuerna har nämnts att det har inneburit att vi till stor del utgått från 

försiktighetsprincipen. Det har enligt Hjalmarson lett till att det tidigare varit tillåtet att vara 

överdrivet försiktig, vilket i vissa fall har inneburit stora avsättningar. Bergman nämner att 

försiktigheten än i dag står i fokus i företagens redovisning. Hon menar att det är okej att göra 

en stor avsättning om det resulterar i en mer rättvisande bild av företaget. Skatteverket är 

enligt Marton och Bergman hårdare på området och tillåter inte för stora avsättningar om det 

inte finns goda argument och bra dokumentation för avsättningen. Vi tycker att det verkar 

finnas en problematik här, eftersom redovisarna fortfarande redovisar försiktigt medan 

Skatteverket inte tycker de ska göra det. Dock utgår de från samma standard, IAS 37. 

Hjalmarsson menar att det har inneburit att problematiken som uppstår vid 

meningsskiljaktigheter mellan skatt och redovisning har minskat eftersom diskussionen utgår 

från samma regler.  

 

5.2 Skatteverket 
 

Alavik och Englund bekräftar att avsättningar kan vara en problematisk balanspost eftersom 

det är en fråga om bedömning. De nämner även att det är en post som kan användas av 

företagen för att påverka resultatet. De tror att tendensen är att företagen gärna tar i lite extra 

när det går bra för dem och redovisar då ett positivt resultat. Däremot anser de inte att andelen 

felaktiga avsättningar skulle vara överrepresenterade i någon speciell bransch utan de 

upplever att många avsättningar är lika i olika branscher. 
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Skatteverket gör ingen skillnad på företag som redovisar enligt IFRS/IAS eller RR16 men de 

företag som redovisar enligt IFRS/IAS har generellt tydligare beskrivningar av sina 

avsättningar. 

Som vi nämner i den teoretiska referensramen menar Smith (2006) att Sverige historiskt sett 

varit kontinentalt vilket betyder att vi har haft en stark koppling mellan redovisning och skatt. 

Alavik och Englund nämner dock att skattelagstiftningen innehöll specialregler redan innan 

avsättningar reglerades i RR 16. De berättar också att i de fall det finns en specifik skattelag 

så går den före redovisningsreglerna. Det innebär att de flesta företag får göra en hel del 

justeringar i deklarationen innan den lämnas in. Det betyder att på vissa områden, till exempel 

garantier, finns det inte något samband mellan redovisning och beskattning utan att de 

områdena är helt frikopplade. Det är enligt Smith (2006) ett av kännetecknen för den 

anglosaxiska traditionen. De båda respondenterna nämner även Bokföringsnämndens regler 

för mindre bolag som benämns K2. I den har BFN anpassat sina rekommendationer till 

Skatteverkets regler och ger utrymme för företagen att välja att helt följa skattereglerna istället 

för redovisningsreglerna. Det menar Alavik och Englund är en förenkling för företagen. Vi 

anser att det är ett tecken på att skatt och redovisning snarare rör sig närmare varandra än isär. 

Alavik och Englund nämner dock att det på posten avsättningar oftast inte är så stora 

skillnader mellan redovisningen och deklarationen. Som nämnts ställer sig Skatteverket 

negativ till en total frikoppling av redovisning och skatt, men vi upplever att det till stor del 

beror på intäktssidan mer än på balansposter som avsättningar. Som respondenterna säger 

skulle en frikoppning troligtvis innebära ökade kostnader för både Skattverket och företagen.  
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5.3 Årsredovisningar 
 

För att tydliggöra skillnaderna mellan de båda koncernerna Grimaldi och Beijer Alma har vi 

nedan sammanställt eventualförpliktelserna/ansvarsförbindelserna och avsättningarna hos de 

båda i två diagram:  

Figur 5.1: Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser i 

Grimaldi och Beijer Alma
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Figur 5.2: Avsättningar i Grimaldi och Beijer Alma
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Genom att granska årsredovisningarna för Grimaldikoncernen och Beijer Almakoncernen ser 

vi en rad skillnader. Grimaldi uppvisar stora variationer i både avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. I Beijer Alma däremot skiljer det sig inte särskilt 

mycket från år till år. Dock kan vi inte analysera avsättningarna i det här avseendet då Beijer 

Alma inte har redovisat några avsättningar. Värt att notera är att Grimaldi har med sina 

garantiutgifter i avsättningarna medan Beijer Alma redovisar dem som 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser. Vad det beror på kan vi endast spekulera i, men 

möjligtvis kan det vara en anledning till att Beijer Alma inte redovisar några avsättningar. En 

stor skillnad mellan de båda koncernernas redovisning är att i Grimaldi:s redovisning ges det 

inte några övriga upplysningar eller förklaringar till de redovisade siffrorna. Det ger däremot 

Beijer Alma som i sin not för eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser ger ytterligare 

information i text, om än ytligt. Alma Beijer specificerar även 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser genom att dela upp dem i mindre poster. Däremot 

använder de sig av samma textmall i båda årsredovisningarna vilket gör att det står samma 

sak i båda. Grimaldi väljer däremot att kalla sina ansvarsförbindelser ”övriga 

ansvarsförbindelser” och ger ingen mer information utöver det.  
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6 Slutsatser 
 

Efter att ha analyserat och tolkat det empiriska materialet och kopplat det till den teoretiska 

referensramen presenterar vi nedan de slutsatser vi funnit. Vi presenterar slutsatserna på 

frågorna från problemformuleringen var för sig. Inledningsvis presenteras slutsatserna från 

de två underfrågorna vilka sedan ligger till grund för den avslutande huvudfrågan. Vilket 

innebär att ordningsföljden är den omvända mot presentationen i problemformuleringen. 

 

6.1 I vilken redovisningstradition befinner sig Sverige i nu och vart 
är vi på väg? 
 

Vi har kommit fram till att Sverige i stort är kvar i den kontinentala redovisningstraditionen. 

Till trots det som nämndes i den teoretiska referensramen att koncernredovisningen är helt 

frikopplad från skatten. Det skulle kunna tyda på att Sverige går ifrån den tidigare starka 

kopplingen. Dock framkom det i intervjuerna att redovisningens koppling till skatten 

fortfarande är stark. Det är en av indikationerna som gör att vi tycker att Sverige fortfarande 

befinner sig i den kontinentala traditionen.  En annan indikation som framkommit är att 

svenska företag i stor utsträckning fortfarande redovisar försiktigt.  

Vi har även funnit att svensk redovisning innehåller flera anglosaxiska inslag. Bland annat är 

som ovan nämnts koncernredovisningen helt frikopplad från skatten. Det finns även 

anglosaxiska inslag i de svenska redovisningsreglerna då de bland annat utformas av 

redovisningsprofessionen i form av IASB, RR, BFN och RFR. Även det anglosaxiska IAS-

regelverket har påverkat den svenska redovisningen. Bland annat i form av att de vill att 

företagen mer och mer ska redovisa enligt verkliga värden vilket strider mot Sveriges tidigare 

försiktiga linje.  

Vi ville även ta reda på åt vilket håll Sverige verkar gå mot. Det ligger ett förslag till total 

frikoppling mellan redovisning och skatt på alla områden. Om det skulle gå igenom anser vi 

att Sverige tar ett stort kliv mot den anglosaxiska traditionen. Skatteverket har ställt sig 

negativa till förslaget och tror inte att det kommer gå igenom den här gången. Vi anser att 

Sverige oavsett förslagets utfall kommer att fortsätta att röra sig mot den anglosaxiska 

traditionen. Dels är vi redan mycket påverkade av IFRS/IAS:s standarder som går ifrån 

försiktighetsprincipen, dels anser vi att Sverige även fortsättningsvis kommer att influeras. 

Trots att Sverige idag fortfarande traditionsenligt redovisar försiktigt menar vi att landet 

stegvis kommer att gå mot en mindre försiktig redovisning.  

Sverige har idag, enligt ovanstående, en mix av kontinentala och anglosaxiska 

redovisningsregler. Empirin visade att de kontinentala delarna fortfarande är övervägande. Vi 

anser dock att Sverige successivt kommer att bli allt mer anglosaxiskt. Harmoniseringen och 

EU-samarbetet kommer sannolikt att utvecklas än mer i framtiden. Då anser vi att det 

kommer bli näst intill omöjligt för Sverige att hålla kvar vid den kontinentala traditionen. 
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6.2 Finns det praktiska skillnader i redovisningen av avsättningar 
och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser mellan noterade och 
onoterade koncerner i Sverige? 
 

Det har varit svårt att få fram om det verkligen finns några praktiska skillnader mellan 

noterade och onoterade koncernbolag. I intervjuerna fick vi något varierande svar. Dock fanns 

det några skillnader som återkom i flera av intervjuerna. Vi försökte även identifiera praktiska 

skillnader genom att jämföra årsredovisningarna hos ett noterat och ett onoterat koncernbolag.  

En skillnad som uppmärksammades både i intervjuerna och som vi identifierade i 

undersökningen är skillnaden i upplysningar i årsredovisningen. Noterade koncernbolag ger 

fler och mer detaljerade upplysningar än de onoterade. I intervjuerna framkom att en av 

anledningarna kan vara att onoterade och noterade koncernbolag har olika intressenter. Till 

exempel vill aktieägarna ofta ha så mycket information som möjligt. En annan anledning till 

skillnaden i upplysningar kan vara att det finns större kompetens och mer resurser i noterade 

koncernbolag. Det resulterar i att större vikt läggs vid att rapportera information externt.  

En annan skillnad som vi uppmärksammade i vår empiriska undersökning är att det onoterade 

koncernbolaget redovisade mer försiktigt jämfört med det noterade. Som vi visade i 

diagrammet i kap 4.3 gjorde det onoterade koncernbolaget beloppsmässigt större avsättningar 

än det noterade som inte gjorde några alls. Även i fråga om 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser fanns det en markant skillnad. I intervjun framkom 

det att det kan bero på att onoterade koncernbolag har fastnat i gamla spår, det vill säga i den 

kontinentala traditionen. 

 

6.3  Hur ser harmoniseringen ut i praktiken inom området 

avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser i Sverige 

avseende koncernredovisning? 
 

Som tidigare nämnts, har harmoniseringen av standarder på området avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser genomförts. Målet med det, anser vi, är att det även 

ska resultera i en praktisk harmonisering, det vill säga att alla redovisar likadant. Som vi visar 

i ovanstående avsnitt har vi funnit några skillnader i den praktiska tillämpningen. Bland annat 

har vi funnit att koncernbolagens upplysningar om avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser skiljer sig åt. Det visar att harmoniseringen inte nått 

hela vägen. Vi fann även skillnader i koncernbolagens bedömningar i redovisningen. De 

onoterade koncernbolagen var mer försiktiga vilket kunde bero på Sveriges kontinentala 

grund. Även det indikerar att harmoniseringen inte är fullständig.  

Eftersom avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser är poster som är föremål 

för subjektiva bedömningar, anser vi att det är svårt att få en total enhetlig redovisning. Då vi 

endast har kunnat påvisa få skillnader anser vi att harmoniseringen har fungerat bra. Dock 

tycker vi att det finns utrymme för förbättringar. 
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7 Avslutande diskussion 
 

I det avslutande kapitlet ger vi våra kommentarer till studien.  Vi diskuterar om uppsatsen har 

uppnått syftet och ger även förslag till fortsatt forskning.

 

 

7.1 Uppsatsen 
 

Vi tycker att studien har uppnått sitt syfte och metoden anser vi har varit lämplig. 

Respondenterna har alla varit kunniga inom området vilket har vägt upp det svåra i att fråga 

en större mängd företag. Det har tidigare forskats ganska lite inom området avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser varför vi anser att studien är relevant. Tiden har varit 

knapp, varför studien inte varit av den omfattning som den skulle behöva vara för att vara 

generaliserbar. Vi anser dock att den kan fungera som vägledning. Dels för revisorer som 

granskar koncernredovisningar och dels för de som verkar för en harmoniserad redovisning. 

Uppsatsen har därmed främst en praktisk relevans. Vår förhoppning är att de resultat vi 

kommit fram till ska kunna underlätta den framtida harmoniseringsprocessen och bidra till en 

mer enhetlig redovisning. 

 

7.2 Fortsatt forskning 
 

Nedan ger vi några förslag på vidare forskning inom området. 

 Göra en djupare studie mellan olika länder för att undersöka harmoniseringen i ett 

vidare perspektiv. 

 Undersöka harmoniseringen på fler standarder än IAS 37. 

 Undersöka och ge förslag på hur harmoniseringen kan lyckas bättre. 
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 A 

Bilagor 

 

Bilaga A: Frågor till revisionsbolagen 

 

Hur resonerar du när du ger råd om avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser? Vad är viktigt att tänka på? 

 

Vad är viktigt att tänka på vid granskning av avsättningar och 

eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser? 

 

Upptäcker revisionen om företag utelämnar redovisning av avsättning och 

eventualförpliktelse/ansvarsförbindelse? 

 

Hur vanligt/ovanligt är det med frivillig övergång till IFRS/IAS? 

 

Är det skillnader i förekomst av avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser i 

olika branscher? 

 

Ökar risken för felaktig redovisning beroende på företagets finansiella ställning? 

 

Hur stor betydelse tror du att redovisningstraditionerna har haft för dagens redovisningar av 

avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser? 

 



 B 

Bilaga B: Frågor till Skatteverket 

När ni granskar koncernredovisningar anses posten avsättningar som en viktig post? 

Varför/varför inte? 

Hur stor kännedom inom branscher anser du behövs för att granska den här posten? 

Är det en svår post att granska? 

Tittar ni bara på avsättningar eller tittar ni också på ansvarsförbindelser? 

Hur upptäcker ni om företag har gjort en felaktig avsättning?  

Vad krävs utav företag för att en avsättning ska anses korrekt? 

Är vissa typer av avsättningar lättare att bedöma? 

Finns det någon skillnad mellan branscher? 

Finns det någon skillnad i hur bra upplysningar som ges gällande avsättningar mellan 

noterade och onoterade koncerner?  

Går Skatteverket helt på RR 16 linje gällande avsättningar och ansvarsförbindelser eller finns 

det ytterligare bestämmelser? 

Upplever du att det är någon skillnad när ni granskar noterade bolag med hänsyn till IAS 37 

och när ni granskar onoterade bolag med hänsyn till RR 16 i praktiken? 

Upplever du att det finns skillnader mellan vad redovisningen och skatten anser är rätt på 

området avsättningar? 

Hur är kopplingen mellan redovisning och skatt i praktiken och i teorin? 

 



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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