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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Den internationella handeln och kommunikationen har blivit alltmer världsomfattande och med 
detta har kraven ökat på en harmonisering av redovisningsinformation. I Sverige råder sedan länge ett starkt 
samband mellan redovisning och beskattning till skillnad mot vad som råder i många andra länder. Det är 
viktigt att Sverige utformar sina årsredovisningar efter internationella standards för att kunna upprätthålla 
konkurrenskraften och läsvänligheten och därmed även kunna attrahera utländska intressenter. En 
förutsättning för detta är att förändra det rådandet sambandet mellan redovisning och beskattning i Sverige. 
 
Syfte: Att utifrån det nuvarande sambandet mellan redovisning och beskattning i Sverige beskriva de 
alternativ som finns till den rådande kopplingen. Vidare syftar uppsatsen till att förklara varför debatten om 
en frikoppling har blivit så utdragen i Sverige såväl som att förklara den struktur av inflytelserika organ och 
personer som påverkar processen mot en frikoppling mellan redovisning och beskattning. 
 
Genomförande: Uppsatsen har haft en kvalitativ utgångspunkt där enkäter och telefonintervjuer tillsammans 
med utredningar, rapporter, direktiv och artiklar har insamlats, bearbetats och tolkats. Totalt har 14 stycken 
respondenter från normgivande organ på redovisnings- och beskattningsområdet deltagit i studien. 
 
Resultat: Många praktiker vill förändra det rådande sambandet då detta blir svårt att behålla när IAS-
redovisning ska implementeras i Sverige 2005. Samtidigt tycker många att det nuvarande systemet är enkelt 
och praktiskt då man slipper två olika regelverk. En lämplig lösning vore att en frikoppling genomförs för 
stora noterade företag samtidigt som kopplingen behålls för små onoterade företag, då dessa inte i samma 
utsträckning är föremål för kapitalmarknadens intressen. Vid en frikoppling vore det lämpligt att använda 
skuldmetoden vid redovisning av latent skatt samt fullskattemetoden vid beräkningen av densamma. Detta 
överensstämmer även med vad IASB förespråkar.   
 



 

Debatten i Sverige om en frikoppling har blivit utdragen delvis på grund av att det är en svår och komplex 
fråga. Flera olika intressen måste jämkas samman. Näringslivet har varit splittrat då en frikoppling drabbar 
små och stora företag olika. Politikerna verkar inte heller ha prioriterat frågan, vilket kan bero på brist på 
resurser och frånvaron av lämpliga alternativa lösningar.  
 
Studien visar att det inte är några speciella personer som är inflytelserika i frågan om en frikoppling. Istället 
är det främst olika organ som har den största betydelsen i debatten. De tre mest inflytelserika organen i 
frågan är Skatteverket, Svenskt Näringsliv och Finansdepartementet.  
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Abstract 
 
Background: International trading and communication calls for a more worldwide accounting 
system. Sweden has since way back a strong connection between accounting and taxation, a 
disparity from many other countries. It is important that Swedish corporations form their annual 
reports in conformance with international standards to keep the competitiveness. It is also 
important that they are easy to read and compare to international ones. A prerequisite for the 
above mentioned, is to change the existing connection between accounting and taxation in Sweden.
 
Purpose: To discribe the existing connection between accounting and taxation in Sweden and to 
describe the alternatives to today’s connection. Further more, it explains why the debate has been 
so prolonged in Sweden together with explaining the structure of important organizations and 
people who has an influence on the proceeding towards a disengagement. 
 
Carrying through: The paper has had a qualitative starting point. A questionnaire has been used 
together with interviews by phone and secondary data. In total 14 respondents, representing 
important organizations within the accounting and taxation area, has answered the questions. 
 
Results: Many accounting people want to change the existing connection between accounting and 
taxation. It will be difficult to keep it when IAS-accounting becomes a reality in Sweden 2005. On 
the other hand is today´s system easy to work with and practical. A suitable solution would be a 
disengagement for big noted companies and a proceeding connection for small unnoted 
companies. The small companies do not have to fulfill the demands from the capital market in the 



 

same way as the big ones do. With disengagement it would be suitable to use the liability method 
along with the comprehensive approach. It is also agree with the view of IASB. 
 
The Swedish debate of an disengagement has been prolonged due to its complexity. Many 
interests has to be considered. The trade and industry has been ambivalent because a 
disengagement strikes small and big companies differently. The politicians have not seen the 
question as important why it hasn’t been a priority and they probably don’t have had enough 
resources to solve the problem. 
 
The study doesn´t show any special important persons who have an influence on the process. On 
the other hand it shows that the organazitons them self are the important and influential in the 
process towards a disengagement. The tree most important organizations in this area are the IRS, 
the Swedish Trade and Industry and the Ministry of Finance. 
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1. INLEDNING 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning som följs av en 
problemdiskussion. Denna utmynnar sedan i ett antal undersökningsfrågor. 
Vidare redogörs för uppsatsens syfte, avgränsningar och fortsatt 
disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
I takt med att den internationella handeln och kommunikationen ökar och 
blir mer världsomfattande, växer även ett krav på en harmonisering fram 
när det gäller ekonomisk information. För att underlätta förståelsen och 
jämförelsen av ekonomisk information globalt sett för olika intressenter, 
har de stora företagens årsredovisningar alltmer börjat utformas för både 
nationella såväl som internationella intressenter.1 
 
Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) 1995 innebär att vi som 
medlemsland avsagt oss delar av vår suveränitet till EU, som fungerar som 
ett överstatligt organ i förhållande till Sveriges egen rättsordning. Därmed 
är Sverige som medlemsland skyldigt att följa EG-rätten och dess 
rättsordning.2 De svenska redovisningsprinciperna har sedan länge sina 
rötter i den kontinentala redovisningsrätten, men genom inträdet i EU 1995 
har redovisningens utveckling för Sveriges del kommit att påverkas alltmer 
av EU: s strävan mot en samordning av redovisningsreglerna för 
medlemsländerna3. International Accounting Standards Board (IASB) är 
idag det största normgivande organet internationellt sett och dess 
verksamhet syftar till att skapa en harmonisering av 
redovisningsregleringen mellan länder4. Inom EU är det dessa regler som 
efterlevs vilket får till följd att IASB:s regelverk, International Accounting 
Standards (IAS), även blivit vägledande för utformningen av  svenska 
redovisningsregler5. 
 
När det gäller redovisningsregler för EU: s medlemsländer återfinns dessa i 
EG: s bolagsdirektiv nr 4, nr 7 samt nr 86. Det åttonde bolagsdirektivet 
reglerar området revision och det sjunde reglerar skyldigheten att 
sammanställa en rimlig koncernredovisning. Det fjärde bolagsdirektivet 
                                                           
1 Nilsson, 1999 
2 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen, 
2-3§§ 
3 RSV Rapport 1998:6 
4 Ibid 
5 Westermark, 2004 
6 Nilsson, 1999 
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reglerar årsbokslut i vissa bolagsformer och behandlar även skyldigheten 
att upprätta årsbokslut samt förvaltningsberättelse i bolag med begränsat 
delägaransvar. Direktivet uppställer ett krav på att årsbokslutet ska visa en 
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.7 Därmed har Sverige 
genom sitt medlemskap i EU fått en ny föreskrift att följa vilket resulterat i 
en ny årsredovisningslag8 som trädde i kraft 1 jan 1996, där den nya 
normen på en rättvisande bild regleras i 2 kap 3§. EG-direktiven är inte 
direkt tillämpliga utan ska med viss frihet implementeras i 
medlemsländernas egna rättsordningar. Därmed tillhör direktiven den 
sekundära EG-rätten och syftar till att samordna medlemsländernas 
lagstiftning.9 
 
Genom EG:s förordning nr 1606/2002 om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder kommer de noterade bolagen i EU:s medlemstater 
från och med räkenskapsåret 2005 bli skyldiga att upprätta sina 
koncernredovisningar i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder. Förordningar är till skillnad mot direktiv direkt 
tillämpliga i medlemsländernas rättsordningar där de fungerar som lag. 
Regeringen tillsatte 2003 en utredning10 där det föreslås att alla företag ska 
kunna ha en möjlighet att följa IAS redovisningsregler, oavsett om de är 
noterade eller inte. Det leder till att vissa ändringar måste göras i den 
svenska årsredovisningslagen för att överensstämma med internationella 
regler då den i sin nuvarande lydelse på vissa punkter står i strid med 
IAS11. 
 
I och med den ökade internationaliseringen av redovisningsregler behöver 
Sverige anpassas till mer internationellt gångbara regler och normer för att 
svenska bolags redovisningar ska kunna hålla en hög kvalitet med 
möjlighet till ökad jämförbarhet, både inom Sverige men också 
utomlands12. Försiktighetsperspektivet har länge haft en stark ställning i 
Sverige och borgenärsskyddet har prioriterats. Internationellt sätt finns två 
perspektiv, dels det kontinentala perspektivet som betonar 
borgenärsskyddet och har försiktigheten i fokus, dels det anglosaxiska 
perspektivet som förespråkar att investerarna står i fokus och därmed 
redovisningens informationsvärde för kapitalmarknaden.13  

                                                           
7 Prop. 1995/96:104 
8 ÅRL 1995:1554 
9 Nilsson, 1999 
10 SOU 2003:17 
11 Edenhammar och Hägg, 1997 
12 Prop. 1995/96:107 
13 Nilsson, 1999 
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För att svenska bolag ska kunna vara attraktiva på den globala 
kapitalmarknaden krävs att de klarar av att tillhandahålla information som 
är användbar vid ekonomiskt beslutfattande för att syftet med 
redovisningen ska kunna uppnås14. En risk med borgenärsskyddet är att 
försiktighetsprincipen får styra alltför mycket på bekostnad av en 
rättvisande bild för kapitalmarknadens intressenter15. Sverige har genom 
medlemskapet i EU påbörjat processen mot en internationell samordning av 
redovisningsreglerna, men den är långt ifrån färdig. Ett område som det 
fortfarande finns mycket kvar att arbeta med är utformningen av relationen 
mellan redovisning och beskattning. 
 
1.2 Problemdiskussion 
Det råder i dagens Sverige ett starkt samband mellan redovisning och 
beskattning. Detta innebär att bolagens redovisning ska ligga till grund för 
beskattningen utan att större korrigeringar görs. Skatten ska därmed 
beräknas utifrån bolagens bokföring.16 Internationellt sett ses denna 
koppling som ovanlig då flertalet andra länder i världen tillåter att två 
skilda årsredovisningar upprättas. En som upprättas för bolagets interna 
och externa intressenter som visar redovisningsmässigt resultat och 
finansiell ställning och som upprättas efter civilrättsliga regler. Den andra 
årsredogörelsen är deklarationen som lämnas till den fiskala myndigheten i 
varje land. Denna upprättas efter skatterättsliga regler och har som syfte att 
ligga till grund för bolagsbeskattningen.17 
 
Dagens samband mellan redovisning och beskattning i Sverige föreligger 
såväl materiellt som formellt. Det materiella sambandet innebär att den 
skattemässiga inkomstberäkningen görs med utgångspunkt i bolagens 
bokföring enligt bokföringsmässiga grunder som förskrivs i 
Inkomstskattelagen (IL) 14 kap 2§. Huvudregeln är enligt IL att god 
redovisningssed ska ligga till grund för beskattningen om inte andra regler i 
IL föreskriver något annat.18 Om god redovisningssed följs vid 
periodiseringen av intäkter och kostnader är Skatteverket vid taxeringen 
bunden av bolagets redovisning om ingen specifik skatteregel föreskriver 
något annat. Detta föreskrivs i IL 14 kap 2§ 2st samt i 14 kap 5§.  
 
Det formella sambandet innebär att skattelagstiftningen förutsätter att 
avdrag och avsättningar görs i räkenskaperna för att motsvarande avdrag 
                                                           
14 Artsberg, 2002 
15 SOU 1995:43 
16 Prop. 1995/96:107 
17 RSV Rapport 1998:6 
18 Remisssvar till RSV:s Rapport 1998:6 
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ska medges vid taxeringen. Vissa tillgångar ska värderas på samma sätt i 
räkenskaperna som vid taxeringen för att godtas vilket regleras i IL 18 kap 
4§, 30 kap 3§ samt 31 kap 3§. Det är det formella sambandet som leder till 
att bolagen måste redovisa obeskattade reserver i årsredovisningen. Denna 
post är enbart en form av vinstdisposition från bolagets sida och har inte 
någon konkret förankring i den löpande verksamheten. Således har posten 
endast ett skattemässigt syfte. Det leder till att årets resultat i 
årsredovisningen inte på ett rättvist sätt speglar bolagets verkliga situation. 
Att dessa vinstdispositioner i huvudsak är en svensk företeelse medför att 
svenska årsredovisningar anses som svårtolkade ur internationell synvinkel. 
Internationellt sett redovisar istället flertalet länder latent skatt till följd av 
skillnader mellan redovisat och skattemässigt resultat. De obeskattade 
reserverna kan även vara svårbegripliga för svenska läsare som inte innehar 
några djupare kunskaper inom redovisningsområdet.19 
 
Med det samband som idag råder i Sverige mellan redovisning och 
beskattning finns det en tydlig konflikt mellan de olika intressen som 
skiljer skatterätten och civilrätten åt när det gäller årsredovisningen. 
Civilrättsligt vill bolagen redovisa ett så bra resultat som möjligt medan det 
skatterättsligt finns ett tydligt incitament för att redovisa ett så lågt resultat 
som möjligt och därmed få ett lägre beskattningsunderlag. De civilrättsliga 
reglerna sätter dock en övre gräns för hur stort resultat bolaget får redovisa, 
medan de skatterättsliga reglerna sätter en nedre gräns för hur lågt resultat 
bolaget får redovisa.20 Periodiseringen blir därmed viktigare ur 
skattehänseende än ur en redovisningsmässig synpunkt och företagen 
frestas att redovisa ett lägre resultat för att därmed få betala en lägre skatt. 
En risk finns för att skatterätten styr redovisningen för mycket med 
kvalitetsförsämringar och informationsbrister till kapitalmarknadens 
intressenter som effekt, vilket även kan leda till att kravet på en rättvisande 
bild blir lidande.21   
 
Debatten i Sverige har pågått länge huruvida kopplingen mellan 
redovisning och beskattning bör behållas eller inte. Redan under 80-talet 
fördes en diskussion om fördelarna med en frikoppling.22 I Sverige finns 
två olika ”läger” beträffande kopplingens vara eller icke vara. Det ena 
betonar det negativa i sambandet och menar att god redovisningssed inte 
kan utvecklas på grund av att skattereglerna styr för mycket över 
redovisningen. Det andra synsättet bygger på att kopplingen ska behållas 
                                                           
19 SOU 1995:43 
20 Ibid 
21 Prop. 1995/96:107 
22 Thorell, 1984 
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och att beskattningen därmed ska utgå från bolagens redovisning. Samtidigt 
ska de skatterättsliga reglerna begränsas så mycket som möjligt.23 
Sambandet mellan redovisning och beskattning har utretts av 
redovisningskommittén i SOU 1995:43 och av Riksskatteverket i RSV 
rapport 1998:6. I båda dessa förespråkas en förändring av det rådande 
sambandet. Även EG:s regelverk förespråkar en frikoppling mellan 
skatterätt och civilrätt, då det inom unionens redovisningsrätt inte 
förekommer några obeskattade reserver eller bokslutsdispositioner.24 Detta 
talar för att en ändring bör ske för Sveriges del på det kopplade området. 
Trots detta och ovanstående utredningar har ännu ingen förändring skett på 
området, vilket leder fram till nedanstående undersökningsfrågor. 
 
1.3 Undersökningsfrågor 

•  Hur ser praktiker på sambandet mellan redovisning och beskattning 
samt hur kan en frikoppling se ut och därmed redovisning av latent 
skatt? 

•  Varför har ännu ingen förändring skett av sambandet mellan 
redovisning och beskattning?  

•  Vilket inflytande har praktiker samt normgivande organ i debatten 
om en frikoppling mellan redovisning och beskattning? 

 
1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån det nuvarande sambandet mellan 
redovisning och beskattning i Sverige beskriva de alternativ som finns till 
den rådande kopplingen. Vidare syftar uppsatsen till att förklara varför 
debatten om en frikoppling har blivit så utdragen i Sverige såväl som att 
förklara den struktur av inflytelserika organ och personer som påverkar 
processen mot en frikoppling mellan redovisning och beskattning. 
 
1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att behandla de förhållanden som råder för 
svenska aktiebolag och dess redovisning men behandlar dock inte de 
aktiebolag som är försäkringsbolag, värdepappersbolag eller kreditinstitut 
då speciella årsredovisningslagar reglerar deras verksamhet.25 Inte heller 
behandlar uppsatsen regler som styr fusioner och omstruktureringar av 
bolag. Ytterligare en avgränsning är att endast det formella och det 
materiella sambandet mellan redovisning och beskattning behandlas. Hur 
                                                           
23 Tidström och Hesselman, 1991 
24 Knutsson och Von Bahr, 1995 
25 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt Lag 
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 
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enskilda poster bör utformas enligt de olika förslagen redogörs inte 
närmare för. Det finns även några mindre vanliga dispositioner förutom de 
som redovisas i kapitel tre, men dessa har valts att inte behandlas vidare då 
de skiljer sig från de övriga på så sätt att de inte leder till att det uppstår 
några obeskattade reserver eller bokslutsdispositioner i redovisningen. 
 
1.6 Uppsatsens disposition 

 
I kapitel två beskrivs hur studien har genomförts 
och hur litteratur samt respondenter valts ut och 
hur data har bearbetats. Här redogörs även för 
vilket angreppssätt som varit utgångspunkt för 
studien. 

 
Kapitel tre, fyra, fem och sex utgör uppsatsens 
referensram. Kapitel tre innehåller en beskrivning 
av sambandet mellan redovisning och beskattning 
samt för- respektive nackdelar med detta system. 
I kapitel fyra beskrivs olika metoder för latent 
skatteredovisning. I kapitel fem beskrivs hur en 
lagändring genomförs samt inflytelserika organ 
på området. Kapitel sex återger teori om den 
institutionella strukturen samt teori om makt och 
beslutsfattande. 

 
I kapitel sju och åtta redovisas uppsatsens empiri 
som härrör från enkäter, telefonintervjuer, 
rapporter, utredningar, direktiv och artiklar. 

 
I kapitel nio vävs referensramen samman med 
empirin som härrör från både primär- och 
sekundärdata. I detta kapitel återges även 
författarnas egna åsikter och tolkningar. Detta 
resulterar i en analys. 

 
I kapitel tio återfinns studiens slutsatser. I kapitel 
elva utvärderas kritiskt studiens tillvägagångssätt 
samt de källor som använts. Även tips på framtida 
forskning ges. 

 
 
 
Figur 1: Uppsatsens disposition   
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2. METOD 

I detta kapitel redogörs för hur studien har genomförts för att på så sätt 
skapa trovärdighet. Här beskrivs utgångspunkter, vetenskapligt 
angreppssätt, vilken typ av studie som gjorts, hur data har insamlats samt 
bearbetats och av vilken typ denna är. 
 
2.1 Utgångspunkter och utformning 
Som utgångspunkt för uppsatsen formulerades ett antal 
undersökningsfrågor som ansågs relevanta att studera. Dessa 
undersökningsfrågor diskuterades fram efter inläsning på ämnet vilket 
ledde till en viss inblick i vad som är flitigt debatterat på området. Utifrån 
detta växte sedan uppsatsens syfte fram, vilket presenterats i det inledande 
kapitlet. Som förebild för uppsatsens utformning finns vetenskapliga 
journaler och forskningsrapporter. 
 
Vid utformningen av uppsatsen har som riktlinje använts de fyra 
vetenskapsidealen26. Etikidealet har beaktats genom att uppsatsens 
respondenter givits möjlighet att vara anonyma. Dessutom har de flesta 
själva svarat skriftligen på frågorna vilket borde ha minskat risken för att 
det i uppsatsen återgivits något som respondenterna inte vill se i skrift. De 
som intervjuades per telefon har godkänt en utskrift av intervjun. 
Tillgänglighetsidealet har beaktats genom att uppsatsen har publicerats 
utifrån de riktlinjer som råder vid den ekonomiska institutionen vid 
Linköpings universitet. Ämnesvalet är i allra högsta grad aktuellt eftersom 
debatten fortfarande pågår om hur en harmonisering av 
redovisningsreglerna ska kunna göras på bästa sätt. Därmed ses uppsatsen 
som relevant för samhället och till följd därav har relevansidealet 
tillgodosetts. Kvalitetsidealet har beaktats då uppsatsen har behandlats vid 
ett flertal seminarier där både handledare såväl som opponenter kommit 
med kommentarer och återkoppling och på så sätt sett till att de 
vetenskapliga kraven uppfyllts. 

                                                           
26 Mårtensson och Nilstun, 1988 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Syftet med en forskningsrapport är att producera kunskap och teorier. Det 
som skiljer en vanlig utredning från en forskningsrapport är den förankring 
som ska finnas i teoretiska resonemang och modeller27. I denna uppsats har, 
utifrån syfte och undersökningsfrågor, referensramen och det empiriska 
materialet använts för att kunna analysera och dra slutsatser. Utifrån detta 
arbetssätt har målsättningen varit att sprida kunskap och nya infallsvinklar 
på redan etablerade teorier och problemområden. Det blev därför viktigt att 
knyta den empiri som insamlades till en redan etablerad referensram för att 
på så sätt få en abstraktion av verkligheten och kunna göra analyser. För att 
tydliggöra hur arbetet har utformats med hjälp av både teoretiska och 
empiriska observationer kan figur 2 användas.  
 
 

 
Figur 2: Författarnas angreppssätt   
Källa: Egen bild baserad på Patel och Davidsson, 1994 
 
Utifrån teorier och egen förförståelse för ämnet skapades en a priori modell 
att arbeta utifrån. Modellen bestod av de teorier som författarna 
sammanställde innan empirin samlades in. Dessa teorier applicerades sedan 
på de verkliga förhållandena och justerades därefter utifrån det empiriska 
resultatet för att passa verkligheten. På så sätt har verkligheten förklarats 
och beskrivits och därmed har det givits innebörd åt redan existerande 
fakta.  
 
Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskaren utifrån en allmänt vedertagen 
teori studerar ett empiriskt fall, medan den induktiva forskaren utgår ifrån 
verkligheten och därifrån försöker formulera en teori som kan förklara det 

                                                           
27 Patel och Davidsson, 1994 
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studerade fenomenet28. Den process som bäst beskriver uppsatsens 
arbetssätt kan sägas vara en blandning av dessa två arbetssätt, en så kallad 
abduktiv ansats. Detta då det är svårt att helt förutsättningslöst studera 
verkligheten utan att den färgas av ens förförståelse och egna kunskaper 
och därmed blir det omöjligt att vara helt induktiv. Inte heller har 
arbetssättet varit helt deduktivt då författarna inte låtit sig styras av en viss 
teori då data samlats in och tolkats. Arbetet har istället utformats utifrån en 
a priori modell som sedan har modifierats efter hur verkligheten sett ut, 
efter det att den empiriska observationen genomförts.  
 
2.3 Val av undersökningsmetod  
Valet av metod är en fråga om vad som passar bäst för att besvara studiens 
undersökningsfrågor och syfte och kan sägas handla om att antingen mäta 
eller tolka något29. Utifrån detta fanns att den kvalitativa ansatsen passade 
uppsatsen bäst då svaren på undersökningsfrågorna inte gick att fånga 
kvantitativt. Slutsatserna har därmed inte baserats på mätbara data. Genom 
tolkning av de olika delarna inom sambandet mellan redovisning och 
beskattning samt latent skatteredovisning eftersträvades en förståelse för 
helheten för att på så sätt kunna besvara syftet och kunna dra slutsatser om 
varför ännu ingen förändring har skett beträffande sambandet mellan 
redovisning och beskattning samt vilka inflytelserika organ och personer 
som påverkar debatten om en frikoppling.  
 
2.3.1 Beskrivande och förklarande undersökning 
Med utgångspunkt i studiens syfte brukar man skilja mellan olika typer av 
undersökningar. Vid kvalitativa studier är det vanligt med en beskrivning 
av studieområdet och därmed ett så kallat deskriptivt syfte30. Denna uppsats 
har haft en deskriptiv utgångspunkt då det ansågs att det var en viktig grund 
att beskriva hur praktiker ser på det nuvarande sambandet mellan 
redovisning och beskattning samt vilka olika metoder det finns för att 
redovisa latent skatt.  En deskriptiv undersökning kan även förklaras som 
att författarna kartlägger den verklighet som uppsatsen beskriver utan att 
vidare förklara varför det rådande förhållandet ser ut som det gör31. 
Definitionen stämmer väl överens med denna uppsats, då avsikten var att 
beskriva praktikers syn på det nuvarande sambandet mellan redovisning 
och beskattning samt olika metoder för latent skatteredovisning utan att 
vidare redogöra för varför det ser ut som det gör.   
 
                                                           
28 Patel och Davidsson, 1994 
29 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999 
30 Lundahl och Skärvad , 1999 
31 Lekvall och Wahlbin, 2001 
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Uppsatsen har även haft två förklarande utgångspunkter. Dels söktes 
orsaker som kunde förklara varför debatten om en eventuell frikoppling har 
blivit så utdragen. Dessutom avsåg studien att förklara de mest 
inflytelserika organen och personerna i frikopplingsfrågan. När förklarande 
syften används vid kvalitativa studier är det viktigt att förklaringen av 
fenomenet görs så noggrant som möjligt för att skapa trovärdighet och 
förståelse eftersom matematiska modeller och formler inte kan styrka 
samband i kvalitativa studier.32 Genom att låta de respondenter som 
besvarat enkäten själva skriva ned sina svar har risken för missförstånd och 
feltolkningar minskats. Vidare har flertalet citat använts för att så noggrant 
som möjligt kunna återge de sakkunnigas åsikter och därmed kunna styrka 
argument för samband och resultat.  
 
2.4 Datainsamling 
I alla uppsatser tvingas författarna att göra vissa avgränsningar då det gäller 
datainsamling. Kostnad, kvalitet och hastighet är variabler som måste tas 
hänsyn till och som inbördes är beroende av varandra. För att kvaliteten 
skall kunna höjas krävs oftast en högre kostnad och en längre 
undersökningsperiod.33 Denna uppsats har haft vissa tids- och 
kostnadsmässiga ramar som begränsat datainsamlingen. Utifrån de rådande 
förutsättningarna beträffande tidsram och ekonomi, skickades 32 enkäter ut 
till sakkunniga på området. Målet var att svar skulle erhållas från cirka 20-
25 respondenter. Detta kombinerat med sekundärdata ansågs skapa en 
fullgod överblick över ämnesområdet och leda till att 
undersökningsfrågorna kunde besvaras samt att syftet kunde uppfyllas.  
 

                                                           
32 Lundahl och  Skärvad , 1999 
33 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999 
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Beskrivni

Det finns fyra olika situationer som författarna kan befinna sig i vid 
insamling och sammanställning av data34. I nedanstående figur beskrivs de 
fyra olika situationerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Insamling av data  
Källa: Lundahl och Skärvad, 1999 
 
Författarna upptäckte på ett tidigt stadium att det fanns relativt mycket 
skrivet på området i form av både utredningar, litteratur och artiklar. Detta 
material befanns vara relevant sammanställt för uppsatsens syfte. Därför 
byggdes uppsatsen på redan tillgängligt material kompletterat med enkäter 
och telefonintervjuer. På så sätt samlades även ny data in för att kunna nå 
en djupare förståelse och beskrivning samt ge en ny synvinkel på området 
utifrån framställt syfte. Därmed befann sig författarna i de två översta 
situationerna i figuren vid insamlingen och sammanställningen av data. Då 
sambandet mellan redovisning och beskattning beskrivits i redan tidigare 
publicerat material på ett sätt som ansågs kunna ge läsaren en informativ 
och meningsfull beskrivning över området, utifrån uppsatsens syfte och 
förutsättningar, avsågs inte att utveckla något nytt beskrivningsspråk. 
Således har liknande utgångspunkter och perspektiv använts i denna 
uppsats som tidigare använts i debattartiklar och andra sammanställningar 
om sambandet mellan redovisning och beskattning. 
 

                                                           
34 Lundahl och Skärvad, 1999 
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2.4.1 Enkäter och intervjuer som verktyg 
För att erhålla den information som behövdes för att uppnå syftet, var 
enkäter ett naturligt verktyg tillsammans med insamling och tolkning av 
sekundärdata. 
 
Då en förklaring söktes till varför debatten har blivit så utdragen och för att 
kunna erhålla en tydlig överblick på områdets inflytelserika organ och 
personer, ansåg författarna att studien krävde ett flertal respondenter. Då 
tiden var knapp skickades det ut frågor via e-post i en enkät till sakkunniga 
på området för att därmed erhålla så många synpunkter som möjligt. Det 
var ett snabbt och enkelt sätt att nå många personer samtidigt. Denna metod 
ansågs även som enkel för respondenterna då frågorna var lättillgängliga, 
gick relativt snabbt att besvara och respondenterna själva kunde välja när 
de hade tid att besvara frågorna. Det var även enkelt och kostnadsfritt för 
respondenterna att sända tillbaka enkäten till undersökarna.  
 
Några av respondenterna hade önskemål om att svara på frågorna muntligt 
istället för via e-post. Därmed gjordes även intervjuer per telefon. 
Fördelarna med detta var att följdfrågor kunde ställas och eventuella 
missförstånd snabbt lösas.  
 
2.4.2  Val av respondenter 
Urvalet av respondenter bygger mycket på de egna kunskaper som 
inhämtats genom litteraturstudier och tidigare kunskaper. Urvalet kan 
därmed inte sägas ha varit slumpmässigt utan har skett genom ett 
bedömningsurval, vilket således kan innefatta undersökarnas egna 
subjektiva bedömningar.35 Vid kvalitativa studier använder sig 
undersökaren ofta av ett så kallat ändamålsenligt urval där individer väljs ut 
som kan anses bidra med den kunskap som krävs för att kunna besvara 
undersökningsfrågorna och syftet36. Vid genomförandet av denna studie har 
ett sådant ändamålsenligt urval gjorts genom att det först studerades vilka 
organ som anses som normgivande på redovisningsområdet och som var 
aktuella att erhålla information ifrån. Därefter valdes fem stycken organ ut 
som ansågs som de främsta när det gäller beskattningsfrågor som är 
kopplade till redovisning i Sverige. Dessa organ var Bokföringsnämnden 
(BFN), Redovisningsrådet (RR), FAR, Skatteverket samt Svenskt 
Näringsliv.  
 
Efter valet av organ skickades ett e-post ut till dessa där det efterfrågades 
fyra personer som kunde tänkas bidra med den kunskap och information 
                                                           
35 Lekvall och Wahlbin, 2001 
36 Hartman, 1998 
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som uppsatsen krävde. På Svenskt Näringsliv kom författarna i kontakt 
med redovisningsansvarig som gav namn och e-postadress till tre personer 
inklusive honom själv som kunde tänkas besvara frågorna. Frågeformuläret 
skickades till samtliga dessa personer. Från Bokföringsnämnden erhölls en 
lista med samtliga ledamöters e-postadresser. Då det räknades med ett visst 
bortfall skickades intervjun ut till samtliga ledamöter utom en som besvarat 
intervjun som representant för Svenskt Näringsliv. Hos FAR hänvisades 
författarna till att själva ta kontakt med kvalificerade revisorer som var 
anslutna till föreningen. Därefter valdes fem etablerade revisionsfirmor ut 
och slumpmässigt valdes tio stycken revisorer ut att delta i studien. 
Sökningen begränsades till Linköping och alla revisorer var anslutna till 
FAR. Tio revisorer kontaktades då författarna ville täcka upp för ett troligt 
bortfall. Redovisningsrådet kontaktades tre gånger via e-post utan att svara 
varför de kontaktades via telefon. Först då erhölls ledamöternas e-
postadresser och frågorna skickades ut till åtta av de nio ledamöterna, då en 
av dem redan besvarat intervjun som representant för Svenskt Näringsliv. 
På RR valde flera av ledamöterna ut en person som representerade dessa 
ledamöters åsikter. Därmed betraktas inte de som inte besvarade frågorna 
som bortfall. På Skatteverket kontaktades ansvarig för examensarbeten och 
via henne erhölls kontakt med två representanter vilka båda besvarade 
frågeformuläret. 
 
Vid utskicken av frågeformuläret presenterade författarna sig själva och 
uppsatsens syfte samt vad informationen skulle användas till. 
Respondenterna gavs även möjligheten att vara anonyma om så önskades 
då vissa frågor kunde uppfattas som känsliga att besvara. I de fall där 
respondenten tackade ja till anonymitet garanterades att endast författarna 
skulle vara de personer som tog del av dennes identitet. 
 
2.4.3 Frågorna 
Vid utformningen av frågeformuläret planerades det först vilken 
information som behövdes för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. För att 
få så många som möjligt av de utvalda respondenterna att besvara frågorna 
skapades ett lättillgängligt, kort frågeformulär med frågor som skulle gå 
snabbt att besvara. Ett förslag med åtta stycken frågor formulerades och 
handledaren godkände detta37. Frågeformuläret var av en strukturerad form 
med fasta frågor som förekom i en viss ordning. Därmed gavs alla 
respondenter exakt samma frågor i exakt samma ordningsföljd. Formuläret 
innehöll inga svarsalternativ utan respondenterna fick själva fritt formulera 
sina svar.  
 
                                                           
37 Frågeformuläret återfinns i Bilaga 1 



Kapitel 2- Metod 
 

 14

2.4.4 Sekundärdata 
Litteratur och artiklar söktes via Humanistiska biblioteket vid Linköpings 
universitet. Vidare söktes artiklar via bibliotekets databaser, främst FAR 
Komplett, vilket resulterade ett flertal artiklar på området skrivna av 
sakkunniga. För att få aktuella synpunkter på området valdes att inte 
använda för gamla artiklar. Utgångspunkten vid artikelsökningen var därför 
att utgå från mitten av 1990-talet då viktiga förändringar på 
redovisningsområdet skedde vid denna tidpunkt. Vid utformningen av 
bakgrund och problemformulering studerades dock även äldre artiklar för 
att kunna ge en korrekt bakgrundsbeskrivning till ämnet. 
 
Vid sökningen efter artiklar användes sökorden ”sambandet mellan 
redovisning och beskattning” samt ”kopplingen mellan redovisning och 
beskattning”. Även sökordet ”latent skatt” användes. Detta gav rikligt med 
information och de flesta artiklarna på området härrör från Balans, Svensk 
skattetidning och Skattenytt. Genom att läsa gamla uppsatser som var 
skrivna inom samma ämne fick författarna även tips på litteratur i form av 
statliga utredningar, propositioner, dåvarande Riksskatteverkets rapporter 
samt EG-direktiv som fanns lämpliga att ta del av. 
 
Vidare var det främst svensk litteratur som studerades då det var de 
svenska förhållandena som var aktuella att studera utifrån uppsatsens syfte 
och avgränsningar. Artiklarna som använts har lästs med fokus på de 
företagsekonomiska aspekterna och inte med någon tyngdpunkt på de 
juridiska synpunkterna. Däremot studerades vissa skatteregler i IL samt 
redovisningsregler i ÅRL då det är i dessa kopplingen mellan 
redovisningen och beskattning återfinns. 
 
2.5 Bearbetning av insamlad data 
Sekundärdata som bestod av tre statliga utredningar, en RSV-rapport samt 
ett EG-direktiv och artiklar lästes, tolkades och sammanställdes.   
 
De primärdata som insamlades via frågeformuläret registrerades genom att 
varje intervju skrevs ut. Totalt inkom 12 svar via mail och två respondenter 
intervjuades via telefon. Därefter lästes alla svar igenom och 
sammanställdes fråga för fråga. Sammanställningen återfinns i kapitel åtta. 
Att svaren har sammanställts fråga för fråga beror till stor del på att det 
underlättade då flera respondenter valde att vara anonyma.  
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3. SAMBANDET MELLAN REDOVISNING 
OCH BESKATTNING 
I detta kapitel beskrivs det nuvarande sambandet mellan redovisning och 
beskattning, såväl materiellt som formellt. Det leder vidare till en 
redogörelse för de vanligaste bokslutsdispositionerna och deras funktion. 
Slutligen redovisas sambandets för- respektive nackdelar. 
 
3.1 Inledning 
Redovisning och beskattning sammanfaller på flera sätt.38 Vanligen brukar 
det sägas att det finns ett materiellt samband och ett formellt samband. Det 
är dock viktigt att skilja mellan periodiserings- och omfångsfrågor. 
Omfångsfrågan avser att avgöra om en intäkt är skattepliktig eller inte samt 
om en kostnad är avdragsgill eller inte. Omfångsfrågorna avgörs endast av 
skatterättsliga regler och bygger därmed inte på ett samband mellan 
redovisning och beskattning. Periodiseringsfrågan däremot, blir endast 
aktuell om en intäkt är skattepliktig och en kostnad är avdragsgill. 
Periodiseringen syftar till att bestämma vilket beskattningsår som intäkten 
respektive kostnaden ska hänföras till, det vill säga när en intäkt ska 
beskattas och när en kostnad är avdragsgill. Som nämnts i inledningen 
tillhör Sverige de fåtal länder som fortfarande har en stark koppling mellan 
redovisning och beskattning. För att ge läsaren en inblick i hur det ser ut 
internationellt, främst för våra andra länder i Skandinavien, följer nedan en 
figur. 
 
   
 
 
 
 
 
 
Figur 4 : Grad av samband i några länder 
Källa: RSV rapport 1998:6 
 
Som kan utläsas i ovanstående figur tillhör Sverige ett av de länder som har 
ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Tyskland har dock 
en starkare koppling än vad Sverige har. De har redovisningen som 
utgångspunkt vid beräkningen av skatteunderlaget om inga speciella 

                                                           
38 Om inget annat anges härrör stycke 3.1, 3.2, och 3.3 från Alhager och Alhager, 2003 
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skatteregler säger något annat och även ett formellt samband. Finland har 
inget materiellt samband men ett starkt formellt sådant. England har 
redovisningsrekommendationer utformade utan inflytande av skatterätten 
men särskilda skatteregler när dessa inte överensstämmer. De har ett 
materiellt samband men inte något formellt sådant. I Norge är 
periodiseringen utgångspunkt för skatteunderlaget med vissa inslag av 
speciella skatteregler. De har delvis ett materiellt samband men inte något 
formellt. Danmark har två skilda system. Poster där skatterätt och civilrätt 
inte kan överensstämma justeras i deklarationen. USA har två helt skilda 
system för årsredovisning och beskattning.39  
 
3.2 Materiellt samband 
Det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning återfinns i IL 
14 kap 2 och 4§§. Dessa regler säger att beskattningen avseende 
beskattningstidpunkten, enligt huvudregeln, ska grundas på företagets 
räkenskaper och på god redovisningssed. Räkenskaperna utgör grunden till 
beskattningen på det sätt att företagens redovisning efterföljs vid 
beskattningen. Det innebär att när företaget beslutar hur en intäkt eller 
kostnad ska periodiseras i redovisningen, får beslutet även betydelse för hur 
bolaget kommer att beskattas. Det materiella sambandet mellan redovisning 
och beskattning föreligger vid periodiseringen av intäkter och pågående 
arbeten men även vid lagervärdering då värderingen egentligen är en metod 
för att periodisera en intäkt respektive en kostnad. När det gäller intäkter är 
utgångspunkten att den skattemässiga intäktsföringen ska följa den 
redovisningsmässiga intäktsföringen enligt IL 14 kap 2 och 4§§.  
 
Pågående arbeten regleras i IL 17 kap. Då det finns särskilda skattemässiga 
regler är det lätt att tro att beskattningen saknar koppling med 
redovisningen. I IL 17 kap 23§ finns dock en regel som säger att den 
redovisning som gjorts i räkenskaperna av pågående arbeten i byggnads-, 
anläggnings-, hantverks-, eller konsultrörelse ska följas vid beskattningen 
om inte särskilt stadgas i IL 17 kap 24-32§§. Därmed föreligger det ett 
materiellt samband mellan redovisning och beskattning beträffande 
pågående arbeten.  
 
Även när det gäller värdering av lager finns särskilda skatteregler i IL 17 
kap. Huvudregeln i 2-3§§ är utformad enligt ÅRL och när den tillämpas 
antas det inte uppstå några skillnader mellan redovisning och beskattning. 
Dessutom är innehållet i ÅRL 4 kap 9§ och IL 17 kap 3§ identiska då det i 
båda dessa står att lager ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärde och 

                                                           
39 RSV Rapport 1998:6 
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marknadsvärde. Det materiella sambandet återfinns alltså även vid 
lagervärdering enligt IL 17 kap 3§. 
 
3.3 Formellt samband 
Det formella sambandet mellan redovisning och beskattning innebär att det 
finns särskilda skatterättsliga regler, men för att kunna tillämpa dessa krävs 
en återspegling i företagets redovisning. För att ett avdrag ska medges vid 
taxeringen krävs att ett motsvarande avdrag eller avsättning har gjorts i 
företagets redovisning. Lagstiftningen kräver också att tillgångar har 
värderats lika i redovisningen och vid taxeringen för att de ska godtas 
skattemässigt. Det är detta formella samband som leder till att bolagen 
tvingas att redovisa bokslutsdispositioner i resultaträkningen samt 
obeskattade reserver i balansräkningen och det är dessa som utgör själva 
återspeglingen i redovisningen. Med bokslutsdispositioner menas sådana 
åtgärder som utförs i syfte att sänka bolagets vinst, men som inte är en 
naturlig konsekvens av dess löpande verksamhet. Bokslutsdispositionen 
innebär att en fiktiv kostnad40 belastar rörelseresultatet, men utan att en 
riktig rörelsekostnad egentligen finns. Den fiktiva kostnaden är avdragsgill 
vid taxeringen och syftar till att skjuta dess beskattning på framtiden. På så 
sätt får bolaget en skattekredit. Det innebär att de obeskattade reserverna 
består av två delar, en del som är eget kapital och en del som är en latent 
skatteskuld. Då syftet med bokslutsdispositionerna är att skjuta 
beskattningen framåt i tiden leder detta till att de någon gång måste 
återföras till beskattning. Det finns specifika regler som avgör när denna 
återföring måste ske, men bolagen kan i vissa fall även välja att frivilligt 
återföra dessa tidigare.41 Ett skäl till att bolaget vill lösa upp de obeskattade 
reserverna kan vara att det vill omvandla bundet eget kapital till fritt eget 
kapital så att utdelning kan ske till aktieägare. 
 
3.4 Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver  
I Sverige har det funnits många olika möjligheter till bokslutsdispositioner. 
Genom 1990 års reform ändrades det och flera bokslutsdispositioner 
avskaffades. Kvar i skattesystemet är i princip bara överavskrivningar, 
avsättning till periodiseringsfond samt avsättning till ersättningsfond.42  
 
3.4.1 Överavskrivningar 
Vanligtvis medger de skattemässiga avskrivningsreglerna avseende 
maskiner och inventarier, en högre avskrivning än vad de 
                                                           
40 Hellman, 1995, anser dock att denna benämning är felaktig och kan vara vilseledande 
då en obeskattad reserv bara är en vinstdisposition 
41 SOU 1995:43 
42 Rabe och Bojs, 2003 
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redovisningsrättsliga reglerna kräver. När bolaget använder sig av den 
räkenskapsenliga avskrivningsmetoden uppstår en skillnad i redovisningen 
mellan de planenliga avskrivningarna och de skattemässiga 
avskrivningarna. Skillnaden kallas överavskrivning och bokförs som en 
bokslutsdisposition och återfinns i balansräkningen som en obeskattad 
reserv.43 Dessa överavskrivningar regleras i huvudregeln IL 18 kap 13§ 
samt i kompletteringsregeln IL 18 kap 17§. Återföring av 
överavskrivningar sker under de år som avskrivningarna i redovisningen är 
större än de högsta tillåtna skattemässiga avskrivningarna, vanligtvis då 
inventarier och maskiner är helt avskrivna skattemässigt men inte 
planenligt. När det gäller frivillig återföring av överavskrivningar är detta 
tillåtet redovisningsrättsligt enligt ÅRL, men att frivilligt upplösa de 
obeskattade reserverna skattemässigt enbart för att reglera bolagets resultat 
är inte tillåtet enligt RÅ 2001 ref. 8. Det innebär att om ett bolag går med 
underskott ett år kan inte en överavskrivning återföras till beskattning och 
därmed kvittas mot bolagets förlust. Det innebär att bolaget inte disponerar 
fritt över de obeskattade reserver som är hänförliga till överavskrivningar. 
 
3.4.2 Avsättning till periodiseringsfond 
Reglerna för avsättning till periodiseringsfond finns i IL 30 kap. Syftet med 
avsättning till denna fond är att stimulera egenfinansiering istället för 
finansiering genom lån, då bolaget expanderar. Avsättningen är alltså ett 
slags verktyg för att jämna ut resultatet. Juridiska personer får avsätta 25 
procent av resultatet till periodiseringsfond varje år. För juridiska personer 
som är skyldiga att upprätta årsredovisning eller årsbokslut föreligger ett 
formellt samband mellan redovisning och beskattning när det gäller 
avsättning till periodiseringsfond. I IL 30 kap 3§ föreskrivs att avsättning 
till fonden endast får göras om motsvarande avsättning har gjorts i bolagets 
redovisning. Periodiseringsfonden ska återföras till beskattning senast det 
sjätte året efter det taxeringsår som avsättningen hänför sig till. Det tidigare 
avsatta beloppet tas då upp som en intäkt i verksamheten. Om bolaget 
redovisar ett positivt resultat innebär återföringen av periodiseringsfonden 
en relativ skatteökning. Om bolaget redovisar en förlust som minst uppgår 
till det återförda beloppet, leder inte återföringen till någon beskattning. 
Återföring får göras tidigare än efter sex år och på detta sätt kan man säga 
att bolaget styr skattemässigt över periodiseringsfonden till skillnad från 
vad som gäller med de skattemässiga överavskrivningarna. En annan 
skillnad mellan överavskrivningar och periodiseringsfond är att det finns en 
uttrycklig regel44 om beskattning när det gäller återföring av 
periodiseringsfond. Någon motsvarande regel finns inte för skattemässiga 
                                                           
43 Rabe och Bojs, 2003 
44 IL 30 kap 7§ 
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överavskrivningar.45 På grund av tidsbegränsningen på sex år kan ett bolag 
som mest ha sex årsfonder avsatta samtidigt. Sexårsperioden motiveras 
med att det förväntas omfatta en normal konjunkturcykel och därmed kan 
bolagen återföra avsättningar under förlustår och avsätta till fonden under 
vinstår.46  
 
3.4.3 Avsättning till ersättningsfond  
Reglerna om avsättning till ersättningsfond finns i IL 31 kap. En avsättning 
kan göras av alla som är skattskyldiga i inkomstslaget näringsverksamhet 
när en näringsidkare har fått ersättning för ett visst ändamål. Det gäller till 
exempel ersättning för skada genom brand eller annan olyckshändelse på 
inventarier, byggnader, markanläggningar samt mark enligt IL 31 kap 4§ 
samt i vissa fall då en fastighet har avyttrats eller tagits i anspråk på grund 
av olika anledningar.47 
 
Möjligheten att göra avsättning till ersättningsfond motiveras av att 
försäkringsersättningar normalt sett är skattepliktiga i verksamheten vilket 
leder till att en återanskaffning försvåras eftersom en del av ersättningen 
försvinner i skatt. Genom möjligheten att kunna göra en avsättning till 
ersättningsfond möts dock den skattepliktiga försäkringsersättningen av en 
lika stor kostnad. När ersättningen sedan upplöses kvittas det anskaffade 
inventariets avskrivning mot ersättningsfonden och leder till att någon 
resultatpåverkan ej sker. Genom detta förfarande underlättas en 
återanskaffning då ingen del av försäkringsersättningen försvinner i skatt. 
 
Då en avsättning till ersättningsfond endast är skattemässigt betingad, tas 
den inte upp som en vanlig affärsmässig avsättning i redovisningen utan 
redovisas i stället som en obeskattad reserv. Bolag som är skyldiga att 
upprätta årsredovisning eller årsbokslut får bara göra avsättning till 
ersättningsfond om motsvarande avdrag görs i redovisningen enligt IL 31 
kap 3§. För dessa bolag föreligger alltså ett formellt samband mellan 
redovisning och beskattning.48 Återföring av fonden ska göras inom tre år, 
men det finns en möjlighet till förlängning till sex år om bolaget har erhållit 
dispens. Ersättningsfonden återförs på det sätt att den tas i anspråk för 
avskrivning på inventarier, byggnader och markanläggningar. Om till 
exempel en maskin har förstörts genom brand och bolaget erhållit en 
försäkringsersättning på 100 och en ny maskin har köpts in för 150, 

                                                           
45 Alhager och Alhager, 2003 
46 Rabe och Bojs, 2003 
47 Se IL 31 kap 5§ 1-5p. 
48 Alhager och Alhager, 2003 
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kommer den nya maskinens anskaffningsvärde tas upp till 50. Sedan 
beräknas de vanliga avskrivningarna på detta belopp.49 
 
3.5 Vad talar för respektive emot det rådande 
sambandet? 
En av fördelarna med det nuvarande sambandet mellan redovisning och 
beskattning är att det förenklar det administrativa arbetet för bolagen 
eftersom de bara behöver upprätta ett bokslut. Detta bokslut ligger även till 
grund för taxeringen utan att större korrigeringar behöver göras. Sambandet 
förenklar också Skatteverkets kontroller av bolagens taxering. Det bästa för 
myndigheten är om bolagens redovisning, granskad av revisorer, är 
utformad så att den helt kan ligga till grund för skattekontrollen. Många 
menar även att den starka kopplingen mellan redovisning och beskattning 
har lett till att svensk redovisning håller en hög kvalitet. Det beror på att 
Skatteverkets granskning utgör en viktig del av kontrollen av att bolagen 
följer gällande redovisningsregler och därmed god redovisningssed. Det 
formella sambandet möjliggör även en god kontroll för staten genom att 
bolagen redovisar obeskattade reserver som binds i bolaget och därmed inte 
kan delas ut. Det nuvarande sambandet har även en finanspolitisk fördel då 
medgivandet av skattekrediter är villkorat av att den vinst som en 
skattemässig avsättning eller disposition leder till, ska undantas från 
utdelning. Skattekrediter kräver alltså att obeskattade vinster binds i 
bolaget vid sidan av den latenta skatten och därmed inte kan utdelas.50 
 
En av de nackdelar som brukar betonas beträffande det nuvarande 
sambandet är att det påverkar redovisningens kvalitet på ett negativt sätt 
och att det bromsar upp utvecklingen av god redovisningssed och 
rättvisande bild. Detta då det enskilda bolaget troligtvis föredrar att 
tillämpa de redovisningsmetoder som leder till lägst beskattning framför de 
metoder som bättre tillgodoser de krav som bör ställas på redovisningen. 
Därmed får de skattemässiga incitamenten styra för mycket vilket kan leda 
till att mindre kostnader aktiveras, till exempel för forskning och 
utveckling, än vad som kan vara motiverat för att visa en rättvis bild av 
bolagets ställning. Rättvisande bild som riktmärke inom redovisningen ger 
även stora valmöjligheter vilket inte är önskvärt inom skatterätten där 
objektivitet och likformighet är viktiga principer. En konsekvens av att 
redovisningens kvalitet försämras genom det rådande sambandet är att det i 
sin tur leder till att redovisningens roll som beslutsunderlag för bolagens 
intressenter försämras. 51 
                                                           
49 Rabe och Bojs, 2003 
50 SOU 1995:43 
51 Ibid  
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En annan negativ aspekt av sambandet är att bokslutsdispositioner och 
obeskattade reserver gör de svenska bolagens årsredovisningar svåra att 
förstå för utländska läsare. Sveriges anpassning till den internationella 
utvecklingen av redovisningsregleringen kan därmed inte sägas ha kommit 
speciellt långt. De skattemässiga reserveringsmöjligheter som kan göras på 
grund av kopplingen till redovisningen kan också leda till så kallade 
inlåsningseffekter. De uppkommer då vinst som behålls i bolaget som en 
obeskattad reserv inte kan delas ut medan den vinst som delas ut till 
aktieägarna inte undgår beskattning. På så sätt minskar bolagets 
utdelningsbara medel om en obeskattad reserv skapas och företaget tvingas 
därmed välja. En ytterligare negativ aspekt på det nuvarande sambandet 
mellan redovisning och beskattning är att det råder tveksamheter om vissa 
skattereglers exakta innehåll och vilka beviskrav som ställs på 
skatteområdet.52 

                                                           
52 SOU 1995:43 
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4. LATENT SKATT 
I detta kapitel presenteras skillnader mellan skatterätt och civilrätt. Här 
redogörs även för olika metoder för redovisning och beräkning av latent 
skatt samt för- och nackdelar med dessa metoder. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om vilka andra möjligheter som finns för Sveriges del vad gäller 
sambandet mellan redovisning och beskattning.  
 
4.1  Skillnader mellan redovisat och skattemässigt 
resultat 
Redovisningssystem som inte är utformade i samstämmighet mellan 
skatterätt och civilrätt ger ofta upphov till skillnader mellan det 
redovisningsmässiga och skattemässiga resultatet. Till följd av skillnaden 
blir den taxerade inkomstskatten avvikande från skatten som är att hänföra 
till det redovisningsmässiga resultatet. Skillnaderna mellan resultaten kan 
ta sig uttryck i permanenta differenser, som aldrig kommer att bli föremål 
för någon skatteutgift eller skattelindring för bolaget, eller i så kallade 
periodiseringsdifferenser vilket är differenser som någon gång i framtiden 
kan komma att reverseras53 och därmed bli föremål för inkomstbeskattning. 
En reversering blir fallet om det under en period finns inventarier som 
skattemässigt är helt avskrivna men fortfarande inte är det 
bokföringsmässigt enligt plan, eller om intäkter upptas i räkenskaperna 
tidigare än den period då intäkterna enligt skatterättsliga regler skall tas upp 
för inkomstbeskattning. Latenta skatteskulder uppkommer då bolaget väljer 
att skjuta beskattningen av en intäkt på framtiden eller tidigarelägga någon 
kostnad i ett skattemässigt syfte. På samma sätt kan bolaget tidigarelägga 
en intäkt eller skjuta en kostnad på framtiden vilket ger upphov till latenta 
skattefordringar. 54  
 
En periodiseringsdifferens är endast en tillfällig differens mellan bolagets 
skattemässiga och redovisningsmässiga resultat. Bolaget ska ses som en 
going concern om inget annat anges, varför skatter kommer att påverka 
bolaget i framtiden vilket i sin tur kräver en periodiseringsbaserad 
redovisning och uppskattningar om framtiden. Periodiseringsdifferenser 
uppstår när det enligt skatterätten finns särskilda bestämmelser för hur 
anläggningstillgångar skall kostnadsföras och resultera i avdrag liksom för 
hur nedskrivningar av lager får göras. Ett annat fall är när avdrag får göras i 
deklarationen för vissa avsättningar som inte har gjorts i räkenskaperna. En 
permanent differens kan uppstå när det enligt skattelagstiftningen finns 

                                                           
53 Med reversering menas en återföring till beskattning 
54 Stycke  4.1 härrör från SOU 1995:43 om inget annat anges 
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särskilda regler för hur kostnader och intäkter skall värderas och om de ska 
vara skattefria eller avdragsgilla. Ett ytterligare fall är när skatterättsliga 
föreskrifter skiljer sig från den redovisningsrättsliga regleringen och 
resulterar i skillnader i inkomstberäkningen och därmed resultatet55. 
Periodiseringsdifferenserna baseras på enskilda poster, till exempel 
avskrivning av en byggnad, trots att bolagsskatten beräknas på taxerade 
nettointäkter och inte på enskilda poster. Detta kan därför framföras som en 
nackdel med latent skatteredovisning.  
 
4.2 Konsekvenser av latent skatteredovisning 
Kam56 menar att skatterätten kommit att styras av redovisningsregler då det 
enligt redovisningsregleringen krävs en matchning av intäkter och 
kostnader. Denna koppling kan leda till problem då skilda incitament styr 
utformningen av beskattningsbar inkomst och redovisat bokföringsmässigt 
resultat. Det beskattningsbara resultatet styrs av den skatterättsliga 
regleringen och den fiskala myndighetens intressen att inte undandra det 
allmänna skatt. Det redovisningsmässiga resultatet däremot styrs av 
civilrättens regler och redovisningsprinciper i syfte att uppvisa en 
rättvisande bild av bolagets ställning. 
 
Redovisningspraktiker framhåller att för att samstämmigheten mellan 
redovisningens principer skall kunna upprätthållas och ge en rättvisande 
bild, bör den bokförda skattekostnaden vara hänförlig till det redovisade 
resultatet. Detta oavsett hur stor den verkliga skattebelastningen är till 
staten i landet för ett bestämt inkomstår.  
 
För att undvika en förvrängd bild av bolagets resultat hos intressenterna, då 
skatten på det redovisade resultatet oftast avviker från den skattemässigt 
beräknade skatten, föreslås istället att bolaget använder sig av latent 
skatteredovisning. Genom denna metod kommer tidigare uppkomna 
skatteeffekter att redovisas i bolaget som en fördelning av skatten. Trots att 
skatten är beräknad på hela det beskattningsbara resultatet och inte på 
enskilda transaktioner, finns det en direkt koppling mellan skatteeffekt och 
företagna transaktioner under en viss period. Det är därför logiskt att 
skatten och transaktionerna redovisas under samma period. Bolagsskatten 
kan vidare ses som en kostnad till följd av tjänster som staten 
tillhandahåller bolaget. Skattekostnader ska därför periodiseras till 
utnyttjandet av dessa tjänster för att matchningsprincipen ska upprätthållas. 
En nackdel med detta kan enligt Kam vara att inkomstskatter inte bör ses 

                                                           
55 Ett typfall då detta föreligger är vid försäljning av fastigheter 
56 Stycke 4.2, 4.3 och 4.4  härrör från Kam, 1990, om inget annat anges 
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som en följd av en intäkt då skatten uppstår efter det att taxerad inkomst är 
fastställd. Därmed blir inte matchningsprincipen aktuell. 
 
Om latent skatt redovisas minskar risken för att intressenter missbedömer 
framtida kassaflöden i bolaget. Det skulle då framgå ur redovisningen vilka 
skattemässiga konsekvenser bolaget kan tänkas få i framtiden på grund av 
periodiseringsdifferenser. En latent skatteskuld uppkommer om det 
skattemässiga resultatet understiger det bokföringsmässiga medan en latent 
skattefordran uppstår då det skattemässiga resultatet överstiger det 
bokföringsmässiga.57 
 
4.3  Redovisningsmetoder för latent skatt 
Kam framför tre olika förslag på hur latent skatt kan redovisas samt vilka 
fördelar respektive nackdelar varje metod har. De olika metoderna är 
skuldmetoden, ackumulativa metoden och nettometoden58. Nettometoden 
kommer dock inte här att beröras då den är relativt ovanlig.  
 
Financial Accounting Standards Board (FASB) i USA har inflytande över 
vilka principer som IASB utformar på redovisningsområdet, vilka Sverige i 
sin tur ska rätta sig efter sedan inträdet i EU. Anledningen till att FASB:s 
ställningstaganden redovisas nedan är att dessa på ovanstående grund kan 
få konsekvenser för det svenska redovisningssystemets utformning. I övrigt 
har även organ tillhörande Europa, Asien och övriga världen inflytande 
över IASB:s regelutformning59. IASB försöker att få medlemmarna att 
komma från så stor del av världen som möjligt för att täcka in alla behov 
och synpunkter i utformningen av standarder och därmed få en balans. Den 
tekniska kunskapen är den viktigaste egenskapen när de 14 medlemmarna 
ska väljas liksom stor praktisk erfarenhet från redovisningsfrågor.60 
 
4.3.1 Skuldmetoden 
IASB61 förespråkar liksom FASB att skuldmetoden skall följas vid 
redovisning av latent skatt. FASB anser att denna metod för att redovisa 
latent skatt överensstämmer med allmänt kända definitioner av tillgångar 
och skulder. Trots att matchningsprincipen beaktas tar metoden sitt fäste i 
balansräkningen och beskrivs som att underlaget för beräkningen av den 
latenta skatten, grovt sett, är skillnaden mellan skattemässig och 

                                                           
57 SOU 1995:43 
58 Kam benämner skuldmetoden liability method, ackumulativa metoden deferred 
method samt nettometoden net of tax method. 
59 www.iasb.org 040423 
60 Ibid 
61 IAS 12 
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redovisningsmässig värdering av tillgångar och skulder. Alla skattemässiga 
konsekvenser av ett visst inkomstår skall kunna återfinnas i bokslutet. 
Temporära skillnader resulterar i latenta skatteskulder eller latenta 
skattefordringar och därmed en skuld eller en tillgång. Vidare skall den 
skattesats som antas gälla vid upplösningen av latensen användas vid 
beräkningen, vilket kräver att fordringen eller skulden omvärderas och 
justeras årligen för att aktuella skattesatser och regler skall kunna följas.  
 
För att en latent skatteskuld ska få redovisas måste följande krav vara 
uppfyllda; det ska i nuläget föreligga en skyldighet att prestera något, det 
ska i framtiden krävas någon form av uppoffring av bolaget för att realisera 
prestationen och skulden ska ha uppkommit som en följd av en redan 
inträffad händelse. FASB anser att skyldigheten är att se som en nutida 
förpliktelse då skattelagstiftningen kräver att en latent skatteskuld ska 
redovisas. Det räcker vidare med att förpliktelsen i nuläget är sannolik för 
att en framtida skyldighet ska anses förekomma. Sannolikheten skall enligt 
FASB anses föreligga då beslut som fattats idag vad gäller tillgångar 
kommer att få skatteeffekter i framtiden. Därmed kan framtida förpliktelser 
grundas på nutida information, då som tidigare beskrivits skattesatser och 
lagändringar som ägt rum ska beaktas vid bokslutstidpunkten. Vidare ska 
latent skatteredovisning ses som en följd av en redan inträffad händelse på 
den grunden att det är den ursprungliga händelsen som skapar 
periodiseringsdifferenser som också skapar latenta skatteskulder. 
 
Redovisning av latenta skattefordringar måste uppfylla följande tre kriterier 
för att klassificeras som tillgång; det ska finnas en sannolikhet för att den 
leder till en framtida fördel, bolaget ska kunna kontrollera fördelen samt 
den ska vara en följd av en redan inträffad transaktion eller händelse. FASB 
anser att tillgången går att relatera till framtida fördelar för bolaget i form 
av positiva nettokassaflöden. Bolaget kan även anses ha kontroll över 
fordringen genom lagreglerad äganderätt över bolagets resurser samt vara 
en följd av en redan inträffad händelse då den periodiseringsdifferens som 
uppstår har sin bakgrund i redan inträffade företeelser. Villkoret för att få 
redovisa en latent skattefordring som en tillgång är strängare än för att få 
redovisa en latent skatteskuld. Detta är något som även RR betonar genom 
att föreskriva att fordringar som inte längre är tillräckligt sannolika ska 
reduceras och återföras62.  
 
FASB:s synpunkter på att latenta skatter kan ses som tillgångar respektive 
skulder delas inte av Kam. Han anser att de ej kan ses som tillgångar och 
skulder på den grunden att latenta skatter inte har sin utgångspunkt i redan 
                                                           
62 RR 9 p.48 
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inträffade händelser utan är poster som kommer att få konsekvenser för 
bolaget i framtiden. För latenta skatter är den taxerade inkomsten hänförlig 
till framtiden. Det är således inte redan inträffade händelser som ger 
upphov till en periodiseringsdifferens i form av till exempel 
värdeminskningsavdrag, utan den relevanta händelsen är istället intjänandet 
av taxerbar inkomst. Att en post uppträder i årsredovisningen betyder inte 
att det existerar en skyldighet att betala skatt, utan först i framtiden kommer 
det att kunna säkerställas om det överhuvudtaget rör sig om en förpliktelse. 
Att så är fallet innebär att posten är upptagen till beskattning i 
deklarationen. FASB gör antagandet att periodiseringsdifferenser kommer 
att upplösas i framtiden. De menar att latent skatt bara får påvisas som 
framtida skattepliktiga intäkter eller kostnader om de baseras på händelser 
som är kända innan beskattningsårets utgång. Detta betyder att bolaget 
måste anta att upplösningen är det enda som kommer att påverka framtida 
skatt, vilket är vilseledande då ett företag som i framtiden förväntar sig 
förluster ändå kommer att redovisa latent skatt trots att ingen skatt kommer 
att betalas under förluståren. Kam kritiserar dessa antaganden och menar 
även att redovisning av latent skatt är en kostsam och komplex metod. 
Fördelar och nackdelar med att använda skuldmetoden måste noggrant 
övervägas. Vidare ifrågasätts om metoden verkligen uppfyller målen med 
finansiell information till investerare och kreditgivare. Informationen kan 
bli bristfällig på grund av osäkerheten i framtida kassaflöden. Slutsatserna 
av när de latenta skatterna kommer att påverka kassaflödet blir osäkra då 
framtida periodiseringsdifferenser kan bli föremål för kvittning mot de 
nutida. 
 
4.3.2  Ackumulativa metoden 
Den ackumulativa metoden tar till skillnad mot skuldmetoden sin 
utgångspunkt i resultaträkningen och redovisningen av skattekostnaden för 
bolaget. FASB och IASB63 föreskriver att den ackumulativa metoden inte 
längre får tillämpas. Förespråkare för den ackumulativa metoden menar 
dock att detta sätt att redovisa latent skatt speglar den korrekta 
skattekostnaden för en viss period, då periodens skattekostnader kan 
matchas mot intäkterna. Samtidigt blir skatten initialt beräknad på ett 
korrekt sätt. Att så är fallet är en följd av att den latenta skatten beräknas 
med utgångspunkt i den skattesats som gällde vid uppkomsten av 
periodiseringsdifferensen. Till följd av detta kommer dock den fordring 
eller skuld som tas upp i räkenskaperna att bli felaktig om någon 
reversering inte sker innan skattesatser eller skatteregler ändras, då någon 
justering inte sker för dessa ändrade förhållanden. Således kan ifrågasättas 
om det går att anta att skatteförhållandena är konstanta. Den latenta skatt 
                                                           
63 IAS 12 
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som visas i balansräkningen kommer att visa summan av räkenskapsårets 
periodiseringsdifferenser tillsammans med föregående års. 
 
Kritik kan riktas mot denna metod då redovisning av latent skatt inte 
uppfyller kraven på att vara en skuld då den troligen aldrig kommer att bli 
betald och resultera i en belastning för bolaget. Även om 
periodiseringsdifferensen kan komma att reverseras i framtiden, 
uppkommer oftast nya differenser med tiden som kan få följden att de 
gamla återföringarna neutraliseras av de nyare. 
 
4.4  Beräkningsmetoder för latent skatt  
Beräkningen av latent skatt kan utifrån någon av ovan nämnda metoder ske 
på två olika sätt, fullskattemetoden eller partialmetoden.64 Om 
fullskattemetoden används vid beräkningen kommer alla konstaterade 
periodiseringsdifferenser att innefattas i underlaget, medan det vid 
användningen av partialmetoden tas hänsyn till om 
periodiseringsdifferensen kan antas bli återförd någon gång i framtiden. 
Således beräknas underlaget för den latenta skatten endast på de 
periodiseringsdifferenser som kommer att reverseras, normalt de som 
återförs inom tre år.65 Vid hänsyn till om periodiseringsdifferenserna kan 
antas bli återförda i framtiden blir det viktigt att beakta om bolaget har 
utrymme för att göra en förnyelse av skattekrediter. Detta då avdrag kan 
medges för en ny avsättning samtidigt som en tidigare återförs vilket leder 
till en neutralisering.   
 
FASB66 och IASB67 kräver att fullskattemetoden ska användas. 
Fullskattemetoden anses vara i överensstämmelse med 
matchningsprincipen och på ett objektivt sätt visa ett resultat som inte 
bygger på några uppskattningar om framtida händelser. Metoden tar sikte 
på varje enskild ursprunglig periodiseringsdifferens och dess inverkan på 
enskilda händelser. En periodiseringsdifferens är inte permanent och ska 
därför reverseras. Det som inte har hänt ska ännu inte beaktas då det inte 
finns någon säkerhet i dessa beräkningar. Därför vore det oriktigt att räkna 
med att framtida skatteeffekter kommer att neutralisera dagens. Som kritik 
mot fullskattemetoden framför Kam till exempel att 
redovisningsinformationen kan komma att vilseleda istället för att upplysa, 
då det inte är fastställt att skattelatensen kommer att ge upphov till några 
kassaflöden.  

                                                           
64 Kam använder begreppen comprehensive approach samt partial allocation 
65 SOU 1995:43 
66 FASB Statement 96 genom Kam, 1990 
67 IAS 12 
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Förespråkare för partialmetoden menar att då skatten i vissa fall inte 
kommer leda till någon betalning, ska den heller inte tas upp direkt. Varje 
post bör inte heller ses separat utan liknande poster bör läggas samman och 
redovisas som en post. Hänsyn bör även tas till att ett bolags skillnad 
mellan skattemässiga och planenliga avskrivningar kan förbli konstanta om 
bolaget förvärvar nya tillgångar i en viss takt, vilket i sin tur leder till att 
differensen dem emellan inte ändras och inga latenta skatteskulder 
uppstår68. Latenta skatter ska behandlas speciellt då det till definitionen inte 
är vanliga kostnader.  
 
Partialmetoden påstås av kritiker stå i strid med försiktighetsprincipen, 
främst då det gäller latenta skatteskulder. Framtida uppskattningar bygger 
på subjektiva bedömningar om något som ännu inte är känt. Därmed kan 
inte framtida neutraliseringar av dagens händelser, som framförts ovan, 
uppskattas på ett trovärdigt sätt.69 
 
Sammanfattningsvis vill vi belysa skillnaderna mellan att redovisa 
obeskattade reserver och bokslutsdispositioner med att redovisa latent skatt 
genom nedanstående exempel. I exemplet antas för enkelhetens skull att 
skattesatsen är 30%. 

                                                           
68 SOU 1995:43 
69 Ibid 
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Resultaträkning 
Med 
bokslutsdispositioner 
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bokslutsdispositioner
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Årets vinst före skatt 
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Årets vinst före skatt    
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Skatt                           
 -60 

Skatt  
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Bet. skatt                      
 -60 
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Årets vinst e. skatt 
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Latent skatt                  
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(100 x 30 %)  
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Balansräkning 
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reserver 
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reserver 

 

Tillgångar    
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IB EK        
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Tillgångar  
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 Årets vinst  
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 UB EK         
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 UB EK     
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 Obesk. 
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0 

 IB skulder  
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 IB skulder  
100 

 Årets skatt 
60 

 Årets skatt   
90 

∑ 500 ∑ 500 ∑ 500 ∑ 500 
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                 Balansräkning 
                               
 
         

* Skattebokslut i deklarationen 
 
 

                   
När bolaget använder latent skatteredovisning återfinns inga 
bokslutsdispositioner i resultaträkningen eller obeskattade reserver i 
balansräkningen. Istället görs dessa vinstdispositioner i bolagens 
deklaration. Således försvinner inte möjligheten att även fortsättningsvis 
göra vinstdispositioner i syfte att få en skattelättnad vid en frikoppling. Vid 
redovisning av latent skatt ökar det egna kapitalet med 70 % av de tidigare 
redovisade obeskattade reserverna och skulderna ökar således med 30% av 
dessa.  
 
4.5 Latent skatt i Sverige  
En frikoppling innebär således att bolagen redovisar latent skatt istället för 
obeskattade reserver och bokslutsdispositioner. Denna redovisning kan som 
ovan beskrivits utformas på olika sätt. Nedan följer en sammanställning av 
dessa olika kombinationer. 
 

Med latent 
skatt 

 

Tillgångar 
500 

IB EK 
100 

  Årets vinst  
210 

 UB EK 
310 

 IB skulder 
100 

 Årets skatt 
60 

 Latent skatt  
30 

∑ 500 ∑ 500 

Årets vinst       300 
Vinstdisp.       -100 
Skattem. res     200 
Bet. skatt          -60 
Latent skatt      -30 
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Figur 5: Metoder för redovisning och beräkning av latent skatt 
 
Som modellen visar finns det vid beräkningen av den latenta skatten även 
en möjlighet att diskontera eller inte diskontera den latenta skatteskulden 
eller skattefordringen. Diskontering är dock inget som vare sig IASB eller 
de svenska rekommendationerna tillåter70. 
 
Sverige redovisar idag latent skatt endast på koncernnivå. Skatten redovisas 
enligt skuldmetoden och beräknas enligt fullskattemetoden i 
resultaträkningen och i balansräkningen. Skatten redovisas också till 
nominellt belopp, det vill säga utan diskontering. RR föreskriver att ”ett 
diskonterat värde skulle kräva detaljerade uppgifter om när enskilda 
temporära skillnader skulle påverka beskattningen. Beräkningen anses så 
komplex att den svårligen låter sig göras. Det är därför olämpligt att kräva 
diskontering av uppskjutna skattefordringar och uppskjutna 
skatteskulder.”71 Däremot föreskriver RR 9 att det redovisade värdet av 
den latenta skatten ska beräknas enligt de skattesatser och de skatteregler 
som är gällande på balansdagen. 
 
Juridiska personer däremot redovisar periodiseringsdifferenser i form av 
obeskattade reserver och bokslutsdispositioner i årsbokslutet72. Således 
används idag två parallella system i Sverige vad gäller redovisning för 
juridiska personer respektive koncerner, vilket kan få negativa effekter på 
utvecklingen av god redovisningssed och rättvisande bild73. Dessa 

                                                           
70 FAR Samlingsvolym, 2003, RR 9    
71 RR 9 p. 45 
72 FAR Samlingsvolym, 2003, RR 9 
73 RSV Rapport 1998:6 
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rekommendationer vad gäller redovisning inkomstskatter av RR återfinns i 
RR 9 och bygger på IASB:s rekommendation IAS 12.  
 
Debatten om en frikoppling tog på allvar fart i Sverige under 1980-talet i 
Balans74 samt av Thorell i hans doktorsavhandling “Skattelag och 
affärssed”. Näringslivet började vid den här tidpunkten att bli mer 
internationellt vilket medförde ökade krav på de svenska bolagen att följa 
internationella regler.75  
 
Sedan det bestämdes att EG:s fjärde bolagsdirektiv ska implementeras i 
medlemsländerna har debatten pågått i Sverige om latent skatteredovisning 
bör införas. Det civilrättliga bokslutet ska upprättas så att utformningen 
stämmer överens med vedertagna redovisningsrättsliga principer. Resultatet 
avser att överensstämma med redovisningsperiodens resultat och på ett 
korrekt sätt spegla bolagets verksamhet och ställning. Redovisningen avser 
att fungera som beslutsunderlag för bolagets intressenter vilka på ett 
tillförlitligt sätt ska kunna utläsa information till grund för investeringar, 
kreditgivningar och lönsamhetsbedömningar76. Staten, i egenskap av 
Skatteverket, ska även i efterhand kunna kontrollera att skatter och avgifter 
betalas enligt gällande regler samt att beskattningsunderlaget speglar 
verksamhetens resultat för att taxeringen därmed ska bli korrekt77. Av detta 
framgår att dessa skilda intressen står i strid med varandra då ett högt 
resultat som speglar den korrekta verksamheten också medför en hög 
taxering. Ett incitament uppstår därmed till att när det finns 
redovisningsregler som möjliggör olika alternativ, redovisa på det sätt som 
ger den minsta möjliga skattemässiga konsekvensen. Det finns därmed en 
risk för att informationsvärdet till kapitalmarknadens intressenter kan 
komma att försämras till följd av dessa skattemässiga incitament78.  
 
4.5.1 Westermarks alternativ till det rådande sambandet  
Fortsättningsvis kommer här presenteras olika alternativ för hur relationen 
mellan redovisning och beskattning kan komma att se ut i Sverige. 
Modellerna syftar till att visa vilka möjliga val det finns för Sveriges del att 
finna lösningar på området79. 
 
Status quo-modellen utgår från att det förhållande som råder i Sverige idag 
kommer att bestå. Till följd av det formella sambandet måste skillnader 
                                                           
74 Tidskrift utgiven av FAR 
75 RSV Rapport 1998:6 
76 SOU 1994:17 
77 Ibid 
78 Prop. 1995/96:107 
79 Stycke 4.5.1 härrör från Westermark, 1995, om inget annat anges 
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mellan skattemässigt och redovisningsmässigt resultat redovisas. En möjlig 
utveckling av modellen kan dock vara att de obeskattade reserverna tas bort 
och istället ersätts av en latent skatteskuld och en ökning av det egna 
kapitalet. Det fria egna kapitalet kommer på detta sätt att öka och därmed 
kommer även utdelningsbara medel att öka. Bokslutsdispositioner och 
obeskattade reserver tas således bort ur redovisningen men sambandet 
mellan redovisning och beskattning består på det materiella planet. Således 
tilltar överensstämmelsen till internationella redovisningsprinciper och 
tillgängligheten för utländska intressenter ökar. För att det ska bli möjligt 
krävs att en bra metod för latent skatteredovisning kan utformas som 
uppfyller intressenternas informationskrav. Status quo-modellen har vissa 
praktiska fördelar då utvecklingen av redovisningspraxis kommer att skötas 
av redovisningsintressenter. Dessutom kommer bara ett bokslut att behöva 
upprättas. Därmed kan detta vara fördelaktigt för skatteintresset som sparar 
resurser samt legitimerar ökade befogenheter i form av kontrollverksamhet. 
Styrning sker på områden där det enligt skatterätten finns för stora 
handlingsutrymmen vad gäller resultatreglerande åtgärder, vilket resulterar 
i skilda lagbestämmelser beträffande vissa poster och värderingsmetoder. 
 
Uppdelningsmodellen tar sikte på att en åtskillnad görs mellan 
redovisningsregler och skatteregler som styr vilka uppgifter som ska 
lämnas till Skatteverket som beskattningsunderlag. Kopplingarna i IL 
mellan bokföringsmässiga grunder och att avdrag ska göras i räkenskaperna 
för att godkännas tas därmed bort. Ett materiellt samband kommer dock 
fortfarande i viss mån att finnas då den skattemässiga resultatberäkningen 
även fortsättningsvis måste ske med någon form av utgångspunkt i det 
redovisningsmässiga resultatet, för ett visst räkenskapsår för aktuellt bolag. 
Problemet med kopplingen mellan redovisning och beskattning kan därmed 
ej helt lösas även om en frikoppling sker på det formella planet och delvis 
på det materiella. Denna metod överensstämmer med intentionerna i EG:s 
fjärde bolagsdirektiv. Två separata regelverk införs vilket framtvingar en 
ny ”skattebokslutslag” där en egen utformning av lagervärdering, 
periodiseringsfrågor och avskrivningsmöjligheter regleras. Denna 
utveckling har skett i USA och även i våra grannländer Norge och 
Danmark. Norge har dock valt att delvis behålla det materiella sambandet, 
men avskaffat begreppet obeskattade reserver.  
 
För att ovanstående ska vara praktiskt genomförbart krävs att regelverket är 
noggrant utformat. Då dubbla regelverk införs leder metoden till ökad 
administrativ belastning både för företagen och för Skatteverket som 
tvingas att göra ett ”dubbelarbete” samt lära sig ett nytt regelverk. Det kan 
bli särskilt betungande för mindre bolag då det krävs mer resurser med två 
system än med ett. Det positiva är att redovisningen kan utvecklas fritt och 
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inte hindras av några skattemässiga incitament som kan leda till en 
snedvriden bild av företagets verksamhet. Intresset från staten att styra 
redovisningsutvecklingen i syfte att inte gå miste om skatteintäkter 
bortfaller med uppdelningsmodellen. Till följd av skillnaden mellan 
regelsystemens resultatberäkning uppkommer tidsmässiga differenser i 
form av latent skatt och därmed latent skatteredovisning. 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver försvinner dock. Viktigt är 
att vald metod för latent skatteredovisning ges en exakt definition så att 
årets resultat korrekt kan fastställas. Valet får som följd hur stort det egna 
utdelningsbara kapitalet blir. Att låta bolagen välja redovisningsmetod kan 
dock leda till jämförbarhetsproblem. En frihet att välja beräkningsmetod 
leder till att granskningsarbetet av företagets verksamhet försvåras. För att 
legaliteten med en uppdelning ska kunna upprätthållas krävs att 
valmöjligheten mellan olika metoder för den skattskyldige minimeras. 
Rättvisande bild som ÅRL uppställer som krav på redovisningen ger en 
alltför stor spännvidd att röra sig inom ur ett skatteperspektiv. Ett väl 
utvecklat regelsystem på skattesidan behöver därför införas med denna 
metod. 
 
Redovisningsmodellen definierar den redovisningsmässiga vinsten som att 
även vara den skattemässiga. Skattereglerna ska därmed fastställa att den 
beskattningsbara inkomsten utgörs av den redovisningsmässiga vilket 
innebär ett fullkomligt samband. Inga skattemässiga värderingsregler, 
avskrivningsmöjligheter eller periodiseringsdifferenser uppkommer och 
latenta skatter blir teoretiskt omöjliga. Endast ett vinstbegrepp för både 
skatte- och redovisningsområdet blir härmed aktuellt att arbeta efter. 
Modellen anpassar också skattesatsen som används efter den som blir 
aktuell till följd av statsfinansiella krav och överväganden. Det 
bokföringsmässiga resultatet måste därför entydigt kunna beräknas. 
Modellen kan dock bli svår att genomföra fullt ut då skattelagstiftningen 
har blivit ett redskap i politiskt syfte. Skattereglerna ändras ständigt i 
Sverige för att överensstämma med finanspolitiska överväganden och 
skulle därmed leda till att även redovisningsreglerna tvingades göra detta 
vid en full överensstämmelse. Det skulle bli mycket arbetskrävande för 
bolagen att hålla sig uppdaterade med alla ändringar. Ett regelsystem 
medför dock att stora tids- och kostnadsmässiga besparingar kan uppnås.  
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5. LAGÄNDRINGSPROCESSEN OCH 
INFLYTELSERIKA ORGAN 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur en ny lag kommer till, från 
initiativ till beslut, då det är viktigt för läsaren att förstå hur arbetet löper 
vid tillkomsten av nya lagregler. Således har modellen främst ett 
informativt syfte och kommer därmed inte att vidare analyseras. Här ges 
även en presentation av viktiga organ på redovisnings- och 
beskattningsområdet.  
 
5.1 Lagändringsprocessen 
Tillkomsten av en ny lag eller en ändring i en befintlig lag kan 
åskådliggöras genom följande modell80: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Lagändringsprocessen 
Källa: Regeringskansliet, 2004 
 
Initiativet till en ny lag eller en lagändring kan komma från myndigheter, 
intressegrupper eller enskilda personer, men de allra flesta initiativ 
tillkommer från regeringen eller riksdagen. Efter initiativet utreds förslaget 
av en särskild utredare, ett departements egna tjänstemän eller av en 
                                                           
80 Stycke 5.1 härrör från Regeringskansliets broschyr 

Förslaget 
utreds och 

publiceras i en 
SOU

Förslaget 
förbereds i 

departementet

Regeringen 
lämnar 

proposition till 
riksdagen

Regeringen 
utfärdar lagen

Initiativ till 
ny lag el. 
ändring 

Förslaget på 
remiss till 
instanser 

Lagrådet  
granskar 
förslaget 

Kungörelse 
i SFS 

Behandling 
i riksdagens 
utskott 

Riksdagen 
fattar beslut 



Kapitel 5 – Lagändringsprocessen och inflytelserika organ 
 

 36

kommitté som kan bestå av experter, tjänstemän och politiker. Slutsatserna 
av utredningen sammanställs i en rapport som sedan publiceras i Statens 
offentliga utredningar, SOU. 
 
När utredningen är färdig skickas den ut på remiss till remissinstanserna, 
det vill säga berörda myndigheter, intresseorganisationer, kommuner eller 
enskilda för att de ska kunna yttra sig över förslaget. Regeringen får 
därigenom veta vilket stöd som finns för förslaget och vad berörda parter 
tycker i frågan. Om många remissinstanser är negativt inställda till 
förslaget kan regeringen försöka att hitta andra lösningar. 
 
I nästa steg i processen formulerar departementet en proposition, det vill 
säga det förslag som regeringen ska lämna till riksdagen. Om lagen är 
särskilt viktig för enskilda eller ur allmän synpunkt skickar regeringen först 
förslaget till Lagrådet. Lagrådet består av domare från Högsta domstolen 
och Regeringsrätten som granskar förslaget och ser så att det inte står i strid 
mot andra lagar samt avger ett yttrande angående lagförslaget. 
 
Lagförslaget från regeringen eller en riksdagsledamot behandlas i 
riksdagens utskott. Riksdagens ledamöter har rätt att lämna ett motförslag 
till regeringens proposition, en motion. Om riksdagen antar en motion 
måste regeringen genomföra denna. När utskottet har behandlat förslaget 
lämnar det ett betänkande till riksdagen som sen ska besluta om en ny lag 
ska träda i kraft eller inte. Om riksdagen fattar beslut om att en ny lag ska 
träda i kraft är det regeringen som utfärdar och gör den nya lagen offentlig. 
Den nya lagen eller ändringen publiceras sedan i svensk 
författningssamling, SFS. 
 
5.2 Inflytelserika organ på skatte- respektive 
redovisningsområdet i Sverige 
Nedan görs en kortfattad presentation av viktiga organ på redovisnings- 
och beskattningsområdet för att ge läsaren en god förståelse för den 
fortsatta framställningen. 
 
5.2.1 Bokföringsnämnden 
BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla och uttolka god 
redovisningssed. Nämnden har tio ledamöter som utses av regeringen och 
dess främsta uppgift är att ge ut allmänna råd och informationsmaterial om 
tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.81 
BFN:s råd och ställningstaganden är inte bindande för bolagen, men på 

                                                           
81 www.bfn.se 040318 
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senare tid har nämndens inflytande stärkts och många gånger åberopar 
domstolar och Skatteverket nämndens publikationer på samma sätt som 
lagtext. Traditionellt sett har BFN varit inriktad på redovisningsproblem i 
små och medelstora företag. Nämnden svarar på frågor om redovisning från 
både enskilda företag, organisationer och myndigheter och riktar sig främst 
till de onoterade bolagen.82 
 
5.2.2 FAR 
FAR är en intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer samt 
kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. FAR var tidigare 
det huvudsakliga normgivande organet, men sedan RR inrättades 1989 ger 
inte föreningen ut några nya rekommendationer, utan underhåller endast de 
som tidigare givits ut. FAR var ursprungligen en förkortning av Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, men nu heter föreningen bara FAR eftersom den 
bygger på kompetens från flera yrkesgrupper. Föreningen ger stöd till 
revisionsbyråbranschen genom rekommendationer, uttalanden och 
utbildning. FAR har även en förlagsverksamhet där tidskrifter och böcker 
ges ut. Bland annat ges tidskriften Balans ut där aktuella redovisningsfrågor 
debatteras och behandlas. FAR:s verksamhet bedrivs till stor del i olika 
kommittéer och tillfälliga arbetsgrupper. Genom kommittéernas och 
arbetsgruppernas insatser utvecklas revisorsområdet både på nationell och 
internationell nivå. Ledamöterna i kommittéerna tillsätts av styrelsen för 
två år i taget med möjlighet till omval. Ledamöterna i de tillfälliga 
arbetsgrupperna tillsätts av styrelsen för ett år i taget. Två viktiga 
kommittéer är redovisningskommittén och skattekommittén. 
Redovisningskommitténs huvuduppgifter är att bevaka ämnesområdet 
nationellt och internationellt, påpeka bristfälligheter för styrelsen samt 
lämna förslag på förändringar av normer inom redovisningsområdet, 
utarbeta uttalanden i redovisningsfrågor, medverka som sakkunnig i 
redovisningsfrågor, ansvara för FAR:s internationella kontakter i 
redovisningsfrågor och att utarbeta underlag för FAR:s yttranden. 
Skattekommitténs uppgifter är främst att bevaka utvecklingen inom 
skatteområdet, utarbeta och lämna förslag till styrelsen på anvisningar och 
rekommendationer, utreda policyfrågor inom skatteområdet samt, efter 
beslut från styrelsen, publicera FAR:s ställningstaganden och att genom 
kontakt med myndigheter och institutioner framföra och bevaka FAR:s 
intressen inom skatteområdet.83 
 

                                                           
82 Nilsson, 1999 
83 www.far.se 040318 
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5.2.3 Redovisningsrådet 
1989 bildades Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed av staten 
genom BFN, FAR och Sveriges Industriförbund. Tidigare hade de tre 
organisationerna arbetat var för sig med att utveckla god redovisningssed 
vilket bidrog mycket till redovisningens utveckling i Sverige. Bakgrunden 
till bildandet av ett nytt gemensamt organ var att det framstod som en 
nackdel att normgivningen på redovisningsområdet var splittrad mellan 
olika organ, vilket även ledde till att redovisningspraxis blev splittrad. 1998 
bildades nuvarande Föreningen för utvecklande av god redovisningssed 
som övertog stiftelsens uppgifter och de ekonomiska resurserna förstärktes. 
Uppgiften att utfärda rekommendationer och sprida information görs främst 
av ett råd inom stiftelsen, Redovisningsrådet. Detta råd består av nio 
ledamöter som styrelsen utser.84  
 
Då svenska bolag i hög grad arbetar internationellt bör deras redovisning 
utformas så att den även är lättillgänglig för internationella intressenter. För 
att uppnå en sådan internationell jämförbarhet utformas RR:s 
rekommendationer med utgångspunkt från IAS/IFRS. IASB är EU:s 
normgivande organ då EU inte självt ger ut några riktlinjer för 
redovisningsområdet85. Målet är att Rådets rekommendationer ska följa 
IAS/IFRS och att avvikelser därifrån endast ska förekomma om svensk lag 
hindrar redovisning enligt dessa regler eller om det finns andra starka skäl. 
RR:s rekommendationer och uttalanden, liksom uttalanden från Rådets 
Akutgrupp, riktar sig främst till publika bolag samt bolag som genom sin 
storlek har ett stort allmänt intresse. 2003 bildades även Panelen för 
övervakning av finansiell rapportering. Detta är en självständig enhet som 
har till uppgift att övervaka de noterade bolagens finansiella information. 
Behovet av upplysningar är särskilt stort för de företag som är föremål för 
kapitalmarknadens intressen. För övriga företag är behovet mindre och 
kraven kan därför ställas lägre, särskilt när det gäller informationens 
omfattning.86 
 
5.2.4 Svenskt Näringsliv 
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Det är en ideell 
förening där medlemmarna utgörs av 46 stycken bransch- och 
arbetsgivarförbund eller andra sammanslutningar av företag. Enskilda 
bolag är medlemmar i Svenskt Näringsliv genom sitt medlemskap i 
medlemsorganisationerna. Föreningen vill öka förståelsen för företagens 
verklighet och verka för att förbättra villkoren för svenska företag att 
                                                           
84 www.redovisningsradet.se 040318 
85 Edenhammar och Hägg, 1997 
86 www.redovisningsradet.se 040318 
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utvecklas och växa. Svenskt Näringsliv arbetar med opinionsbildning, 
utveckla nya idéer, sprida kunskap och arbeta fram förslag till att skapa 
bättre förutsättningar för företagen.  
 
Organisationen är medlemsstyrd. Det innebär att den arbetar på uppdrag av 
sina medlemmar och att styrelsen bestämmer inriktningen på 
verksamheten. Svenskt Näringsliv tillämpar den så kallade 
närhetsprincipen, vilket betyder att föreningen endast arbetar med frågor av 
gemensamt intresse för bolagen oavsett bransch. Svenskt Näringsliv ser till 
att samarbete kommer till stånd mellan medlemmarna. De verkställande 
direktörerna för medlemsorganisationerna och ledningen för Svenskt 
Näringsliv träffas regelbundet. Samarbete mellan medlemmarna innebär 
bland annat att de skall informera varandra och föreningen om sin pågående 
verksamhet och att diskutera med Svenskt Näringsliv i viktiga frågor.87 
 
5.2.5 Skatteverket  
På grund av den starka kopplingen mellan redovisning och beskattning i 
Sverige har Skatteverket fått ett visst inflytande över normbildningen. 
Detta gäller speciellt för vad som är att anse som god redovisningssed i 
vissa branscher och inom vissa företagsstorlekar.88 
 
Skatteverkets uppgifter är att leda skattekontoren genom att meddela 
föreskrifter om verkställighet av lag, utfärda allmänna råd och göra 
uttalanden rörande rättstillämpningen, ge mål och riktlinjer samt följa upp 
och analysera verksamheten vid skattekontoren och 
kronofogdemyndigheterna, fördela ekonomiska resurser inom 
förvaltningsområdet och att vidta åtgärder som leder till samordning, 
rationalisering och enhetlighet. Skatteverket kan ge ut bindande föreskrifter 
till skillnad från övriga beskrivna organ. Styrelsen för Skatteverket består 
av nio ledamöter som utses av regeringen och av verkets generaldirektör 
som är ordförande i styrelsen och chef för verket. I styrelsen ingår också 
två företrädare för personalorganisationerna. Styrelsen beslutar bland annat 
om viktigare föreskrifter samt frågor av större ekonomisk betydelse.89 
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6. MAKT OCH BESLUT SAMT 
INSTITUTIONELL TEORI 
I kapitlet behandlas teori om hur beslut kan fattas i organisationer samt 
hur makt kan användas och knytas till individer respektive organisationer. 
Avsnittet innehåller även teori om redovisningsområdets institutionella 
struktur i Sverige och om auktoriteter och dess påverkan vid normbildning.  
 
6.1 Makt och beslutsfattande 
En beslutsprocess är ofta knuten till någon form av förändring och 
utveckling. Beroende på hur rutinmässiga dessa beslut är tar processen och 
implementeringen olika lång tid. De intressen som finns i ett visst beslut är 
ofta praktiska då det kan röra sig om betydande ekonomiska värden som 
står på spel. För att kunna studera beslutsprocesser är det viktigt att det 
finns handlingsfrihet för individen. Olika objektiva valmöjligheter ska stå 
till buds samt alternativ ska finnas som kan rangordnas och väljas 
emellan.90  
 
6.1.1 Rationella beslut 
En klassisk rationell beslutsmodell handlar om att människan följer ett 
mönster. Vid ett val mellan olika alternativ kan ett beslut alltid fattas och 
en rangordning kan göras av olika val och dess konsekvenser. För att 
lyckas med detta använder individen sin preferensskala. Individen 
nyttomaximerar genom att välja det alternativ som står högst på dess 
värdeskala liksom att samma val skulle göras igen om individen fick chans 
att på nytt fatta ett beslut på samma område. Modellen har fått kritik genom 
åren för att inte vara tillämpbar fullt ut och kan därför betraktas som en 
idealmodell.  
 
Simon91, nobelpristagare i ekonomi 1978, bedömer att rationalitet endast är 
en variabel i en beslutsprocess. Han menar att ingen individ har möjlighet 
att uppnå full rationalitet i en beslutssituation. Istället ska graden av 
rationalitet tas in som en variabel i den klassiska modellen. Simon skiljer 
mellan den empiriska nivån som säger att något ska vara och den normativa 
nivån som menar att något bör göras på ett visst sätt. Han menar att alla 
beslut som tas i organisationer kan delas upp på empiriska och normativa 
beståndsdelar vilka är en förutsättning för att kunna fatta ett beslut. 
Skillnaden dem emellan ligger i att empiriska påståenden kan prövas i 
någon form och kräver kunskap om organisationens omvärld medan 
normativa påståenden inte kan prövas på en vetenskaplig grund. Normativa 
                                                           
90 Stycke 6.1 härrör från Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 1999, om inget annat anges 
91 Simon, H E i Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 1999 
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påståenden speglar organisationens mål och värderingar till följd av 
begränsningar som moral och lagstiftning. Utifrån empiriska 
beteendemönster har Simon skapat en inte helt rationell modell som tar sin 
utgångspunkt i att individen inte kräver full insyn i alla tänkbara 
valmöjligheter i en viss beslutssituation. De beslut som fattas i 
organisationer är bara undantagsvis fattade utifrån optimering. Istället 
handlar det om att hitta ett alternativ som tillfredsställer behoven, och det 
alternativet behöver nödvändigtvis inte vara det bästa. På detta sätt kan en 
organisation få standarder som visar dess ambitionsnivå på vissa områden. 
Detta kan leda till att beslut fattas utifrån fasta rutiner som tidigare 
utvärderats på ett visst område, vilket kan leda till att organisationen fastnar 
i gamla beteendemönster och hindrar en utveckling och anpassning efter 
nya förhållanden. 
 
Lindblom92 har gjort analyser av beslutsfattande i offentliga organisationer. 
Han menar liksom Simon att en rationell beslutsmodell inte går att 
uppfylla. Han har skapat en egen empirisk modell som säger att när 
individen ska försöka förstå ett problem som ska resultera i ett beslut, 
används den politik som står mycket nära den redan befintliga. Målen 
anpassas till de medel som finns istället för att göra tvärt om och endast ett 
fåtal möjliga alternativ tas hänsyn till. Problem är flytande och får sällan en 
permanent lösning och bör därför oupphörligt tas upp till nya diskussioner. 
Han menar vidare att ett beslut är ett sätt att fly från ”onda ting” istället för 
en process mot ett uppställt mål och bara ett fåtal konsekvenser av ett 
beslut beaktas. Besluten i en organisation handlar således om att ta små 
försiktiga steg i rätt riktning och inte agera som en rationalist.  
 
6.1.2 Garbage can – modellen 
Nedanstående modell visar att beslutsprocessen består av flera olika 
strömmar som tillsammans leder till ett beslut och genomförande. 
Beslutsanledningarna är de olika situationerna där det förväntas att 
organisationen tar ställning till ett visst problem genom ett beslut. 
Problemet i sin tur kan vara något som engagerar individer. Lösningar är 
alla de förslag som framkommer i samhället på hur problemet kan lösas på 
olika sätt och deltagare är de individer som har ett intresse i att det aktuella 
problemet får en lösning. Dessa individer har olika egenskaper. De olika 
strömmarna av lösningar kommer sedan att sorteras och de lösningar som 
inte är tillfredsställande hamnar i ”soptunnan”. Modellen är öppen för 
många olika variationer på input som kan behandlas i beslutsprocesserna.  
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Figur 7 : Garbage can – modellen.  
Källa: Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 1999 
 
För att inte modellen ska formas av tillfälligheter krävs det att de olika 
kombinationsmöjligheterna av strömmarna regleras. Att detta sker vid rätt 
tidpunkt blir en viktig variabel att ta hänsyn till samt att kunna organisera 
de olika strömmarna av beslutsmöjligheter, deltagare, lösningar och 
problem. Strömmarna kan styras och struktureras genom tillfälliga 
sammankopplingar, baserat på tidigare erfarenheter och organisatoriska 
beslutsprocesser liksom genom sammankopplingar som bygger på 
strukturer och administrativa förhållanden i olika organisationer.  
 
6.1.3 Maktkällor 
Det finns olika sätt för hur makt kan erhållas. Det byråkratiska systemet 
enligt Weber93 har sina tyngdpunkter i den formella makten och 
auktoriteten. På detta sätt vinns makt genom auktoritet och befogenhet och 
en form av legal kontroll, vilket även kan kallas rationell makt. Denna form 
av makt är relativt billig att använda sig av och bygger på hur makten 
upplevs i relation till andra individer. När normer och förväntningar är 
väntade och accepterade är den auktoritära makten hög. Individer 
accepterar då frivilligt den auktoritäre personens råd och kontroll över 
saker. Rationell eller legitim makt kan således inte påtvingas någon utan 
bygger på ömsesidigt samtycke från två individer. Genom makt i form av 
auktoritet eller befogenheter har individen rättigheter att be andra individer 
företa handlingar enligt givna ramar. Dessa rättigheter kan inte sägas vara 
                                                           
93 Weber, Max i Hatch, 2000 
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personligt knutna, utan bör istället ses som knutna till den position i en 
organisation som personen har. Makten stannar således kvar i 
organisationen när individen försvinner och tilldelas sedan efterträdaren.94 
 
Makt kan även bygga på individens personliga egenskaper i form av 
karismatisk makt eller på traditionell makt som har sina grunder i en grupps 
rättigheter baserad på traditioner. Expertis i form av ett stort kunnande på 
aktuellt område samt gynnsamma situationer och tillfällen i form av närhet 
till inflytelserika personer och organ är andra källor för att tillskapa sig 
makt. En definition av makt som ofta används är ”A har makt över B i 
samma utsträckning som denne kan få B att göra något som B annars inte 
skulle ha gjort”95. Med detta menar Dahl att all makt är relationsbetingad 
och makten är således inte knuten till individen. Makten används i syfte att 
nå ett eftersträvat mål i överensstämmelse med ett egenintresse som i sin 
tur är knutet till en organisation eller till samhället som helhet.  
 
Institutionell teori har sin fokus på makt i termer av förväntningar från 
institutionella organ eller från sociala och juridiska normer och resurser. 
Bacharach och Baratz96 har utvecklat ett synsätt på makt som tar sitt fäste i 
att vissa beslut aldrig kommer att fattas på grund av att aktörer med en hög 
maktställning i samhället använder makten för att hindra att ett visst förslag 
genomförs. Synsättet riktar sig främst mot samhället i stort eller till någon 
annan form av social organisation och därmed inte till affärsorganisationer. 
Det som skiljer dessa åt är att samhället och sociala organisationer har en 
tendens att styras av olika och ibland motstridiga intressen. Intressena kan 
vara svåra att få helt överensstämmande. Bacharach och Baratz talar om 
”maktens två ansikten”, det vill säga ett första ansikte som används i syfte 
att genomföra ett beslut som önskas genomföras och ett andra ansikte som 
riktar hela sin uppmärksamhet mot att försöka hindra genomförandet och 
den politiska processen. Den sistnämnda aspekten kan dock bli svår att 
upptäcka då den ofta sker i det tysta och därför blir svår att direkt kunna 
påvisa. 
 
6.2 Institutionell teori inom redovisningsfrågor  
Jönsson97 anser att Sverige har en hög kvalitet i sin redovisning och en 
relativt liten elit som arbetar fram lösningar på aktuella 
redovisningsproblem. Grunden för inflytande inom redovisningsområdet är 
i allmänhet en anknytning till en viss position. En sådan position kan nås 

                                                           
94 Stycke 6.1.3 härrör från Hatch, 2000, om inget annat anges 
95 Dahl, Robert i Hatch, 2000 s. 309 
96 Bacharach, Samuel B och Baratz, Morton S i Hatch, 2000 
97 Stycke 6.2 härrör från Jönsson, 1985, om inget annat anges 
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genom medlemskap i en normgivande organisation. Positionen ger ofta 
personen respekt och denna respekt leder till att individen ger 
organisationen mer inflytande i olika debatter om redovisningsfrågor.  
 
6.2.1 Redovisningsområdets institutionella struktur  
Enligt Jönsson består den institutionella strukturen inom 
redovisningsområdet i Sverige av följande organ; 
 
1. FAR med dess redovisningskommitté och revisorskår som utgör ett 
viktigt verktyg både när det gäller att föra ut nya normer, men även när det 
finns nya behov att fånga upp. En betydelsefull del av FAR är tidningen 
Balans som anses vara den viktigaste tidskriften i Sverige när det gäller 
debatter inom redovisningsfrågor. Revisorskåren har en stor auktoritet som 
normbildare. 
 
2. BFN är ett allt viktigare organ när det gäller att påverka utvecklingen. En 
av BFN:s fördelar är organets närhet till normutvecklingen som sker inom 
statsmaktens och domstolsväsendets regi. 
 
3. Sveriges Industriförbunds98 referensgrupp är ett viktigt organ när det 
gäller att företräda bolagens syn på hur redovisningsinformation ska 
utformas. 
 
4. Debattörer och uttolkare som främst består av affärsjournalister och 
andra skribenter, men också av enskilda företag och deras rapporter. Denna 
grupp bildar den institutionella strukturens ”yttre ring”. 
 
5. Lagstiftaren, Sveriges Riksdag, utgör den ”innersta cirkeln” i den 
institutionella strukturen då det är lagstiftaren som ska kungöra de normer 
som ska fastställas genom lagstiftning. 
 
6.2.2 Normbildningsteori - Auktoriteter på redovisnings-
området 
I den institutionella miljön finns en elit av auktoriteter. Då utvecklingen av 
redovisningsnormer till största delen sker inom den institutionella 
strukturen är det vanligt att auktoriteterna anlitas för sin sakkunskap för att 
bedöma olika argument. Jönsson har identifierat auktoriteterna inom 
redovisningsområdet och han delar in dessa i olika skikt vilket kan 
illustreras i nedanstående figur. 
 

                                                           
98 Ingår numera i Svenskt Näringsliv 
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Figur 8: Redovisningseliten 
Källa: Egen bild baserad på Jönsson, 1984 
 
Det finns en begränsad grupp av auktoriteter som respekteras för sin 
sakkunskap. Denna grupp återfinns högst upp i figuren. Dessa personers 
auktoritet inom redovisningsområdet grundas i huvudsak på deras 
professionella kompetens. Mellanskiktet i figuren består av personer som 
debatterar och representerar olika intressen. De individer som kan föra fram 
sin grupps synpunkter på ett bra sätt blir uppmärksammade. Det kan leda 
till att individen till exempel blir invald i en arbetsgrupp. Om personen 
vidgar sin kompetens och är duktig på att representera sin grupp kan det 
leda till att denna platsar i toppgruppen som en oberoende auktoritet. 
Individerna i mellanskiktet grundar främst sin auktoritet på en position 
inom den institutionella strukturen, men också till stor del på bra 
kommunikationsförmåga. Denna förmåga är oftast viktigare än 
sakkunskapen. 
 
Den största delen av auktoriteterna inom redovisningsområdet tillhör dock 
det skikt som kallas för de aktiva lyssnarna. De återfinns längst ner i 
figuren. Personerna i denna grupp är vanligen aktiva i vissa frågor medan 
de inte alls är engagerade i andra. Gruppen förmedlar reaktioner vid 
debatter om olika redovisningsproblem genom att förstärka vissa argument 
och dämpa andra. Skiktet spelar även en stor roll vid attitydbildning i 
redovisningsfrågor. Om en ny rekommendation ska kunna slå igenom bör 
den stödjas av denna grupp. De aktiva lyssnarna visar att 
redovisningsområdet också kan sägas vara pluralistiskt vilket innebär att 
olika grupper och personer har olika inflytande i olika frågor och över 
tiden. Därmed finns det även ett exempel på att det inte alltid är rätt att tala 
om auktoriteter. 
 
6.2.3 Förändring av normer 
Förändringen av normer kan sammanfattas i en process som indelas i fyra 
olika faser; upptäckt, etablering, attitydbildning och legitimering. 

  3 

  2 

  1 1. Respekterad oberoende topp 
2. Debatterande, partsrepresenterande 
mellanskikt 
3. Aktivt lyssnande bas 
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Figur 9: Normbildningsprocessen 
Källa: Jönsson, 1984 
 
När det gäller att upptäcka nya behov av att förändra gällande normer eller 
att etablera nya spelar redovisningseliten en viktig roll. Eliten är mycket 
effektiv på dessa punkter vilket till stor del beror på att till exempel 
revisorer ofta kommer i kontakt med problemen i praktiken. På grund av 
det har exempelvis FAR:s redovisningskommitté kunnat vara väl förberedd 
när diskussionen om ett problem har blivit offentlig. Kommittén har då ofta 
redan diskuterat frågan.  
 
Attitydbildning sker vanligtvis genom personlig påverkan. Ofta sker 
diskussioner i små grupper, exempelvis i BFN och i FAR:s 
redovisningskommitté. Där kan diskuteras faktorer som upplevda 
egenskaper av förändringen, normer och relationer i de grupper dit 
aktörerna hör och erfarenheter av jämförbara metoder. Det är inte ovanligt 
att det i början råder olika uppfattningar om problemet och om hur det ska 
lösas, vilket kan leda till att erfarenheter från olika organisationer samlas 
in. Organisationernas lösningar leder sedan ofta till att de olika 
uppfattningarna kan jämkas. 
 
Legitimering av lösningen på ett problem sker vanligen genom att personer 
eller organisationer med prestige accepterar lösningen. När de berörda 
parterna har skapat sina attityder ska dessa jämkas samman till ett enigt 
stöd till förändringen och där har ofta maktpolitiska överväganden en 
betydande roll. Detta då det inte är lyckat att driva igenom en ny norm mot 
oppositionens vilja. Synen på olika redovisningsfrågor i Sverige är relativt 
likartad och det leder till att legitimering av en ny norm sällan vållar några 
problem. 
 
I den första fasen när det gäller att föra fram frågorna är det främst den 
aktivt lyssnande basen som är engagerad. Mellanskiktet engagerar sig vid 
debatten om olika lösningar och toppgruppen har hand om legitimeringen. 
En av de viktigaste iakttagelserna som Jönsson har gjort i sin studie är att 
utvecklingen av nya normer till största delen sker inom den institutionella 
strukturen. Även om det är individer som agerar och försöker påverka så 

  Upptäckt  Etablering   Attityd-
  bildning   Legitimering
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gör de oftast det i institutionellt bundna former. Det kan säga att det 
strukturella inslaget vid normbildning ökar.  
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7. UTREDNINGAR, DIREKTIV OCH 
RAPPORTER 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av studiens empiri som är 
insamlad från sekundärdata. Sekundärdata härrör från EG:s fjärde 
bolagsdirektiv, SOU 1995:43, RSV:s rapport 1998:6, samt från SOU 
2003:7. Dessa redovisas nedan i den tidsordning som de har 
offentliggjorts.   
 
7.1  Vilka krav på redovisningen ställer EU? 
Det fjärde bolagsdirektivet99 utkom redan 1978 och är det äldsta på 
redovisningsområdet. Det beskriver hur bolag inom gemenskapen ska 
redovisa sina årsbokslut för att kravet på en rättvisande bild och syftet med 
att harmonisera medlemsländernas redovisningslagstiftning ska kunna 
uppnås. Direktivet uppställer de minimikrav som måste följas, vilka 
medlemsländerna sedan fritt kan välja hur de vill implementera för att 
kraven ska uppfyllas. Direktiven är bindande för medlemsländerna vilket 
gör att Sverige måste se till att direktivens krav uppfylls. Ändringar har 
skett i det ursprungliga direktivet genom till exempel 
Moderniseringsdirektivet 2003100. Detta för att en överensstämmelse ska 
finnas mellan EG:s regelutformning och de nya IAS/IFRS-reglerna och att 
därmed en harmonisering ska bli möjlig. En förändring som har skett i det 
fjärde bolagsdirektivet är att det ska vara möjligt, i enlighet med IFRS, att 
värdera vissa tillgångar till verkligt värde. 
 
Direktivet föreskriver att ett materiellt samband bör föreligga som en viss 
grund då beskattningen på något sätt ska utgå från det redovisade resultatet 
för en bestämd period. Däremot bör det formella sambandet mellan 
redovisning och beskattning i form av bokslutsdispositioner och 
obeskattade reserver upphävas då dessa inte finner någon motsvarighet i 
EG:s regelverk101. Istället ska latent skatt redovisas i form av en not om 
posten kan komma få betydelse ur beskattningssynpunkt i framtiden102. Det 
finns dock en möjlighet för bolaget att välja att redovisa latent skatt direkt i 
balansräkningen då redovisning i not är det minimikrav som direktivet 
uppställer. De krav som uppställs i EG-direktivet saknar överensstämmelse 
med svenska redovisningsregler för aktiebolag då dessa inte uppställer 
några krav på att latent skatt ska redovisas i not eller i balansräkningen.   
 

                                                           
99 78/660/EEG 
100 SOU 2003:71 
101 Thorell, 1993  
102 Artikel 43.1.11, EG:s fjärde bolagsdirektiv i Thorell, 1993 
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7.2 Redovisningskommitténs förslag till kopplingen 
mellan redovisning och beskattning 
De förslag som framkom i 1995 års delbetänkande “Sambandet 
Redovisning–Beskattning” presenteras här i sammandrag. 
Redovisningskommittén förespråkar i betänkandet att det nuvarande 
sambandet mellan redovisning och beskattning bör upphöra för aktiebolag 
genom att det formella sambandet avskaffas. Därmed försvinner kravet på 
att motsvarande avdrag ska göras i räkenskaperna för att ett avdrag ska 
medges skatterättsligt. Förslaget tar primärt sikte på att 
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver ska försvinna ur 
redovisningen och därmed ökas den internationella harmoniseringen mot 
en enhetlig redovisningsstandard. Poster som enbart redovisas i 
årsbokslutet ur ett skatteperspektiv bör istället endast redovisas i bolagens 
deklarationer till Skatteverket. Därmed ökar Sverige sin konkurrenskraft 
internationellt sett då utländska intressenter får lättare att förstå svenska 
bolags årsbokslut. Även möjligheten att kunna utnyttja de skattemässiga 
resultatreglerande åtgärderna fullt ut blir bättre med en frikoppling av det 
formella sambandet. Bolagen tvingas därmed inte välja att avstå från en 
skattemässig resultatreglering för att hålla det redovisningsmässiga 
resultatet på en viss nivå och därmed även utdelningsnivån i bolaget på 
önskad nivå.  
 
Redovisningskommittén anser att det materiella sambandet ska finnas kvar 
och att därmed även fortsättningsvis bolagens bokföring ska ligga till grund 
för periodens inkomstskatteberäkning. Vissa värderingsregler, som för 
lager, inventarier och pågående arbeten, bör omfattas av en viss frikoppling 
mellan skatterättsliga värderingsprinciper och civilrättsliga. Först om en 
skatteregel uttryckligen medger en annan redovisningsmetod får 
Skatteverket vid en taxering avvika från det redovisningsmässiga resultatet 
som underlag vid taxeringen.  
 
Då latent skatt är ett komplicerat område har Redovisningskommittén valt 
att inte framföra några förslag på om den latenta skatteredovisningen bör 
utformas enligt skuldmetoden eller den ackumulativa metoden. Däremot 
lägger kommittén fram ett förslag på att latent skatt ska redovisas i 
balansräkningen. Redovisningskommittén anser istället att denna 
normgivning bör skötas av till exempelvis RR och BFN. Om förslaget 
genomförs, menar kommittén att redovisningsprinciper kommer att 
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föreskriva att och hur latent skatt ska redovisas, vilket inte kräver att staten 
utformar någon viss metod för latent skatteredovisning103. 
 
En frikoppling av det formella sambandet leder till att aktiebolagets fria 
egna kapital kommer öka och därmed det kapital som kan delas ut till 
aktieägare. Redovisningskommittén anser inte att det ska bli lättare att 
förfoga över obeskattade medel vid en formell frikoppling mellan 
redovisning och beskattning, därför har ett förslag på en utdelningsspärr 
framförts. Denna spärr tar sikte på att bolag inte ska kunna dela ut medel 
som inte varit föremål för beskattning och därmed minska skattetrycket. 
Inte heller ska en fondemission kunna ske av obeskattade medel. Om ingen 
reglering sker efter att obeskattade reserver och bokslutsdispositioner tas 
bort ur redovisningen, skulle aktiebolaget kunna föra över obeskattade 
vinster till aktiekapitalet genom en fondemission. Därefter skulle en 
nedsättning kunna genomföras av aktiekapitalet och motsvarande delas ut 
till aktieägarna. Om ett förfogande sker över vinster som inte kunnat ske 
om skattemässiga avdrag redovisats öppet i deklarationen samt i 
resultaträkningen, ska avdragsrätten begränsas. Spärren kommer dock inte 
att ge upphov till några civilrättsliga sanktioner. 
  
7.3 RSV:s yttrande över redovisningskommitténs 
förslag  
Redovisningskommitténs förslag till en upplösning av de obeskattade 
reserverna i svensk redovisningspraxis blev föremål för granskning av 
RSV. En arbetsgrupp fick till uppgift att se över sambandet mellan 
redovisning och beskattning vilket resulterade i en rapport104. Denna 
rapport har remissbehandlats i olika instanser och sammanfattningsvis var 
attityden till en frikoppling positiv105. Arbetsgruppen valde att behandla 
både det formella sambandet och det materiella, till skillnad mot 
Redovisningskommittén som RSV anser valt att fokusera på det formella 
sambandets vara eller icke vara. Liksom Redovisningskommittén anser 
RSV att det formella sambandet bör brytas då det hindrar redovisningen 
från att uppfylla kravet på en rättvisande bild. Vidare anses att något 
behöver göras materiellt då svårigheter kan uppstå vid ett avgörande om 
redovisningsregler ska gälla även vid beskattningen. Det kan vara svårt att 

                                                           
103 ÅRL 5 kap 15 § innehåller en bestämmelse som stadgar att upplysning om en 
skillnad mellan den skatt som redovisas i resultaträkningen för aktuellt år och tidigare år 
samt den skatt som har betalts och ska betalas för dessa år ska lämnas i not om 
skillnaden kommer att ha betydelse för framtida beskattning.  
104 RSV Rapport 1998:6 
105 SOU 2003:71 
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avgöra om dessa regler verkligen var avsedda från början att fungera i 
beskattningssammanhang eller om istället särskilda skatteregler ska 
tillämpas. Arbetsgruppen hade som målsättning vid arbetet att avge 
synpunkter på kopplingen mellan redovisning och beskattning till fördel för 
både redovisningsintressenter och intressenter ur ett skatteperspektiv. 
 
RSV menar att det formella sambandet ska upphöra men att ett 
grundläggande samband på det materiella planet ska kvarstå. 
Inkomstberäkningen ska således även i fortsättningen ske med 
utgångspunkt i det redovisningsmässiga resultatet, men där ett gemensamt 
synsätt på hur uppgifter ska redovisas på ett objektivt sätt inte kan nås ska 
särskilda skatteregler finnas. Dessa speciella skatteregler ska finnas där 
meningsskiljaktigheter uppstår mellan redovisningsmässiga och fiskala 
intressen för att de sistnämnda ska kunna tillvaratas. Även en tydligare 
definition ska utformas för vad en speciell skatteregel innebär för att på så 
sätt kunna avgöra var gränsen går mellan skatterätt och civilrätt. Den 
speciella skatteregeln ska vara tvingande och användas när skatterättsliga 
bedömningar inte överensstämmer med redovisningsrättsliga bestämmelser 
och det därmed behövs särskilda värderingsregler. Dessa bestämmelser 
kommer att vara till fördel för båda parter, som till skillnad från nu inte 
kommer att behöva känna sig styrda av varandras regelsystem. 
Ovanstående förslag tar sin utgångspunkt i att de skatterättsliga reglerna 
utformas efter principerna likformighet och tillförlitlighet medan 
redovisningsprinciper och regler utformas efter försiktighetsprincipen och 
en rättvisande bild. Försiktighetsprincipen tillsammans med kravet på en 
rättvisande bild är centrala riktlinjer vilket leder till att risker som är 
sannolika ska beaktas men bara möjligheter som är säkra. Skattereglerna 
utformas vidare med fokus på att beskattningen ska vara neutral och lika 
för alla bolag. Subjektiva bedömningar hör inte hemma inom skatterätten 
vilket motiverar särskilda skatteregler vad gäller till exempel varulager, 
pågående arbeten samt maskiner och inventarier.  
 
Genom en viss frikoppling kommer skatterätt och civilrätt att kunna 
utvecklas självständigt på vissa områden efter egna förutsättningar och inte 
som idag vara ömsesidigt beroende. Inkomsttaxeringen kommer därmed 
endast att ske i deklarationen och därmed inte påverka det 
redovisningsmässiga resultatet negativt, vilket kan bli följden om en 
redovisningsmässigt korrekt post upptas men leder till ett ökat skatteuttag 
för bolaget. Liksom Redovisningskommittén föreslår RSV en form av 
utdelningsspärr för att hindra att bolag vid en avskaffning av obeskattade 
reserver ska kunna förfoga över obeskattade vinster, något som skulle 
kunna få konsekvenser på skatteuttaget i Sverige. Däremot anser inte 
arbetsgruppen att denna spärr behöver gälla alla aktiebolag. RSV anser att 
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det skatterättsligt skulle bli frågan om komplicerade regler som i första 
hand bör lösas civilrättsligt. Istället föreslås en annan skatteregel med 
motsvarande effekt, men någon beskrivning av hur denna metod ska 
utformas redogörs inte för närmare i RSV:s rapport. 
 
7.4 Översyn av redovisningslagstiftningen 
Redovisningskommittén lade 1996 fram sitt slutbetänkande106 i syfte att 
harmonisera EG:s bolagsdirektiv med den svenska redovisningsrätten, 
vilket till slut resulterade i den nya ÅRL som trädde i kraft 1996. Härmed 
infördes begreppet rättvisande bild i svensk redovisningspraxis. I 
slutbetänkandet gavs förslag på hur värdet i redovisningsinformationen kan 
höjas. Kommittén var noga med att påpeka att deras förslag tog sin 
utgångspunkt i ett redovisningsperspektiv och syftade till att öka värdet av 
redovisningsinformation för alla intressenter utan att påverka 
skatteunderlaget negativt. 
 
Utdelningsspärren som fått kritik i RSV:s rapport kritiseras även i 
slutbetänkandet då den anses vara alltför komplex. Kritik har även riktats 
mot själva frikopplingen i sig då den effekt som en dylik åtgärd skulle få 
för små och medelstora företag har ifrågasatts. Kommittén lägger istället 
fram en alternativ möjlighet till en frikoppling mellan redovisning och 
beskattning. Kommittén anser att en internationell harmonisering främst 
bör bli aktuell för koncerner, varför det föreslås skilda regelverk för 
koncerner och juridiska personer i frågan om sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Detta då de anser att främst koncerner är 
föremål för granskning av den internationella kapitalmarkanden och 
noteras utomlands och därmed måste följa internationella normer. Således 
bör dessa regler skilja sig åt från juridiska personer då intressenter till ett 
moderbolag och en koncern har skilda uppfattningar om begreppet 
rättvisande bild och inte gör sina bedömningar utifrån samma intressen. En 
åtskillnad i redovisningsinformationen för nämnda rättssubjekt kan enligt 
kommittén leda till en starkare koppling mellan redovisning och 
beskattning för juridisk person, förutsatt att skatterätten accepterar reglerna 
i ÅRL. Den starka kopplingen som finns i vissa länder leder till att det kan 
bli problem med harmoniseringsarbetet för juridiska personer menar 
kommittén. Att skilja på juridiska personer, i form av till exempel ett 
moderbolag, och koncerner skulle kunna få negativa effekter på principen 
rättvisande bild om ett antagande görs att moderbolagets uppfyllande av en 
rättvisande bild även borde gälla för koncernen som helhet. Till försvar mot 
ovanstående har dock anförts att rättvisande bild torde vara ett ganska brett 

                                                           
106 SOU 1996:157 
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begrepp, som visar på att det är tillräckligt att uppfylla kravet på en 
rättvisande bild och således inte den mest rättvisande bilden.  
 
7.5  IAS-utredningen 
En EG-förordning107 utkom 2002 där det föreskrivs att noterade företag ska 
upprätta sin koncernredovisning enligt IAS/IFRS från och med 2005. 
Däremot tillåter förordningen att vissa typer av företag108 väntar med 
tillämpningen till 2007. IFRS-reglerna är de nya regler som IASB ger ut, 
medan de tidigare som utgivits av IASC benämns IAS-regler. Till skillnad 
mot EG:s bolagsdirektiv som ska implementeras, kommer denna 
förordning att bli direkt tillämplig i medlemsländerna och där fungera som 
lag. Syftet med denna förordning är att skapa gemensamma 
redovisningsregler för EU:s medlemsländer och därmed öka 
förutsättningarna för en gemensam och väl fungerande marknad där alla 
aktörer kan konkurrera och delta på lika villkor.  
 
Med ovanstående som grund kan RR:s roll komma att minska i betydelse 
då de enskilda medlemsländerna inte får utforma några egna tolkningar 
eller lagstiftningsåtgärder på området. Istället kommer BFN att få ökad 
betydelse som vägledare för mindre företag i den komplexa verkligheten 
med ökade internationella standarder. Fler alternativ att välja emellan leder 
till att enskilda företag kommer att behöva hjälp i arbetet med att utveckla 
en rimlig redovisning med korrekt finansiell information.  
 
EG-förordningen uttalar även att medlemsländerna själva får ha möjlighet 
att tillåta eller kräva att juridiska personer och icke noterade koncerner har 
möjlighet att upprätta sina årsredovisningar respektive 
koncernredovisningar enligt IAS/IFRS. Således ges länderna en 
valmöjlighet att själva avpassa utformningen av regler för dessa företag. 
IAS-utredningen påvisar värdet i att endast ha en redovisningsreglering 
världen över att följa, för att på så sätt låta företag verka på lika villkor på 
den internationella marknaden. IAS är en typ av regelverk som accepteras 
på många ställen globalt sett. Utredningen presenterar två slutsatser som de 
kommer fram till. Dels anser de att alla verksamheter ska kunna ha 
möjligheten att tillämpa de nya IFRS-reglerna oavsett om de är noterade 
eller onoterade. Någon möjlighet att delvis tillämpa IAS/IFRS och delvis 
ÅRL och därmed god redovisningssed ska inte ges utan dessa får välja ett 
sätt som ska följas. De som väljer att tillämpa IAS/IFRS behöver bara följa 
vissa regler i ÅRL av formaliakaraktär och regler som det inte finns någon 
                                                           
107 EG:s förordning 1606/2002 
108 IAS-utredningen föreslår att denna möjlighet bör utnyttjas för moderföretag som 
endast är noterade för skuldebrev 
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motsvarighet till i IAS/IFRS-regelverket. Så är fallet till exempel då 
svenska regler säger att svenska juridiska personer ska redovisa 
obeskattade reserver och inte latent skatt 109. Dels föreslås att reglerna i 
ÅRL ändras så att dessa inte står i strid med det nya regelverket, utan det 
ska kunna användas utan att något fördragsbrott begås. Således kommer 
företagen att ges alternativa möjligheter vad gäller upprättandet av 
årsredovisningen. De yttre ramarna för tillämpningen ska vara att hålla sig 
inom god redovisningssed. God redovisningssed kommer dock inte som nu 
att kunna upprättas för specifikt svenska företag utan påverkas av 
internationella krafter. RR:s rekommendationer utformas enligt IAS, men 
får avvika om det finns starka skäl som talar för detta och motiverar ett 
avsteg. 
 
Kraven på information från företagen till intressenter är olika beroende på 
företagens storlek. Hos mindre sådana är Skatteverket och långivare de 
främsta intressenterna medan de med lite större verksamhet även är 
intressanta för aktörer på kapitalmarknaden, till exempel investerare. Med 
detta som utgångspunkt finns det anledning att tillämpa olika regler för 
företag av olika storlek och resultat. Utredningen menar att reglerna 
kommer att få små effekter för små och medelstora bolag då de förslagsvis 
inte ska behöva rätta sig efter IAS/IFRS-reglerna i någon större 
utsträckning. Hänsyn ska tas till storlek på företaget, verksamhetsområde, 
intressentkrets samt vilket syfte verksamheten har. Därmed ska en 
vägledning utformas som är anpassad efter deras specifika behov. 
Utvecklingen av god redovisningssed kommer dock även att påverka dessa 
företag indirekt genom implementeringen av IAS/IFRS i Sverige.  
 
7.5.1 Vilka beskattningskonsekvenser får IFRS? 
IFRS-reglerna förespråkar att vissa tillgångar110 ska redovisas till verkligt 
värde, vilket kommer få effekt på det redovisade resultatet som därmed 
kommer att öka. Detta skulle kunna leda till att intresset för IAS-
redovisning minskar, särskilt bland mindre och medelstora företag. På det 
kopplade området kommer det även att få effekter på det skatterättsliga 
resultatet och på utdelningsbara medel. Företagen kommer därmed att få en 
tidigareläggning och en höjning av skatten på resultatet. 
 
Av utredningen framgår att IAS-redovisning inte är någon bra förebild att 
redovisa utifrån med utgångspunkt i det nuvarande sambandet mellan 
redovisning och beskattning som råder i Sverige. IFRS-reglerna är inte 
                                                           
109  Författarnas egen kommentar 
110 Till exempel materiella tillgångar, immateriella tillgångar, förvaltningsfastigheter 
och biologiska tillgångar 
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utformade för att ligga till grund för bolagsbeskattningen. Att IFRS-
reglerna tillåter redovisning till verkliga värden skulle kunna leda till 
konflikter med Skatteverket då de inte accepterar redovisning av poster 
som inte är säkra till sin förekomst. Endast realiserade vinster och förluster 
ska vara föremål för beskattningskonsekvenser vilket talar för att dagens 
samband bör ändras i Sverige. Prognoser om framtiden är för det mesta 
oundvikligt för att kunna göra trovärdiga lönsamhetsbedömningar av ett 
bolag. Inte heller tilläggsupplysningar som ger bra information till 
investerare och andra intressenter kan användas av Skatteverket för att 
skapa ett mer trovärdigt resultat ur beskattningssynpunkt. En annan nackdel 
som framkommit i debatten är att en frikoppling skulle kunna leda till lägre 
skatteintäkter för staten, då företagen antas utnyttja möjligheten till en 
reservering mer om de slipper välja mellan att göra en skattemässig 
reservering eller att behålla utdelningsbara medel på en viss nivå. För att 
erhålla ett förslag som är neutralt i förhållande till dagens läge vad gäller 
skatteintäkterna föreslår även IAS-utredningen någon form av 
utdelningsspärr som en möjlig lösning. Som fördel till det nuvarande 
sambandet och eventuellt ett starkare samband talar 
skatteförmågeprincipen. Den tar sikte på att resultatet ska spegla den 
verkliga verksamhetens resultat och därmed ligga till grund för 
skatteberäkningen.   
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8. ÅSIKTER FRÅN SAKKUNNIGA 
Nedan redovisas den primärdata som insamlats via enkäter och intervjuer 
med sakkunniga på området. Som redovisats i kapitel två har dessa data 
samlats in såväl via e-postl som per telefon. Totalt har 14 personer delat 
med sig av sin kunskap och sina åsikter i ämnet.  
 
8.1 Respondenterna 
Respondenterna företräder flera olika yrkeskategorier. Såväl revisorer, 
redovisningsexperter, skattejurister, skattehandläggare, bolagsjurister, 
koncernredovisningschefer och redovisningsansvariga finns representerade. 
Alla respondenterna har även en koppling till normgivande organ på 
området såsom RR, BFN, Svenskt Näringsliv och Skatteverket. De 
revisorer som deltagit är alla anslutna till FAR. Det som samtliga 
respondenter har gemensamt är att de alla är väl insatta i svenska bolags 
redovisnings- och beskattningsfrågor. 
 
8.1.1 Praktikernas syn på frågan om en eventuell frikoppling 
Cirka hälften av respondenterna som har besvarat frågorna har ännu inte 
själva tagit ställning i frågan då de tycker att den är både svår och komplex 
och att det finns bra argument både för och emot en frikoppling. Några är 
för och andra är emot, men de flesta verkar vara överens om att det är bra 
med en frikoppling för de stora och noterade bolagen, medan det 
underlättar för de mindre onoterade bolagen om beskattningen utgår från 
god redovisningssed. Argument som talar för en frikoppling är att det 
samband som idag finns gör att det blir svårt att tillämpa nya 
redovisningsprinciper i juridisk person. Det blir även nödvändigt med en 
frikoppling om bolag ska kunna anpassa sig till IAS/IFRS-standard och 
kunna följa den internationella utvecklingen utan att skattebelastningen för 
det enskilda företaget ökar. Dessutom är en frikoppling ett måste om de 
noterade bolagen ska kunna fortsätta ha en bra redovisningsutveckling. Ett 
annat argument är att en frikoppling skulle underlätta genom att 
beskattningen ”lever sitt eget liv” och styrs av skattelagstiftningen utan 
direkt inblandning av god redovisningssed. Det är även en fördel med ett 
gemensamt regelverk för både koncerner och juridiska personer. De 
respondenter som talar för en frikoppling motiverar det på olika sätt: 
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”Min personliga uppfattning är att redovisningen, såsom den utvecklats på 
internationell nivå för de noterade bolagen, lämpar sig allt sämre som 
underlag för beskattningen. Den koppling som finns i dag hindrar 
redovisningsreglerna från att utvecklas på ett sätt som kan ge 
aktiemarknaden den mest rättvisande bilden av företaget.” 

(Respondent Z) 
 
”Jag tror att det är ofrånkomligt med en frikoppling. Internationella 
standarder kräver redovisning som inte tar hänsyn till specifika 
skatteregler i något land och det orsakar onödiga avvikelser mellan 
redovisning i juridisk person och koncern som inte bidrar till en vettig 
genomsyn. Redovisningen arbetar mer och mer med verkliga värden och 
därav kommande orealiserade vinster och förluster, på gott och ont. 
Skattelagstiftningen har inte samma grund.” 

(Jan Siling, ledamot i RR) 
 
”Det ideala vore om redovisningsrätten och skatterätten kunde utformas 
samstämmigt, vilket jag tror kan bli svårt. Det är inte bra med en 
redovisning som ej återger verkligheten på ett korrekt sätt, därför vore en 
frikoppling att föredra för att syftet med redovisningen ska uppnås.” 

(Jan-Erik Moreau, ledamot i BFN) 
 
Å andra sidan är det praktiskt med ett samband då två separata regelverk 
kan undvikas. Det har underlättat både för företagen och för Skatteverket 
att man tillämpar god redovisningssed. En frikoppling skulle leda till att 
betydligt fler områden skulle behöva en särreglering i skattelagstiftningen 
vilket skulle innebära en hel del ny lagtext. I de små onoterade bolagen är 
det även naturligt med en stark koppling mellan redovisning och 
beskattning eftersom intressenterna i huvudsak är långivare och 
Skatteverket och inte aktiemarknaden. Dessutom blir det enklare eftersom 
det kräver färre justeringar av det redovisade resultatet för att få fram det 
beskattningsbara underlaget. 
 
Flera av respondenterna anser att god redovisningssed även i framtiden är 
en bra utgångspunkt för beskattningen: 
 
”God redovisningssed i all sin oklarhet är en bra startpunkt för 
skattelagstiftningen även fortsättningsvis, men det utesluter inte att 
motiverade avvikelser i skattereglerna (som t ex i dag då det gäller 
fastigheter) kan förekomma. Men även god redovisningssed kan ha behov 
av att bli föremål för smärre jämkningar om det leder till andra vinster,  
t ex förenklingseffekter.” 

(Carl-Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv) 
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En annan av respondenterna anser att det nuvarande systemet ska behållas: 
 
”Ett annat alternativ är att beskattningen styrs helt av god redovisningssed 
vilket skulle innebära att Skatteverket i princip är bundet av resultatet 
enligt årsredovisningen. Det skulle underlätta Skatteverkets granskning i 
vissa delar, men är troligtvis inte realistiskt eftersom det enligt min 
uppfattning finns en inbyggd misstänksamhet från statens sida mot lämnade 
uppgifter från företag och andra deklaranter. Sålunda har Skatteverket ofta 
synpunkter på vad som är god redovisningssed även idag trots att bokslut 
är reviderat och godkänt av revisor. Sammantaget lutar jag åt att det bästa 
är att behålla nuvarande system, d v s att utgå från god redovisningssed, 
men med skatterättsliga specialregler för vissa särskilt reglerade 
situationer.” 

(Christer Hultin, skattejurist) 
 
Respondent X anser att ett slopat samband beträffande 
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver har stupat på 
finansieringsfrågan. En frikoppling skulle innebära att företagen, sedda 
som en helhet, skulle utnyttja de skattemässiga reserveringsmöjligheterna 
mer effektivt och därmed orsaka ett skattebortfall för det allmänna. Att 
hitta en finansiering för detta har inte visat sig vara helt lätt. Det vanliga är 
att det råder stor enighet om angelägenheten i behovet om en viss 
skattelättnad, men desto större oenighet om hur skattebortfallet för 
lättnaden ska finansieras. Utredningens förslag111 att lösa denna 
finansieringsfråga var en skattemässig så kallad utdelningsspärr som 
innebar att om företaget delade ut mer än vad som varit möjligt om de 
skattemässiga dispositionerna gjorts i redovisningen skulle företaget 
beskattas för mellanskillnaden. En sådan utdelningsspärr accepterades av 
de stora bolagen, men inte av (små) Företagarnas riksorganisation och 
Skatteverket då det ansågs att systemet skulle bli alltför komplicerat. I 
propositionen 1995/96:104 bestämde sig regeringen för att inte lägga fram 
något förslag om slopat samband för företag i allmänhet.  
 
X anser också att efter RSV:s önskemål112 om ett slopande av sambandet 
samt de olika propåer som har framförts från olika håll beträffande den så 
kallade kontantmetoden för småföretag, har frågan om en frikoppling på 
nytt blivit aktuell på grund av den kommande övergången till IAS/IFRS-
redovisning för noterade bolag. Svenskt Näringsliv har exempelvis lämnat 
in en framställning till Finansdepartementet om en översyn av sambandet. 
Som X ser det finns det skäl för departementet att ställa sig avvaktande till 
                                                           
111 SOU 1995:43 
112 RSV Rapport 1996:8 
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framställningen. En anledning är att vänta och se hur det går med projektet 
som BFN driver tillsammans med Skatteverket113 för att se över regelverket 
för små aktiebolags redovisning. Det vore naturligtvis en stor förenkling 
både för företagen själva och för det allmänna att en och samma finansiella 
rapport skulle kunna användas både vid redovisningen och skattemässigt.  
 
Ett alternativ är alltså att det finns två olika slag av redovisning, det vill 
säga ett redovisningssystem som bygger på ett samband och ett annat som 
inte bygger på något samband, eller som Y uttrycker det:  
 
”Få torde vara intresserade av en frikoppling då det bara skulle ställa till 
besvär. Det naturliga är att det finns två slag av redovisningssystem. Ett 
för kapitalmarknaden utan sidoblickar på beskattning och en redovisning 
för juridiska personer som används för beskattning.” 

(Respondent Y) 
 
Edenhammar har följande åsikt: 
 
”När det gäller noterade företag krävs antagligen en viss frikoppling. Det 
är framförallt IAS-kraven på marknadsvärdering av finansiella instrument 
liksom i de fall fastighetsbolag väljer att värdera sina fastigheter till 
marknadsvärde som det krävs en frikoppling. När det gäller mindre 
onoterade företag tror jag att det är praktiskt att behålla kopplingen och 
kanske till och med skärpa den. Detta för att företagen skall kunna nöja sig 
med att göra ett bokslut som kan användas för både externa intressenter 
och skatteverket. Med vissa ändringar i skattereglerna, framförallt att 
räkenskapsenliga avskrivningar ersätts av planenliga avskrivningar, borde 
det gå att hitta en rimlig kompromiss. För större onoterade bolag kanske 
behovet är större för att närma sig IAS-reglerna och då kan en partiell 
frikoppling bli aktuell, men allmänt måste man komma ihåg att 
skattebokslutet i dominerande omfattning ändå blir identisk med 
bokföringen. Frikopplingen berör bara enstaka poster i bokslutet.” 

(Hans Edenhammar, Ordförande i BFN) 
 
När det gäller små enskilda näringsidkare kan alltså förutses en annan 
utveckling än för stora internationella företag. För enskilda näringsidkare 
har det föreslagits en anpassning av redovisningsreglerna till 
beskattningsreglerna vilket leder till ett starkare samband mellan 
redovisning och beskattning. BFN har nämligen förespråkat ett förenklat 
bokslut som samtidigt är deklarationsblankett. Förslaget är inte fastslaget i 

                                                           
113 Se vidare kommande beskrivning om förenklingsåtgärder för vissa företag 
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alla detaljer, men inställningen från berörda parter har varit positiv. Detta 
förslag planeras att genomföras från och med 1 januari, 2006.  
 
Just nu pågår en förstudie gemensamt av BFN och Skatteverket som 
behandlar möjligheten att även andra företagsformer ska kunna göra 
bokslut/deklaration enligt en liknande mall: 
 
”Vi har nu haft en förstudie för övriga företagskategorier och kommer att 
arbeta vidare med motsvarande förenklingsförslag för HB, AB och 
ekonomiska föreningar och för vilka vi även tror på en framtida starkare 
koppling. Vi har i förstudien exkluderat stora onoterade företag samt 
noterade sådana där nämnda harmoniseringsförslag inte lämpar sig så 
bra. Dessa företag kommer i allt högra grad styras av IAS-normgivningen. 
För att detta ska få någon effekt i praktiken krävs för nämnda företag att 
frikoppling mellan redovisning och beskattning blir en realitet.” 

(Rolf Törnqvist, Skatteverket) 
 
För att detta mål ska kunna uppnås krävs dock jämkningar av både 
redovisningsregler och skatteregler. Skatteverket och BFN har i ett utkast 
till förstudiens rapport föreslagit ett framtida system där det finns fyra olika 
regelverk inom redovisningsområdet där företagen utifrån företagsform 
eller storlek ska tillämpa något av dessa regelverk. Den första kategorin 
kommer att motsvara det förslag som har lagts fram för enskilda 
näringsidkare med en omsättning under 3 miljoner kronor. I denna kategori 
bör det även ingå mindre HB som ägs av fysiska personer. Den andra 
kategorin kommer att bestå av aktiebolag och ekonomiska föreningar under 
en viss storlek114. Denna kategori kommer även att omfatta huvuddelen av 
de enskilda näringsidkare och HB som inte kommer att ingå i den första 
kategorin. Den tredje kategorin kommer att gälla för sådana onoterade 
företag som frivilligt väljer att tillämpa IAS/IFRS-reglerna. Den fjärde 
kategorin kommer att innefatta de noterade företag som blir skyldiga att 
tillämpa IAS/IFRS-reglerna. Enligt BFN:s förslag ska samtliga företag 
inom en koncern tillhöra samma kategori och därmed tillämpa samma 
redovisningsregler.  
 
Förenklingsförslagen som omfattar kategori två gäller bland annat 
periodisering av intäkter och kostnader, maskiner och inventarier, 
fastigheter, lager och pågående arbeten. Kategori två kommer att omfattas 
av det tidigare framlagda förslaget. Kategori tre och fyra omfattas inte av 
några förenklingsåtgärder då dessa företag kommer att utveckla sin 

                                                           
114 Gränser kommer att föreslås av Justitiedepartementet 
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redovisning via den internationella normgivningen och därmed är det inte 
aktuellt med samma regler för redovisning och beskattning. 
 
8.1.2 Varför har debatten pågått så länge utan någon slutlig 
lösning? 
Det finns flera anledningar till varför debatten om sambandets vara eller 
icke vara har blivit så utdragen. Det finns bra argument både för och emot 
en frikoppling och frågan är svår och komplex. Frågan om en eventuell 
frikoppling har många intressenter och det är svårt att hitta en gemensam 
lösning då denna ser olika ut för små och stora bolag, vilket i sin tur leder 
till att bolagen kommer fram till olika slutsatser. De mindre onoterade 
anser överlag att en frikoppling skulle leda till komplikationer eftersom de 
tvingas upprätta redovisning och deklaration enligt olika regler. De större 
noterade bolagen intar den motsatta uppfattningen eftersom de vill utveckla 
sina redovisningsprinciper utan hinder av beskattningsreglerna. Ingen vill 
betala för en förändring. Näringslivet är alltså splittrat i frågan.  
 
En respondent hävdar att Finansdepartementet inte har insett att det finns 
ett behov av en frikoppling trots att både Skatteverket och representanter 
för företag har efterfrågat en sådan i flera år. En annan synpunkt är att 
frågan om en frikoppling inte har varit något högprioriterat debattämne: 
 
”RSV:s förslag har parkerats i en byrålåda på Finansdepartementet för att 
dela ödet med Redovisningskommitténs betänkande SOU 1995:43. Därefter 
har det varit lugnt fram till dess att EU-förordningen om IAS/IFRS kommit 
fram och, på ett parallellspår, frågan om förenklingsåtgärder för de små 
företagen blivit stor.” 

(Carl-Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv) 
 
Några av respondenterna tror att den utdragna debatten beror på den långa 
traditionen att redovisning och beskattning har hängt ihop det vill säga av 
”gammal hävd” och gammalt regelverk. Andra förklaringar tros vara 
resursbrist och administrativa skäl då en frikoppling inte blir enklare vare 
sig för företagen eller för Skatteverket. Det är även mycket komplext att 
skapa ett regelverk som bygger på en frikoppling. 
 
Två respondenter tror att den utdragna debatten beror på att en frikoppling 
måste kombineras med någon form av utdelningsspärr. De stora företagen 
klarar av en sådan, men inte de mindre. Frågan blir därmed komplicerad. 
En respondent tror också att debatten blivit utdragen på grund av att 
företagen inte upplever behovet särskilt starkt. Detta då de har vant sig vid 
Sveriges modell med bokslutsdispositioner och obeskattade reserver som 



Kapitel 8 – Åsikter från sakkunniga 
 

 62

gör det möjligt att förena Skatteverkets behov med de externa 
intressenternas behov. En annan respondent menar att det först är nu som 
det kommit fram något nytt som kan föranleda en omvärdering av den 
tidigare synen på sambandet mellan redovisning och beskattning: 
 
”Sedan lång tid tillbaka har diskussioner förts om för- och nackdelar med 
ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Just enkelheten, att 
bara upprätta ett bokslut, har framförts som ett viktigt skäl för att behålla 
detta samband. Kravet på förbättrade redovisningsregler har inte heller 
varit tillräckligt framträdande för att ändra på detta synsätt. Sveriges 
inträde i EU samt den allmänna internationaliseringen har dock lett till 
ökade krav på att redovisningen i större omfattning ska vara aktieägar- 
och investerarorienterad. Det vill säga ett nytt synsätt där 
marknadsvärdering av tillgångar tillmäts större värde än 
borgenärsintresset. I och med ett krav på marknadsvärdering följer i 
princip med automatik en ökad frikoppling för att inte företagets skattebas 
ska öka.” 

(Mats Brockert, Skatteverket) 
 
8.1.3 Inflytelserika organ 
Tio stycken av respondenterna anger Skatteverket som ett organ med stor 
makt i frågan. Motiveringen till detta varierar, att Skatteverket alltid har 
regeringens ”öra” respektive att IAS-utredningen har startat aktivitet inom 
bland annat Skatteverket för att hindra att juridiska personer ska kunna 
välja att tillämpa IAS/IFRS i sin redovisning har framkommit. En annan 
motivering är att RSV tidigare varit mest aktivt i debatten. 
 
Sju personer anger Svenskt Näringsliv som inflytelserikt med motivering 
att de idag driver frågan. En framställning om att det ska tillsättas en 
särskild utredning har gjorts genom Näringslivets Skattedelegation, 
NSD115. Frågan har även drivits tidigare av Industriförbundet116 i samband 
med att frågan aktualiserades vid Redovisningskommitténs arbete.  
 
Även Finansdepartementet nämns som ett inflytelserikt organ av totalt sex 
respondenter. Motiveringarna till detta är flera. Några respondenter menar 
att Finansdepartementet inte återfinns i debatten, men självklart måste ges 
betydelse då de är inblandade i lagstiftningsarbetet. Dessutom har även 
IAS-utredningen startat aktivitet inom bland annat Finansdepartementet för 
att hindra att juridiska personer ska kunna välja att tillämpa IAS/IFRS fullt 
                                                           
115 Se NSD:s hemställan om översyn av skattereglerna till följd av IAS-redovisning, 
2003 
116 Ingår numera i Svenskt Näringsliv 
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ut i sin redovisning. Även regering och riksdag samt övriga politiker nämns 
som viktiga i debatten. 
 
FAR anses av fyra respondenter ha visst inflytande då det innehar kunskap 
samt i allra högsta grad berörs av en frikoppling mellan redovisning och 
beskattning. Även BFN nämns av fyra respondenter. RR anges som 
inflytelserikt av två respondenter. Revisorssamfundet SRS och Sveriges 
Redovisningskonsulters Förbund (SRF) nämns av en respondent. Någon 
motiverar BFN:s inflytande med att information snart kommer att finnas 
tillgänglig på BFN:s hemsida om ett projekt som drivits av Skatteverket, 
BAS-gruppen och Justitiedepartementet som gäller en total samordning av 
redovisning och beskattning beträffande enskilda näringsidkare. Detta 
projekt har även omskrivits i en artikel i Dagens Industri för några månader 
sedan.  
 
En person anser att det är argumenten som är det viktiga i debatten och inte 
organen i sig. En annan respondent menar att det är trycket från utlandet 
som driver på frågan. USA i synnerhet samt även utvecklingen i Europa då 
vi i Sverige som litet land är helt underordnade utlandets utveckling. Ett 
liknande svar ger Mats Brockert : 
 
”Det är främst företag som opererar på den internationella marknaden 
eller som är noterade på utländska börser som har det största intresset av 
att Sverige anpassas till den internationella utvecklingen av 
redovisningsstandards. Det bör därför också vara dessa företag och dess 
företrädande organisationer som kan komma att vara mest aktiva i 
debatten om frikoppling, till exempel Näringslivets Börskommitté. Som jag 
tidigare nämnt kan vi också för mindre företag förutse ett starkare 
samband. Det innebär att vi sannolikt även kommer att se påverkan från 
organisationer som främst tar tillvara småföretagarnas intresse, till 
exempel Lantbrukarnas Riksförbund och Sveriges Redovisningskonsulters 
förbund.”  

(Mats Brockert, Skatteverket) 
 
8.1.4 Inflytelserika personer 
De personer som uppges som inflytelserika i debatten om en eventuell 
frikoppling är prof. Per Thorell, prof. Sture Bergström och Christer 
Westermark, doktorand i företagsekonomi samt tidigare anställd vid 
Skatteverket. Dessa personer ses som viktiga till följd av att deras 
forskning har varit inriktad på detta område och att de deltagit aktivt i 
debatten. En annan person som omtalas som viktig är Margit Knutsson för 
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att hon höll i IAS-utredningen117. En respondent tror att det är ”börsens 
analysknuttar” som är de drivande i debatten. 
 
Någon tycker att de inflytelserika personerna är knutna till respektive 
organ. Dessa är exempelvis ordföranden Hans Edenhammar och kanslichef 
Anders Bengtsson på BFN och Rolf Törnqvist, arbetande på Skatteverket 
samt ledamot i BFN. Andra personer är Carl-Gustaf Burén, 
redovisningsansvarig på Svenskt Näringslivs skatteavdelning samt ledamot 
i BFN. Ett par respondenter tycker att det är politiker och personer inom 
Finansdepartementet och Skatteverket som styr debatten. Det är även flera 
respondenter som anser att det snarare är organ än personer som är de 
inflytelserika i debatten: 
 
”För mig är det organisationerna som är viktigast vad gäller 
samordningsproblematiken och inte enskilda personer i dessa. Däremot 
finns det vissa utomstående personer som har varit betydelsefulla vid 
nämnda debatt, nämligen prof. Claes Norberg och prof. Per Thorell samt 
numera domaren Margit Knutsson.”  

(Rolf Törnqvist, Skatteverket) 
 
Några av de tillfrågade svarar att de inte tycker att det är några speciella 
personer som är inflytelserika, utan att det är tyngden i deras argument som 
är det viktiga. Det finns även flera respondenter som inte har någon åsikt i 
frågan eller inte vet vilka personer som skulle kunna vara inflytelserika i 
debatten. Ett par personer hävdar att det inte finns någon direkt 
”tongivande” person i frågan och motiverar detta med att de inte tycker att 
det pågår någon debatt på området. Några av de tillfrågade menar även att 
det är omöjligt att rangordna några personer:  
 
”Att försöka rangordna fem personer ser jag som principiellt omöjligt. Jag 
tror dessutom inte att det alltid är de som hörs och syns mest i debatten 
som har störst påverkan. Lagstiftningsarbetet är till stor del en politisk 
fråga och avgörs av personer på de olika departementen utifrån 
diskussioner med företrädare för regeringen. De som har utsetts till att 
utreda eventuell ny redovisnings- eller skattelagstiftning, sakkunniga som 
knyts till sådan utredning och olika lobbyister, är de som därför sannolikt 
har störst påverkan på politikernas och tjänstemännens beslut.” 

( Mats Brockert, Skatteverket) 
 

                                                           
117 SOU 2003:71 
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8.1.5 Respondenternas eget inflytande 
De flesta av de tillfrågade ser inte sig själva som inflytelserika i debatten 
om en frikoppling mellan redovisning och beskattning. Tre personer anser 
sig dock ha visst inflytande genom sina positioner i normgivande organ. 
Förklaringarna till varför respondenterna inte ser sig själva som 
inflytelserika är många. De uppger att de inte deltar i någon officiell debatt, 
”saknar plattform” eller inte har någon sådan position. Någon ser sig bara 
som en bland många i debatten. En respondent menar att han inte har haft 
anledning att fördjupa sig i debatten då han är ny på sin position, men tror 
att han kommer att stöta på frågan så småningom. En annan respondent 
anger att han inte har något specialintresse för just denna fråga, ämnet är 
för smalt och tiden räcker inte till. Någon ser sig själv som en 
”föredetting”. En person uppger att det är ”redovisningsfolket” som sätter 
ramarna för hur redovisningen ska se ut för olika bokföringsskyldiga. 
Denna person säger också att: 
 
”Eftersom skattefrågorna uppkommer som en följd av 
redovisningsreglerna bör de redovisningssakkunniga ha större inflytande 
än de som arbetar med beskattningsfrågorna. Min påverkan som anställd 
på Skatteverket bör därför vara begränsad till synpunkter i 
remissförfarandet vid införandet av ny skattelagstiftning.” 

(Mats Brockert, Skatteverket) 
 
En respondent anger att denne inte ser sig själv som inflytelserik trots 
försök att påverka genom flera remissvar och arbete som expert i IAS-
utredningen. En annan svarar att han inte är inflytelserik då han ser sig 
själv i en slags ”yttre ring” och att de mest intressanta personerna finns i en 
mindre cirkel där finansdepartementet, skatteverket och Svenskt Näringsliv 
återfinns. I den ”yttre ringen” ser han främst FAR, RR och de stora 
företagen. 
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9. ANALYS 

Här tolkas det resultat som har framkommit vid datainsamlingen och ställs 
mot den teoretiska referensramen. Författarnas egna åsikter och 
reflektioner vävs samman med studiens resultat och en analys görs över 
den rådande situationen i Sverige och varför debatten har blivit så 
utdragen. Vidare analyseras de förslag som lagts fram och som kan bli 
aktuella vid en frikoppling mellan redovisning och beskattning. Sist i 
kapitlet redogörs för de organ och personer som enligt studien är 
betydande för frågan om en frikoppling. 
 
9.1 Praktikers syn på frågan om en frikoppling 
Två fördelar med den nuvarande utformningen som ofta framhävs av såväl 
respondenter som utredningar är att sambandet mellan redovisning och 
beskattning förenklar det administrativa arbetet och att det är praktiskt då 
två regelverk kan undvikas. Detta underlättar såväl för företagen som för 
Skatteverket. Argumenten får dock inte väga för tungt och hindra en 
utveckling som skulle förbättra informationsvärdet i bolagens 
årsredovisning. Inte heller bedöms som att enkelheten bör få påverka 
kvalitetsaspekten negativt. 
 
Många menar även att den starka kopplingen leder till att redovisning i 
svenska bolag håller en hög kvalitet då Skatteverkets granskning utgör en 
viktig del i kontrollen av bolagens redovisning. Att denna kvalitet skulle 
försämras vid en frikoppling kan inte hållas med om då det är högst troligt 
att revisorerna är kapabla att självständigt utforma en rimlig redovisning 
enligt gällande riktlinjer. Att Skatteverket sedan ytterligare kontrollerar 
årsredovisningen i samband med taxeringen kan inte vara en avgörande 
faktor till att årsredovisningen i Sverige även i fortsättningen ska kunna 
hålla en hög kvalitet. En annan fördel med det nuvarande sambandet är att 
bolagen inte kan dela ut vinstmedel som inte beskattats. Vid en frikoppling 
skulle dock detta fortsättningsvis kunna upprätthållas genom en form av 
utdelningsspärr. Viktigt är samtidigt att någon form av sanktionssystem 
införs för att förhindra att bolagen vidtar åtgärder som leder till att 
obeskattade vinstmedel kan delas ut. Om risken för upptäckt och påföljd är 
stor blir bolagen troligtvis mindre intresserade av att tänja på gränserna. 
Således anses inte detta argument starkt nog för att behålla obeskattade 
reserver och bokslutsdispositioner som poster i svenska årsredovisningar.  
 
Några av respondenterna anser att det bästa vore att genomföra en 
frikoppling på det formella planet, men att behålla kopplingen på det 
materiella planet. Därmed ska god redovisningssed även fortsättningsvis 
vara utgångspunkt för beskattningen. Argumentet är i överensstämmelse 
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med ett av de alternativ som Westermark presenterar, nämligen den 
utvidgade status quo-modellen liksom de förslag som presenterats av RSV 
och Redovisningskommittén. Synen kan ifrågasättas då det inte löser 
dagens problem med skatterättens negativa inverkan på 
redovisningsreglerna och utvecklingen av god redovisningssed. Det talar 
även emot harmoniseringen av redovisningsregler internationellt sett då 
flera länder inte har något materiellt samband. Inte heller IAS/IFRS-
reglerna är utformade för att passa vid beräkningen av 
beskattningsunderlaget.   
 
Vidare ifrågasätts objektiviteten med den nuvarande regelutformningen i 
Sverige. Endast de personer som har goda kunskaper inom redovisning och 
beskattning kan fullt ut förstå dessa posters verkliga innebörd. Kretsen av 
intressenter ökar i takt med den internationella närvaron och det ska inte 
behöva vara ett krav på att inneha djupare kunskaper inom redovisning och 
beskattning för att kunna utläsa korrekt finansiell information ur en 
årsredovisning. Som redovisningen är utformad idag kan inte med 
tillräcklig tillförlitlighet sägas att två oberoende intressenter som utläser 
finansiell information ur årsredovisningen kommer fram till en likvärdig 
bedömning av bolagets ekonomiska situation. Många intressenter har svårt 
att förstå den verkliga innebörden av posterna obeskattade reserver och 
bokslutsdispositioner. Inte minst, liksom Hellman kommenterat, bidrar en 
beskrivning av bokslutsdispositioner som fiktiva kostnader till förvirring 
hos många om vad posterna egentligen innebär. Således kan rekvisitet 
rättvisande bild ifrågasättas och om det alltid uppnås med dagens 
redovisningssystem i Sverige. Det borde vara den ekonomiska innebörden 
av bolagens transaktioner som istället ska vara det primära vid 
utformningen av årsredovisningen. Därmed anses att en uppdelning av 
dessa poster på eget kapital och latent skatt ger en mer korrekt bild av 
bolagens verkliga förhållanden.  
 
Genom en frikoppling löses även problemet med att bolagen tvingas välja 
mellan att maximera utdelningen till aktieägarna och att kunna skjuta en del 
av årets beskattningskonsekvenser på framtiden. Därmed skapas inga 
inlåsningseffekter. Dessutom skulle det vara positivt om framåtskridandet 
av god redovisningssed fritt fick utvecklas utan skattemässiga 
överväganden. Detta då civilrätt och skatterätt bygger på helt skilda 
incitament som kan vara svåra att kombinera. Istället bör syftet med 
redovisningen vara i fokus vid utformningen av redovisningsregler, något 
som överensstämmer med synen som Jan-Erik Moreau, ledamot i BFN och 
ansvarig för företags internationalisering på LO har, då han anser att en 
frikoppling är en förutsättning för detta. Vidare anses att det inte är bra med 
en redovisning som inte speglar bolagets ställning på ett rättvisande sätt. 
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Om Sverige behåller den nuvarande utformningen av sambandet mellan 
redovisning och beskattning blir det svårt att tillämpa nya 
redovisningsprinciper i juridiska personer i Sverige, vilket är negativt. Det 
blir en följd av att de internationella principerna inte bygger på något 
samband. Ett problem vid tillämpningen av dessa internationella principer 
kan tydligt ses i utformningen av RR 9 som inte helt överensstämmer med 
IAS 12 till följd av särregleringen av juridiska personer. Därmed får IAS 12 
och RR 9 begränsad effekt för svenska juridiska personer.    
 
Det optimala både kostnadsmässigt och administrativt vore naturligtvis att 
skatterätt och civilrätt helt överensstämmer vid redovisning och 
beskattning, vilket Westermark kallar redovisningsmodellen och bygger på 
ett totalt samband. Detta är dock troligtvis en praktisk omöjlighet då 
skatterätten inte kan acceptera redovisningens till viss del subjektiva 
bedömningar, en åsikt som även delas av Jan- Erik Moreau. Inom 
redovisningen är det viktigt att kunna göra rimliga uppskattningar om 
framtiden för att kravet på en rättvisande bild ska kunna uppfyllas och 
lönsamhetsbedömningar ska vara möjliga att göra. Inom skatterätten är det 
däremot viktigt att beskattningsunderlaget är konstaterat för att statens 
skatteintäkter ska kunna upprätthållas och vara tillförlitliga.  
 
Det har även framkommit att den nya IFRS-standarden inte är utformad för 
att passa som beskattningsunderlag, något som även respondent Z betonar. 
Genom denna standard återfinns ett nytt synsätt med marknadsvärdering av 
tillgångar av vissa slag, och borgenärsintresset får därmed en underordnad 
betydelse. Därmed anses att den internationella utvecklingen på 
redovisningsområdet och därmed årsredovisningen lämpar sig allt sämre 
till att även användas som beskattningsunderlag. På så sätt skulle dagens 
samband mellan redovisning och beskattning leda till att skatteuttaget i 
bolagen blir större än idag, något som även påpekats i IAS-utredningen. 
Detta blir en följd av att marknadsvärdering ska bli tillåten enligt de nya 
IFRS-standarderna. Det skulle, liksom IAS-utredningen påpekat, leda till 
en konflikt med Skatteverket då de inte tillåter marknadsvärdering. 
Ovanstående bör ses som ett starkt argument för en frikoppling. Att en 
frikoppling är något som den internationella utvecklingen och 
harmoniseringsarbetet driver på, inte minst genom Sveriges medlemskap i 
EU, tyder det reformarbete i form av utredningar som startats på 
redovisningsområdet på. Om en framtida frikoppling inte skulle vara 
aktuell att överväga hade troligtvis inte så mycket arbete lagts ned på 
utredningar, rapporter och debattartiklar för att hitta möjliga lösningar på 
problemen med det nuvarande sambandet. Således ses frågan som i allra 
högsta grad aktuell och viktig att lösa inom den närmaste tiden. 
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Fördelarna med en frikoppling anses överväga nackdelarna med 
densamma. Även flera respondenter är positiva till en frikoppling mellan 
redovisning och beskattning. Jan Siling, senior advisor och ledamot i RR, 
menar att det blir oundvikligt för Sverige att i framtiden inte förändra det 
nuvarande systemet då internationella krafter driver på en harmonisering av 
redovisningsreglerna världen över. Siling menar att för att kunna 
möjliggöra en genomsyn av verksamheter är det viktigt att inte behöva ta 
hänsyn till olika länders specifika skatteregler. Argumentet är något som 
starkt talar för en frikoppling. 
 
Det system som idag finns med olika redovisningsmetoder för koncerner 
och juridiska personer i Sverige bedöms inte vara optimalt, men är i 
överensstämmelse med den lösning som presenterades i SOU 1996:157. 
Flertalet av respondenterna tycker inte heller att den nuvarande 
utformningen är någon långsiktig lösning. Hans Edenhammar, ordförande i 
BFN, menar till exempel att det för de noterade företagen kommer att 
krävas en viss frikoppling med tanke på kraven från IASB. En enighet 
mellan reglerna skulle möjliggöra jämförelser och underlätta den praktiska 
tillämpningen. Att moderbolag i koncerner inte redovisar latent skatt utan 
istället redovisar obeskattade reserver och bokslutsdispositioner ses som 
onödigt komplicerat och svårmotiverat ur ett intressentperspektiv. För att 
objektiviteten ska kunna upprätthållas är det viktigt att en intressent kan 
granska en koncern och dess bolag utifrån samma förutsättningar. Ett bolag 
klarar sig oftast inte med att endast tillgodose intressenter på 
hemmamarknaden idag, utan en internationell närvaro är för många bolag 
ett måste. Internationellt konkurrenskraftig information till marknaden blir 
därför viktig även för svenska bolag för att kunna attrahera riskkapital och 
få lån.  
 
Generellt sett anses att utvecklingen i Sverige går mot ett svagare samband 
mellan redovisning och beskattning, något som även respondenterna verkar 
vara överens om och är i enlighet med uppdelningsmodellen som 
Westermark presenterat. Det är bra med en frikoppling för stora och 
noterade företag anser Rolf Thörnqvist på Skatteverket bland flera. 
Däremot har studien visat att mindre och onoterade bolag kan drabbas 
negativt vid en frikoppling. Detta kan således lösas genom de 
förenklingsåtgärder, för till exempel mindre onoterade aktiebolag, som 
Skatteverket och BFN arbetar med. Ett fortsatt samband underlättar för små 
och onoterade bolag samtidigt som en frikoppling för övriga ökar 
överensstämmelsen när det gäller redovisning i svenska juridiska personer 
och koncerner. Även den internationella jämförbarheten ökar. Ovanstående 
är något som också Hans Edenhammar, ordförande i BFN, framhäver. 
Detta skulle vara den mest praktiska lösningen på problemet med dagens 
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koppling mellan redovisning och beskattning då dessa små bolags 
intressenter i första hand är skatteverket och långivare och inte 
kapitalmarknadens parter. På detta sätt torde inte längre näringslivet vara 
splittrat i frågan då en kompromiss kan leda till att flera intressen kan 
tillgodoses samtidigt. 
 
9.2 Hur kan en frikoppling utformas med redovisning 
av latent skatt? 
Vid en frikoppling av det nuvarande sambandet är alternativet istället att 
redovisa latent skatt. Då juridiska personer i Sverige inte redovisar latent 
skatt idag kommenteras nedan de olika metoder som kan bli aktuella vid en 
eventuell frikoppling.  
 
9.2.1 Latent skatt  
Som tidigare påpekats blir det svårt att skapa ett system där skatterätt och 
civilrätt helt överensstämmer. Därmed kommer det även vid en frikoppling 
att uppstå skillnader mellan redovisat resultat och skattemässigt resultat. 
Detta får till följd att latenta skattefordringar eller skatteskulder måste 
redovisas. Latent skatteredovisning ger en mer rättvis bild av bolagens 
ställning då det tydligare visar hur stor den verkliga skattebelastningen är i 
förhållande till skatten på redovisat resultat. Samtidigt kan intressenter på 
ett mer rättvist sätt bedöma framtida kassaflöden eftersom det framgår av 
redovisningen vilka skattemässiga konsekvenser bolaget förväntas få i 
framtiden på ett tydligare sätt. Bolaget bör, som Kam påpekar, bygga på 
principen om going concern varför det bör antas att de 
periodiseringsdifferenser som görs idag kommer att få effekter för bolaget i 
framtiden. Samtidigt förstås kritiken mot att göra uppskattningar om 
framtiden då dessa är svåra att göra på ett sätt som upprätthåller 
tillförlitligheten. Det är dock i överensstämmelse med försiktighets-
principen då kostnader ska redovisas så snart de är sannolika och att 
tillgångar inte ska övervärderas. Det är svårt att se den nackdel med latent 
skatt som Kam ser i att inkomstskatten beräknas utifrån enskilda poster. 
Tillsammans kommer dessa poster att ligga till grund för den taxerade 
inkomsten varför någon större skillnad i slutändan inte borde uppstå. 
Däremot har Kam rätt i att en annan nackdel med latent skatteredovisning 
är att se skatten som en vanlig kostnad till följd av intäkternas förvärvande. 
Skattekostnaden ligger inte inom ramen för beräkning av resultatet och bör 
därför inte ses som en följd av en intäkt då den uppkommer först efter det 
att taxerad inkomst är fastställd. Därmed blir matchningsprincipen svår att 
tillämpa fullt ut. Skatten bör inte ses som en kostnad till följd av de tjänster 
som staten tillhandahåller bolaget då det blir svårt att på ett korrekt sätt 
matcha den till utnyttjandet av dessa tjänster. 
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Metoder för att redovisa latent skatt är svåra att förstå och det kan innebära 
merarbete för bolagen under en övergångsperiod. Nya regler innebär alltid 
övergångskostnader, något som blir oundvikligt även i detta fall. 
Ovanstående borde inte vara något långsiktigt problem utan övergående i 
takt med att praktiker vänjer sig vid det nya systemet. Att flertalet andra 
länder har kunnat implementera detta system tyder även på att det inte 
heller borde vara någon omöjlighet för Sverige. På sikt borde nyttan 
överstiga kostnaden. Bolagen bör dock även fortsättningsvis ha möjlighet 
att periodisera inkomstskatter och skapa vinstdispositioner som kan 
utnyttjas under dåliga år. Vid en frikoppling kommer emellertid bolagen 
inte tvingas att göra skattemässiga överväganden vid upprättandet av det 
redovisningsmässiga resultatet, utan kan istället redovisa ett resultat som 
visar en korrekt bild av bolagets ställning utan att detta resultat används 
som grund vid inkomstbeskattningen. De skattemässiga 
vinstdispositionerna redovisas istället i ett särskilt skattebokslut. 
 
Metodernas komplexitet leder till att om små företag tvingas redovisa latent 
skatt drabbas dessa hårdare än större företag. Dock bedöms att flertalet små 
företag redan idag har hjälp med att upprätta årsbokslut då deras 
sakkännedom på vissa områden troligtvis understiger den som finns i större 
bolag med mer resurser. Det talar för att de troligtvis inte behöver mycket 
mer hjälp utifrån än tidigare om latent skatteredovisning införs.  
 
Som tidigare presenterats har en regel utformats i ÅRL 5:15 vilken 
föreskriver att latent skatt ska redovisas i not om den kan antas få effekter i 
framtiden för bolaget. På detta sätt har en harmonisering delvis skett då 
denna regel är i överensstämmelse med kraven i EG:s bolagsdirektiv. 
Hävdas kan dock att det är svårt att uppskatta idag vad som kommer få 
effekt i framtiden. Dock borde dessa fall, då latent skatt inte ska redovisas 
för att bolagen antar att den inte kommer att få effekter i framtiden, vara 
sällsynta. Rimlig säkerhet om framtiden torde vara svårt att motivera i 
bevishänseende och att redovisa latent skatt anses vara i överensstämmelse 
med försiktighetsperspektivet. Om bolaget redan nu vet att verksamheten 
kommer att läggas ned om några år eller gå med förlust till följd av till 
exempel stora investeringar, kommer de framtida förlusterna att 
neutralisera beskattningskonsekvenserna i framtiden och således inte leda 
till någon beskattning. Det kan tolkas som att direktivet menar att latent 
skatt inte behöver redovisas i dessa fall. Det torde dock vara relativt 
ovanligt att ha sannolik vetskap om sådana framtida händelser vid 
redovisningstillfället varför det även borde vara ovanligt att latent skatt inte 
behöver redovisas.  
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I dagsläget är direktivet svårt att tillämpa på juridiska personer i Sverige då 
de inte redovisar latent skatt. Således har regeln i ÅRL idag begränsad 
effekt för juridiska personer i Sverige. Att EG-direktivet uppställer 
valmöjligheter vad gäller redovisning av den latenta skatten kan ses som 
både positivt och negativt. Det är viktigt med regler som tillåter vissa 
tolkningar inom givna ramar för att passa olika bolag och situationer och 
för att inte låsa fast utvecklingen av god redovisningssed. Det är också 
viktigt att det finns ett utrymme för medlemsländerna att anpassa direktivet 
efter landets speciella behov då alla länder har olika förutsättningar, 
samtidigt som det är viktigt med en möjlighet till internationell 
jämförbarhet. EG-direktivet förespråkar inte vilken metod som bör 
användas för latent skatteredovisning och inte heller nämner det något om 
redovisning av latent skatt i resultaträkningen. Att IASB tillåter latent 
skatteredovisning i resultaträkningen tyder på att det är korrekt även enligt 
EU, då EG-rätten inte har någon egen normbildning i redovisningsfrågor 
utan följer IASB:s rekommendationer. Således vore det korrekt av Sverige 
vid en frikoppling att redovisa latent skatt även i resultaträkningen och inte 
bara i not eller i balansräkningen.  
 
Även RR 9 och IAS 12 förespråkar att den latenta skatten ska redovisas 
över resultaträkningen. Det bedöms som att dessa regler kommer att få 
ökad tillämplighet även för juridiska personer då det från och med 2005 ska 
vara möjligt för dessa att redovisa enligt IAS/IFRS-reglerna. IAS 12 och 
RR 9 förespråkar även att redovisningen av latent skatt ska ske i 
balansräkningen. Även redovisningskommittén menar detta vilket är i 
överensstämmelse med EG-direktivet som förskriver att en redovisning kan 
göras i balansräkningen istället för i not. Det är att föredra framför 
redovisning i not, då det skulle kunna leda till en ökad tydlighet och 
därmed ge redovisningen en bättre kvalitet. Bolaget kan till följd därav inte 
lika lätt tillgodogöra sig obeskattade medel vid en uppdelning av 
obeskattade reserver. Att redovisa latent skatt i balansräkningen kan också 
ses som ett mer tillförlitligt underlag för Skatteverket vid taxeringen än vad 
en motsvarande redovisning i not gör. Att redovisa upplysningar i en not 
fungerar bra som information till redovisningsintressenter men sämre som 
tillförlitligt underlag för Skatteverket. Detta eftersom det borde krävas en 
högre verifierbarhet där poster i redovisningen ska kunna styrkas vid 
kontroll. 
 
9.2.2 Skuldmetoden 
Vid en framtida frikoppling anses skuldmetoden ligga närmast till hands. 
Som argument för detta kan framföras att svenska koncerner idag redovisar 
latent skatt enligt skuldmetoden vilket förordas i RR 9 som är i 
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överensstämmelse med IAS 12. Detta är även den metod som förespråkas 
av FASB. IAS 12 avviker dock från RR 9 på till exempel en punkt, 
nämligen att juridiska personer i Sverige redovisar obeskattade reserver och 
bokslutsdispositioner, vilket IAS 12 inte föreskriver. Även detta är ett 
argument för en frikoppling då det så långt som möjligt borde eftersträvas 
en harmonisering av redovisningsreglerna internationellt. En fördel med 
skuldmetoden är även att en justerad skattesats används vilket innebär att 
den latenta skatteskulden omräknas och värderas efter aktuella förhållanden 
vid varje bokslutstillfälle. På så sätt kan bolaget ge en mer rättvisande bild 
av framtida förpliktelser. Att en diskontering inte tillåts är även bra för 
jämförbarheten. Om en valmöjlighet finns mellan att diskontera eller inte 
diskontera kommer olika metoder att tillämpas vilket får negativa 
konsekvenser på harmoniseringsarbetet. Att tillåta diskontering skulle även 
innebära en risk eftersom utfallet är svårt att beräkna på ett korrekt och 
tillförlitligt sätt, något som även RR påpekar i sina rekommendationer. En 
rättvisande och tillförlitlig bild skulle därmed bli svår att uppnå.   
 
Kam menar att den latenta skatteskulden inte kan klassas som en skuld 
medan FASB menar att det är korrekt. Kam har rätt i att det inte till 
definitionen helt överensstämmer med en vanlig skuld, då latent skatt inte 
till fullo går att uppskatta på redan inträffade händelser utan även påverkas 
av framtida händelser. Kam får medhåll om att latenta skatter får 
konsekvenser för bolaget i framtiden då den tas fram till beskattning, men 
samtidigt bygger själva differensen på redan inträffade händelser. Det är 
därför korrekt att redovisa den latenta skatten som en skuld till följd av 
försiktighetsprincipen och för att därmed få en så rättvis bild som möjligt 
av bolaget. Då det är svårt att göra uppskattningar om framtida effekter kan 
det leda till att bolagen gör missbedömningar och att felaktig information 
ändå når intressenterna. Det är dock en större sannolikhet att den latenta 
skatten kommer att få effekt i framtiden än att den inte kommer att få det. 
Därmed bedöms att det är denna metod som är den bästa för Sveriges del 
vid en eventuell frikoppling. Dessutom överensstämmer den med de 
riktlinjer som uppställs internationellt av IASB. 
 
Kam anser vidare att det bör ställas högre krav på att få ta upp en fordran 
än en skuld i balansräkningen. Även RR ställer högre krav på latenta 
skattefordringar än på latenta skatteskulder då de föreskriver att värdet av 
en skattefordran ska omprövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras om 
det inte är tillräckligt troligt att fördelen längre existerar. Det 
överensstämmer med försiktighetsprincipen som föreskriver att osäkra 
fordringar inte ska tas upp då det kan ge en felaktig bild av bolaget och 
vilseleda intressenter om framtida händelser. Tillgångar bör därför inte 
överskattas liksom skulder inte bör underskattas. Samtidigt får inte 
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försiktigheten ta överhanden utan fokus bör ligga på att ge en så korrekt 
och rättvisande bild som möjligt till kapitalmarknaden och övriga 
intressenter.  
 
9.2.3 Ackumulativa metoden 
Den ackumulativa metoden är ett sämre alternativ till redovisning av latent 
skatt än vad skuldmetoden är. Metoden har sina brister i att skatten inte 
räknas om efter nya förhållanden varje år. Informationen blir därför 
bristfällig till kapitalmarknaden och beslut kan komma att fattas på felaktig 
information. Skuldmetoden löser dessa negativa effekter eftersom den 
latenta skatten justeras vid varje bokslut för att anpassas efter nya 
skatteregler och värdeförändringar. Även om skatten blir korrekt beräknad 
initialt och speglar periodens skattekostnader korrekt, kommer det 
långsiktigt att leda till att felaktiga fordringar och skulder tas upp i 
räkenskaperna om någon återföring inte görs innan skattesatser och 
skatteregler ändras. IASB tillåter inte heller att den ackumulativa metoden 
används, vilket är ett starkt argument för att denna metod inte bör bli 
aktuell för Sverige vid en frikoppling. 
 
9.2.4 Fullskattemetoden eller partialmetoden? 
Fullskattemetoden har sina brister i att det är svårt att uppskatta idag vad 
som kommer att utlösa beskattningseffekter i framtiden. Trots detta anses 
det mest rimligt och i överensstämmelse med försiktighetsprincipen att 
medräkna alla periodiseringsdifferenser, då det kan bli svårt att avgöra 
vilka som inte ska tas med. Framtida uppskattningar är svåra att göra 
trovärdiga och objektiva. Att IASB förespråkar denna metod talar också för 
att Sverige vid en internationell anpassning borde använda 
fullskattemetoden. På så sätt finns ingen risk att bolagen uppvisar en bättre 
ställning än vad som faktiskt föreligger. Nackdelen är istället att situationen 
kan se sämre ut än vad den egentligen är vilket leder till en alltför försiktig 
bild av bolagets ställning. Ovanstående får då negativa effekter på kriteriet 
rättvisande bild. Det är dock bättre för bolagets intressenter att utgå från en 
rimlig bild istället för att utgå från en alltför positiv bild som sedan inte 
visar sig vara korrekt, vilket kan drabba investerare hårt. 
 
Partialmetoden har sin styrka i att det bara är de periodiseringsdifferenser 
som kan antas få effekter på resultatet inom en snar framtid som ska tas 
med i underlaget för beräkning av den latenta skatten. Praktiska svårigheter 
kan uppstå vid en uppdelning av periodiseringsdifferenserna och det talar 
för att de bör läggas samman vid beräkningen. En uppdelning bygger på 
subjektiva bedömningar om framtiden som kan få negativa effekter på den 
rättvisande bilden. Metoden anses därför strida mot försiktighetsprincipen 
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och det är svårt att förutse framtida händelser i form av neutraliseringar och 
förnyade skattekrediter på ett trovärdigt sätt. Det ovan anförda är argument 
som talar emot att partialmetoden används vid beräkningen av latent skatt.  
 
9.2.5 Förslag enligt Westermark 
Många av de förslagen som presenterats på hur sambandet mellan 
redovisning och beskattning kan utformas i Sverige härrör från mitten av 
90-talet. Detta gäller såväl redovisningskommitténs och RSV:s förslag 
liksom Westermarks. Dessa metoder utformades innan IAS-utredningen 
kom, men dessa är ändå intressanta att diskutera då det anses att de 
fortfarande är aktuella för Sveriges utformning av sambandet mellan 
redovisning och beskattning. 
 
Westermark menar att en utvidgning av den existerande status quo-
modellen i Sverige kan vara ett alternativ. På så sätt anser han att det 
nuvarande sambandet mellan redovisning och beskattning inte ändras 
nämnvärt, förutom att det formella sambandet bryts och delas upp på en 
latent skattedel och en del eget kapital. Genom denna åtgärd ökar den 
internationella läsvänligheten och ett steg tas därmed enligt oss åt rätt håll 
mot internationell praxis. På detta sätt blir det heller inte något 
dubbelarbete med två bokslut då det fortfarande bara görs ett bokslut som 
granskas av både revisorer och Skatteverket. Dock kommer redovisningen 
inte att fritt kunna utvecklas från skatterätten som fortfarande kommer att 
påverka normbildningen och strategiska överväganden på 
redovisningsområdet. Således är inte denna modell något bra alternativ för 
Sveriges del på lång sikt. 
 
En annan modell som Westermark presenterar är redovisningsmodellen 
som bygger på ett totalt samband mellan redovisning och beskattning. 
Detta förslag kan inte ses som något alternativ för de stora och noterade 
bolagen utifrån rådande förutsättningar, då det inte löser något av de 
problem som har diskuterats med det nuvarande sambandet. Skatteregler 
skulle fortfarande hindra utvecklingen av god redovisningssed och den 
internationella harmoniseringen skulle bromsas upp. Samtidigt är denna 
modell att föredra ur ett förenklingsperspektiv då endast ett bokslut 
behöver göras och samma regler gäller för både redovisningen och 
beskattningen, något som flera respondenter anser kan bli aktuellt för de 
mindre onoterade bolagen. Denna modell som lösning för alla svenska 
bolag ses som en omöjlighet då det inte är i överensstämmelse med den 
internationella utvecklingen. En risk finns också för att Skatteverket inte 
accepterar de utgångspunkter och värderingsregler som civilrätten 
uppställer varför denna lösning troligtvis inte kommer att bli aktuell fullt ut 
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för Sveriges del. Ytterligare ett argument som talar emot denna modell är 
de ständiga regeländringarna på skattesidan som i sin tur leder till 
regeländringar på redovisningssidan, som bolagen skulle tvingas hålla sig 
uppdaterade med. Detta leder till att utvecklingen av god redovisningssed 
hämmas och att någon tillförlitlighet i systemet inte uppnås.  
 
En ytterligare modell som Westermark presenterar är uppdelningsmodellen 
vilket vore den optimala lösningen för de stora noterade bolagen. Detta då 
den önskvärda internationella harmoniseringen uppnås. Även en brytning 
mellan skatterätt och civilrätt sker vilket leder till att redovisningsreglerna 
fritt kan utvecklas. De skattemässiga vinstdispositionerna i form av 
obeskattade reserver och bokslutsdispositioner försvinner också och 
därmed ökar den internationella jämförbarheten. Genom detta förfarande 
skulle objektiviteten i redovisningen upprätthållas och upprättandet av 
årsredovisningen skulle kunna utformas med fokus på informationsvärdet 
till kapitalmarknaden och inte påverkas av finanspolitiska incitament.  
 
Modellen innebär att två skilda system skulle utformas vilket medför 
extraarbete och inlärningskostnader för bolagen under en övergångsperiod. 
Det kan dock ses som en investering för framtiden och modellen skulle 
passa större noterade bolag bättre än vad dagens system gör. För att minska 
det administrativa merarbetet och de ökade kostnaderna vid en frikoppling 
för mindre bolag, borde de förenklingsregler som Skatteverket och BFN 
just nu arbetar med, införas för mindre företag. Även för Skatteverket 
skulle denna modell leda till visst merarbete då grunden för beskattningen 
inte längre kommer att vara god redovisningssed. Nya skatteregler behöver 
införas till viss del för att beräkna skatteunderlaget, men det denna modell 
borde vara det bästa alternativet för Sverige för att i framtiden kunna 
behålla sin internationella konkurrenskraft. På så sätt kan Skatteverket se 
till sina egna behov och har därmed inte längre något intresse av att styra 
redovisningsutvecklingen i syfte att inte riskera att gå miste om 
skatteintäkter.  
 
9.2.6 Förslag enligt utredningar och direktiv 
RSV har i sin rapport, liksom Redovisningskommittén i sin utredning, 
föreslagit att en frikoppling bör ske partiellt, det vill säga att det formella 
sambandet avskaffas. Förslaget är ett steg i rätt riktning då avskaffandet av 
det formella sambandet innebär att obeskattade reserver och 
bokslutsdispositioner försvinner och årsredovisningarna blir därmed 
internationellt jämförbara. Förslaget är även i överensstämmelse med 
Westermarks utvidgning av status quo-modellen som beskrivits tidigare. 
Det är önskvärt att de beräkningar och justeringar som görs av endast 
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skatteskäl bara återfinns i deklarationen och inte i bokslutet då det inte har 
något värde för intressenterna. Trots att bokslutsdispositionerna försvinner 
till definitionen kommer de dock fortfarande att existera, men delas i stället 
upp i två delar och hänförs till vad de egentligen består av.  
 
RSV har dessutom givit förslag på att vissa utvecklade skatteregler ska 
finnas för att tillämpas på de områden där redovisningsreglerna inte ger 
önskvärda resultat på skatteunderlaget. Således kan inte gemensamma 
regler utformas för att täcka de olika intressen som finns mellan civilrätt 
och skatterätt, något som även framkommit av respondenterna. Detta är 
något som i dagens Sverige redan till viss del reglerats genom att vissa 
skatteregler finns där redovisningsreglerna inte uppfyller kraven på ett 
skatteunderlag. Dock löser inte ovanstående problemet med skatterättens 
negativa påverkan och inflytande på redovisningsutvecklingen. Därför är 
inte en partiell frikoppling någon långsiktig lösning och 
Redovisningskommitténs och RSV:s åsikt om att det materiella sambandet 
bör finnas kvar delas således inte. En möjlig förklaring till deras 
ställningstagande kan vara att IAS-utredningen ännu inte gjorts då dessa 
utredningar presenterades, vilket innebär att problemen med verkliga 
värden då ännu inte var aktuella att beakta. Nya förutsättningar och 
argument har framkommit till följd av de nya IFRS-standards som har 
påverkat debatten om en frikoppling. En närmare undersökning har kommit 
att bli aktuell då ÅRL tvingas ändra vissa regler till följd av den nya 
IAS/IFRS-redovisningen.  
 
Att Redovisningskommittén inte tagit ställning för hur den latenta skatten 
bör utformas tolkas som att metoderna är komplexa och svåra att förstå. 
Det borde också vara så att de, om en frikoppling blir aktuell, närmare tänkt 
utreda frågan om hur den latenta skatten bör redovisas. 
Redovisningskommitténs argument till att normgivande organ och 
redovisningsprinciper bör sköta föreskrifterna för den latenta 
skatteredovisningen ifrågasätts. Dock räcker det inte med att skjuta över 
ansvaret på dessa organ utan det är även viktigt att det noga utreds hur 
frågan ska lösas praktiskt. Det finns annars en risk för att problem och 
konsekvenser av frågan förbises om den inte till fullo har utretts och 
utvärderats.   
 
För att minska risken för att bolagen delar ut obeskattade vinstmedel 
bedöms förslaget från RSV och Redovisningskommittén med en 
utdelningsspärr som positivt. Det har dock visat sig att förslaget inte 
accepterats av de mindre företagen men att det har accepterats av större, 
något som även respondent X kommenterat. Problemet kan lösas genom de 
förenklingsåtgärder för små företag som just nu är under utredning hos 
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Skatteverket och BFN. Därmed kan en utdelningsspärr tillämpas på stora 
bolag och de mindre bolagen kommer inte påverkas då de även 
fortsättningsvis kommer redovisa obeskattade reserver och 
bokslutsdispositioner. Redovisningskommitténs förslag att spärren inte ska 
innebära några civilrättsliga sanktioner vid överträdelser ses som tveksamt. 
Om det inte finns några sanktioner vid överträdelser av regler minskar 
incitamenten till att efterleva dem och regeln får därmed en minskad effekt. 
 
Enligt förslaget föreslår kommittén ett starkare samband för juridiska 
personer förutsatt att skatterätten accepterar reglerna i ÅRL, något som 
delas av Westermark i redovisningsmodellen. Detta bör endast bli aktuellt 
för små och onoterade företag i dagsläget, vilket tidigare nämnts, då det 
inte kan ses hur skatterätten skulle kunna acceptera reglerna i ÅRL fullt ut. 
Redovisningsreglernas periodisering av intäkter och kostnader uppfyller 
inte skatterättens krav i vissa situationer på ett korrekt 
beskattningsunderlag. På dessa områden krävs skilda regler. 
 
Vad gäller olika redovisningsmetoder borde det vara självklart att alla 
bolag inom en koncern använder sig av samma metod, något som inte 
överensstämmer med dagens system i Sverige. Även BFN har påpekat 
vikten av att alla bolag i en koncern tillämpar samma regler. Genom ett 
enhetligt redovisningssystem ökar konkurrenskraften och läsvänligheten 
internationellt sett. Intressenterna torde på så sätt ges en bättre 
utgångspunkt för analys och företagsvärdering då även de enskilda 
moderbolagen och dotterbolagen är föremål för kapitalmarknadens 
intressen. Med samma regler och utformning av redovisningen ökar även 
möjligheterna till jämförelser och det underlättar också förståelsen om det 
går att läsa alla årsredovisningar med ”samma ögon”. Utredningens118 
uppfattning om att intressenter till juridiska personer och koncerner kan ha 
skilda uppfattningar om vad en rättvisande bild är och att de gör 
bedömningar utifrån olika intressen får ej medhåll. Även juridiska personer 
kan vara föremål för granskning av kapitalmarknaden då också dessa kan 
vara noterade och dessutom ingår de som en del i koncernens resultat. 
Dock finns vissa utrymmen inom begreppet en rättvisande bild, men dessa 
förutsättningar borde vara samma för både koncerner och dess enskilda 
juridiska personer. 
 
IAS/IFRS-reglerna som ska användas för noterade koncerner och får 
användas av juridiska personer och onoterade koncerner från och med 
2005, är ett viktigt steg mot harmoniseringsarbetet, så att därmed 
neutraliteten kan upprätthållas. Det kan bli svårt att helt få 
                                                           
118 SOU 1996:157 
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överensstämmande regler mellan länder då kultur och skilda förutsättningar 
kräver viss flexibilitet för att reglerna ska kunna anpassas till varje specifik 
fråga och situation. Även att kunna följa utvecklingen på 
redovisningsområdet är viktigt. Samtidigt måste det finnas vissa givna 
ramar att hålla sig inom för att jämförbarhet ska kunna göras. De juridiska 
personernas möjlighet att kunna tillämpa IAS/IFRS-reglerna är en bra 
lösning från IAS-utredningen då det ökar möjligheterna till internationella 
jämförelser inte bara för koncerner. De valmöjligheter som finns 
beträffande redovisningsalternativ för dessa juridiska personer kan dock 
ifrågasättas. Således bör inte Sverige ges undantag från IAS-reglernas 
utformning vad gäller att redovisa obeskattade reserver istället för latent 
skatt. Det bästa vore istället om alla större noterade juridiska personer 
tillämpade IAS/IFRS-reglerna fullt ut och endast de små onoterade 
omfattades av valmöjligheten att välja redovisningsmetod. Genom detta 
kan deras speciella behov sättas i fokus då de inte har lika stora behov av 
att uppfylla kapitalmarknadens krav. På så sätt uppnås också enhetlighet för 
större noterade juridiska personer samtidigt som jämförelser underlättas, då 
det kan leda till oklarheter och lätt bli svårhanterligt med olika möjligheter 
att välja redovisningssystem. Med olika metoder uppnås ingen 
harmonisering. Således delas IAS-utredningens mening vilken har betonat 
värdet i att låta företag världen över verka på samma villkor och därför ha 
samma redovisningsregler.  
 
Att IAS/IFRS-reglerna inte heller är utformade för att ligga till grund för 
beskattningen ses som ett starkt argument för en frikoppling. Dessa nya 
regler förespråkar att vissa tillgångar ska redovisas till marknadsvärdet 
vilket med en koppling skulle innebära ett högre skatteuttag för bolagen 
och därmed en minskning av de utdelningsbara medlen. Redovisning till 
marknadsvärde står även i konflikt med Skatteverkets principer eftersom de 
inte accepterar orealiserade vinster och förluster utan endast konstaterade 
sådana. För att kunna upprätthålla skatteförmågeprincipen samtidigt som 
redovisningens intressen ska kunna bevaras bedöms att en frikoppling bör 
genomföras i Sverige. 
 
9.3 Varför har ännu ingen förändring skett av 
sambandet mellan redovisning och beskattning?  
Utformningen av sambandet mellan redovisning och beskattning har 
diskuterats sedan länge i Sverige utan att någon definitiv lösning 
framtagits. Detta kan delvis bero på att frågan inte varit tillräckligt 
prioriterad och inte setts som något större problem från statens sida. 
Däremot har näringslivet under lång tid påtalat behovet av en ändring till 
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följd av att svenska bolag blivit alltmer internationella och behövt anpassa 
sig till universella regler och intressenter.  
 
Finansdepartementet ses av flera respondenter som det organ som delvis 
bromsat utvecklingen då det inte insett vikten i behovet av en frikoppling. 
Ett glapp kan urskiljas mellan politiker och näringslivet i frågan. Politiker 
ser förmodligen mer till vad en frikoppling skulle kosta för svenska staten i 
form av tid, arbete och pengar och lägger troligtvis inte lika stor vikt vid 
fördelarna som densamma skulle innebära för bolagen. En frikoppling 
skulle leda till mycket merarbete för Skatteverket och kosta staten mer 
pengar än vad den nuvarande utformningen gör. Således är det nuvarande 
systemets enkelhet en viktig avgörande faktor för att ingen frikoppling 
ännu kommit till stånd. 
 
Som Simon även påpekat, menas att det kan vara svårt att vara helt 
rationell vid ett beslutsfattande. Även om inte alla alternativ kan övervägas 
vid ett beslut är det viktigt att hitta ett alternativ som kan tillfredsställa 
behoven som finns i samhället och optimera utifrån rådande 
förutsättningar. Det finns en risk för att politikerna och 
Finansdepartementet som organisation arbetar efter gamla rutiner och är 
motsträviga till att anpassa sig efter nya förhållanden. Detta leder till att 
utvecklingen av frikopplingsfrågan hindras och att processen och 
implementeringen tar lång tid. Ovanstående är också något som har 
framkommit under kontakterna med sakkunniga på redovisnings- och 
beskattningsområdet, då flera respondenter hävdar att det finns intressenter 
som anser att det är jobbigt och omständligt att ändra på redan existerande 
regelverk. Ovanstående tyder på en viss konservatism i frågan. Vidare 
anses att det är ett mycket dåligt argument för att behålla det nuvarande 
sambandet mellan redovisning och beskattning, då en strävan hela tiden bör 
finnas efter att förbättra regler och standarder för att följa utvecklingen på 
marknaden och se till nya behov. 
 
När problemet relateras till Lindbloms teori om beslutsfattande, syns att 
denna stämmer bra överens med debatten om en frikoppling. Politiker 
anpassar målen till de resurser som finns istället för att titta på en lösning 
som är effektiv och därefter anpassa medlen. Det har troligtvis att göra med 
att samhället till stor del handlar om fördelning av resurser och att den 
naturliga följden blir att en anpassning måste ske av målen till de medel 
som finns. Således handlar det om en prioriteringsfråga från svenska 
statens sida. Den utdragna debatten som har resulterat i ett flertal 
utredningar och förslag av en frikoppling kan ses som små steg i riktning 
mot en frikoppling. Detta stämmer väl överens med vad Lindblom anser 
vara kännetecknande för offentliga organisationers beslutsprocesser.   
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En bidragande orsak till den utdragna debatten verkar vara att näringslivet 
är splittrat i frågan. Mindre bolag ser flera komplikationer med två 
regelverk medan de större bolagen vill utveckla sin redovisning i enlighet 
med internationella standards, utan hinder av några beskattningsregler. De 
mindre bolagens resonemang är förståeligt då deras resurser ofta är 
betydligt mer begränsade än vad de större bolagens är. Dessutom arbetar 
troligtvis de mindre onoterade bolagen internationellt i mindre omfattning 
än vad större bolag gör vilket leder till att dessa inte har samma behov av 
en internationell harmonisering av redovisningsinformation som de stora. 
En respondent menar att det är just på grund av att företagen inte upplever 
behovet av en frikoppling särskilt starkt, eftersom de har vant sig vid 
systemet med bokslutsdispositioner och obeskattade reserver, som 
utvecklingen tagit så lång tid. Fokus borde ligga på vad syftet med 
redovisningen är, nämligen ett verktyg för att kunna ge rättvis information 
till marknaden och bolagens intressenter, istället för att endast se till vad 
som är smidigt för bolagen. De mindre bolagens intressenter är i första 
hand Skatteverket och långivare varför det finns en anledning till att skapa 
speciella undantagsregler för dessa bolag då deras behov inte är av samma 
karaktär som de stora bolagens behov. Stora noterade bolag har dock 
förutom Skatteverket och långivare även kapitalmarknaden som 
intressenter. Det ställer högre krav på att redovisningsinformationen ska 
kunna användas som ett korrekt beslutsunderlag och visa en rättvisande 
bild och ställning av bolaget.   
 
Problemet med näringslivets splittring i frågan kan appliceras på Garbage 
can-modellen. Beslutsprocessen kring ett fenomen handlar inte sällan om 
att tillgodose flera olika intressenters behov, intressen som inte ovanligt 
står i strid med varandra. Det gäller då att tillsammans kunna enas om ett 
alternativ som inte nödvändigtvis behöver vara det bästa, men som är 
tillfredsställande. Det troliga borde vara att företagen, politiker och 
intresseorganisationer förväntas ta ställning i frikopplingsfrågan genom ett 
beslut. Beslutet tar sin utgångspunkt i olika beslutsanledningar som i detta 
fall kan vara olika intressenters syn på varför/varför inte en frikoppling bör 
genomföras. Det kan dock vara så att dessa inte tar ställning i frågan men 
att individer inom organisationerna har olika syn på problemet. Vissa 
individer och organisationer har engagerat sig i frikopplingsfrågan och 
förespråkat olika lösningar. Lösningarna har resulterat i flera förslag som 
till exempel SOU 1995:43 och RSV rapport 1998:6. Dessa förslag har 
emellertid hamnat i ”soptunnan” då de inte varit tillräckligt 
tillfredsställande och inte någon lösning där nog många intressen 
tillgodosedda har kunnat presenteras. Modellen beskriver tidpunkten som 
en viktig variabel och det bedöms som att det inte förrän nu ansetts vara 
rätt tid för att verkligen finna en lösning på frikopplingsfrågan. IAS-
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utredningen har lett till att problemet på nytt aktualiserats och att ett nytt 
perspektiv har framkommit att ta ställning till där borgenärsintresset inte 
längre ska vara i fokus, utan istället ska kapitalmarknaden stå i centrum. 
Problemet med värdering av tillgångar till verkligt värde har troligtvis även 
gett frikopplingsfrågan nya förutsättningar.  
   
En orsak till att förslagen har förkastats, som ovan diskuteras, kan vara att 
de tidigare framtagna förslagen inte uppfattats som speciellt bra och 
därmed har frågan skjutits på framtiden i försök att hitta bättre lösningar. 
Den föreslagna utdelningsspärren har till exempel inte setts som godtagbar 
för alla företag då den passat de stora bolagen bättre än de små. Två nya 
förslag har blivit aktuella att ta ställning till. Dessa utgår ifrån att det 
tillämpas förenklade regler vid en frikoppling för enskilda näringsidkare 
respektive små aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. 
Således har debatten på nytt kommit i gång tack vare de nya förslagen som 
hävdas är en följd av att de nya IFRS-reglerna ska kunna tillämpas även för 
juridiska personer från 2005. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att 
frågan får en lösning inom en snar framtid och att den inte blir fortsatt 
skjuten på framtiden.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns starka argument både för 
och emot en frikoppling. Då en sådan skulle drabba bolag av olika storlek 
på skilda sätt leder detta till att bolagen kommer fram till olika slutsatser. 
Dessa slutsatser föranleder i sin tur att olika argument framkommer 
beroende på vilka perspektiv som är utgångspunkter. Frågan är som 
framkommit i studien mycket svår och komplex vilket har lett till att 
problemet inte gått att lösa på ett snabbt och effektivt sätt. Det handlar 
således om ett givande och ett tagande från alla parter för att kunna hitta en 
lämplig lösning för Sverige i framtiden.  
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9.4 Den institutionella strukturen i frågan om en 
frikoppling 
Studien visar att det finns organ på både skatteområdet och 
redovisningsområdet som praktiker ser som inflytelserika i frågan om en 
eventuell frikoppling mellan redovisning och beskattning. Nedan 
presenteras en rangordning av de organ som idag ses som de viktigaste av 
de tillfrågade praktikerna.  
 
Skatteverket: ses som det mest inflytelserika organet på området idag då 
det tidigare har varit det mest aktiva organet i debatten och oftast får gehör 
av regeringen. Skatteverket har också deltagit i flera utredningar 
beträffande hur ett samband i Sverige bör utformas. 
 
Svenskt Näringsliv: är viktigt på området då de idag driver frågan och 
bland annat har gjort en framställning om en ny utredning. Även detta 
organ har varit med tidigare i debatten, i form av industriförbundet. 
 
Finansdepartementet: organet tillmäts betydelse på grund av att de är 
politiskt inblandade i lagstiftningsarbetet. Däremot har departementet och 
politikerna inte varit aktivt deltagande i debatten om en frikoppling. 
 
FAR och BFN: dessa bägge organ innehar stor kunskap och är mycket 
insatta i redovisningsfrågor. BFN har även nyligen drivit ett projekt 
tillsammans med Skatteverket beträffande förenklingsregler för mindre 
bolag. 
 
Andra organ som endast nämns av någon eller några enstaka respondenter 
är RR, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, Revisorssamfundet SRS 
samt regering och riksdag. 
 
När denna modell jämförs med Jönssons modell syns flera olikheter. Att 
FAR hamnar överst i Jönssons studie anses kunna bero på att hans studie 
endast rör redovisningsområdet och inte ser till något skatteperspektiv. 
Denna studie behandlar en fråga som även rör beskattningsområdet, vilket 
kan förklara skillnaden på det översta skiktet i strukturen. Att FAR hamnar 
så långt ner i denna modell är lite förvånande, då revisorerna borde ha 
relativt stort inflytande när det gäller att föra fram nya normer och principer 
på redovisningsområdet. FAR deltog dessutom aktivt i debatten genom sitt 
delbetänkande119 om en partiell frikoppling. Skillnaden skulle kunna 
förklaras av att förslaget ej vann acceptans i den aktivt lyssnande basen och 
därmed inte fick tillräckligt genomslag, vilket enligt Jönsson är viktigt för 
                                                           
119 SOU 1995:43 
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attitydbildningen i en fråga. Ovanstående kan vara en förklaring till att 
FAR inte ses som mer inflytelserikt idag. En annan förklaring till 
skillnaden mellan Jönssons studie och denna studie beträffande FAR kan 
vara att FAR inte ses som aktivt deltagande i frikopplingsfrågan i dagens 
läge. Redovisningskommitténs delbetänkande utkom ju redan 1995. Det 
sist nämnda tyder på att det är de som idag aktivt arbetar med frågan som 
uppfattas som de mest inflytelserika på området. Uppfattningen delas även 
av Mats Brockert som hävdar att de sakkunniga och de som utses att delta i 
utredningar är de som har störst påverkan på politikernas och 
tjänstemännens beslut.  
 
En annan stor skillnad mellan Jönssons struktur och denna är att BFN ses 
som ett allt viktigare organ av Jönsson, medan den här studien visar på ett 
mindre inflytande av BFN i debatten om en eventuell frikoppling. Även 
detta kan ha sin huvudsakliga förklaring i skillnaden att Jönssons studie 
endast ser till redovisningsområdet och att frågan om en frikoppling mellan 
redovisning och beskattning även rör beskattningsområdet. Dock har BFN 
varit mer aktivt i debatten än vad FAR har varit på sista tiden. BFN har ju 
trots allt genomfört en förstudie tillsammans med Skatteverket beträffande 
förenklingsåtgärder för små AB, HB och ekonomiska föreningar. Det är 
förvånande att respondenterna inte upplever BFN som mer inflytelserikt än 
vad de faktiskt gör, något som troligtvis kan förklaras av att flera av dem 
inte känner till projektet ännu. Förstudiens rapport är ju inte färdigställd, 
arbetet med denna pågår fortfarande.  
 
IAS-utredningen pekar på att BFN:s roll kommer att bli större i framtiden 
till följd av att RR:s betydelse kommer att minska då de inte kommer kunna 
fortsätta att ge ut egna rekommendationer på redovisningsområdet. 
Ovanstående är ett resultat av att EU:s medlemsländer inte får göra egna 
tolkningar på området till följd av de nya IFRS-reglerna. Det är lite 
märkligt att respondenterna inte delar IAS-utredningens syn på BFN:s roll.  
Detta organ borde ses som mer inflytelserikt i den här frågan än vad det 
faktiskt gör. IAS-utredningen får medhåll av författarna om att BFN:s roll 
borde bli allt viktigare i framtiden och därmed bedöms att BFN även torde 
vara ett betydande organ vid frågan om hur sambandet mellan redovisning 
och beskattning ska utformas.  
 
Att Skatteverket är det organ som anses som det mest inflytelserika i frågan 
om en frikoppling är inte förvånande. Organet är tillsammans med bolagen 
de som drabbas direkt av effekterna av en frikoppling och måste därmed 
tillmätas stor betydelse i debatten. Att Skatteverket länge har varit aktivt i 
frågan kan också vara en förklaring till att dess inflytande ses som 
betydande. Skattepolitiska incitament borde styra mycket i debatten då 
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Sverige har bland de högsta skattetrycken i världen. Samhällets intressen 
ställs mot kapitalmarknadens intressen och det företagsekonomiska 
perspektivet. Således menas att staten är rädd för att förlora skatteintäkter 
vid en frikoppling och att Skatteverkets åsikter därför väger tungt. Det 
tyder på att Skatteverkets inflytande bygger mycket på traditionell makt till 
följd av traditionen med obeskattade reserver och det höga skattetrycket i 
Sverige. Det stämmer väl överens med Webers teori om olika maktkällor. 
Skatteverkets stora inflytande anses också bero på dess expertis och stora 
kunnande i frågan om en frikoppling mellan redovisning och beskattning. 
Det leder till att de till viss del kan styra utfallet till ett för dem fördelaktigt 
system i framtiden. På ovanstående grunder finns en viss risk för att 
Skatteverkets argument tillmäts för stor vikt i förhållande till andra organs 
ståndpunkter. 
 
Svenskt Näringsliv är det organ som näst efter Skatteverket ses som det 
mest inflytelserika organet av respondenterna. Resultatet skiljer sig inte 
nämnvärt från Jönssons studie där Industriförbundet också sågs som ett 
viktigt organ när det gäller att företräda bolagens syn i olika frågor. Det är 
logiskt och inte speciellt förvånande då det främst är Skatteverket och 
Svenskt näringsliv som är de stora primära intressenterna i frågan. Det är 
även Svenskt Näringslivs medlemmar som praktiskt behöver anpassa sig 
till det nya systemet och också de som borde ha stort inflytande när det 
gäller att representera bolagens syn på sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Detta borde gälla såväl för redovisnings- och 
beskattningsfrågor. Svenskt Näringsliv hör till de organ som varit relativt 
aktiva i debatten. Frågan drevs tidigare av Industriförbundet i samband med 
att SOU 1995:43 utkom. I november 2003 ingav Svenskt Näringslivs 
Skattedelegation, NSD, en hemställan till Finansdepartementet om att 
tillsätta en särskild utredning för att så snabbt som möjligt utreda behovet 
av ändringar i skatteregler till följd av införandet av IAS/IFRS-standards i 
Sverige 2005. Ovanstående pekar på att Svenskt Näringsliv är aktivt i 
debatten och visar att frågan är viktig att få en lösning på ur deras 
synvinkel. Organet anses ha fått sin makt och sitt inflytande till följd av 
samtycke av näringslivet och dess företag, så kallad legitim makt. Svenskt 
Näringsliv har fått befogenhet att föra fram företagens åsikter i frågan och 
har därmed rätt att företa handlingar enligt givna ramar i överensstämmelse 
med Webers teori om maktkällor.  
 
Finansdepartementet ses av respondenterna som relativt inflytelserikt i 
frågan om en frikoppling för Sveriges del. Organet är inte drivande i 
debatten och har inte deltagit i några konkreta förslag på hur sambandet bör 
utformas. Däremot är departementet viktigt för lagstiftningsarbetet och i 
processen att utvärdera och utforma nya regler. Det är lagstiftaren och 
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därmed politikerna i lagstiftningsarbetet som i slutändan har det största 
inflytandet på hur sambandet mellan redovisning och beskattning kommer 
att utformas. De har en hög maktställning i samhället och kan hindra att ett 
visst förslag genomförs samtidigt som ett annat godtas. Synen stämmer väl 
överens med Bacharach och Baratz teori om maktens två ansikten. 
Politikerna kan använda det ena ansiktet till att genomföra ett förslag som 
anses som tillfredsställande och det andra ansiktet till att försöka hindra ett 
genomförande. Deras maktposition att kunna hindra ett genomförande kan 
vara en bidragande faktor till att debatten om en frikoppling har kommit att 
bli så utdragen, då de i slutändan har den avgörande rösten vid en 
lagändringsprocess. Att politiker skulle försöka hindra ett genomförande av 
ett förslag är något som är svårt att upptäcka då det sannolikt inte är något 
som de talar öppet om. Även detta är något som överensstämmer med vad 
Bacharach och Baratz anser. Det kan istället hävdas att politikerna kan 
komma med andra argument som till exempel att frågan inte är prioriterad 
och att andra frågor bedöms vara viktigare.  
 
I Jönssons modell över den institutionella strukturen inom 
redovisningsområdet framgår debattörer och övriga uttolkare som viktiga. 
Att dessa inte framkommit vid denna studie kan bero på att debattörerna 
återfinns i de organ som istället nämnts som inflytelserika i debatten. Det 
torde vara främst personer inom dessa organ som skriver inlägg och artiklar 
som behandlar frågan om en frikoppling i till exempel tidskriften Balans. 
 
En av respondenterna anser att det inte är organen i sig som är 
inflytelserika utan att det är de argument som framkommit i debatten som 
är det avgörande. Detta kan inte helt hållas med om då det troligtvis, 
medvetet eller omedvetet, läggs olika vikt vid olika argument beroende på 
varifrån de kommer. De organ som anses ha den bästa kunskapen och har 
fått legitim och traditionell makt från samhället, till exempel Skatteverket 
och Svenskt Näringsliv i denna fråga, anses ha större chans att få 
uppmärksamhet och genomslagskraft. 
 
9.4.1 Inflytelserika personer 
Endast fem stycken respondenter har nämnt några personer som de ser som 
betydelsefulla i debatten. Därmed anses att inte några generella slutsatser 
om vilka personer som är de mest inflytelserika i frågan kan dras. Studien 
visar istället att det inte är några speciella personer som är inflytelserika 
utan att det främst är olika organ som har den primära betydelsen för 
utformningen av sambandet mellan redovisning och beskattning. Därmed 
tolkas att makten i frågan är kopplad till olika organ eller yrkesroller 
snarare än till enskilda personer. Det anses att organisationens makt inte 
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påverkas nämnvärt av att olika individer försvinner ur denna, då 
organisationens ståndpunkt i frågan inte förändras av detta. Däremot kan 
goda debattörer förloras och det gäller då att hitta nya personer som kan 
föra fram organets talan på ett önskvärt sätt.  
 
När studiens resultat relateras till Jönssons teori om auktoriteter på 
redovisningsområdet syns både likheter och olikheter. Då studien visar att 
de betydande i denna fråga visar sig vara främst organ och inte personer, 
justeras Jönssons modell över auktoriteter på redovisningsområdet till att 
omfatta både organ och personer. Det översta toppskiktet i Jönssons 
modell, i undersökt fråga, består av dem som respekteras på grund av sin 
goda sakkunskap och professionella kompetens. Det är vanligtvis personer 
med stor kunskap inom ett visst område som är de som anlitas för att delta i 
olika utredningar och undersökningar för att ge sin syn på hur en viss fråga 
kan lösas och utformas. Dessa personer erhåller en slags indirekt makt då 
politiker och tjänstemän vanligtvis använder dessa utredningar och förslag 
som grund när beslut ska tas i frågan. Gruppen av dessa individer är relativt 
liten och de figurerar ofta på flera ställen och i flera utredningar som berör 
samma fråga. Således anses att det finns personer som anlitas för sin 
sakkunskap och goda kommunikationsförmåga för att bedöma olika 
argument och därmed kan anses ha visst inflytande i debatten, även om 
detta inte framkommit tydligt vid denna studie. Med ovanstående menas att 
personer som tillhör normgivande organ och flitigt debatterar, genom sina 
argument och positioner i arbetslivet, tillskapas visst inflytande och viss 
auktoritet genom sin position och yrkesroll.  
 
Några av de personer som nämns av respondenterna ses som inflytelserika 
till följd av sin position i normgivande organ och sin yrkesroll, till exempel 
Hans Edenhammar (BFN), Rolf Thörnqvist (BFN, Skatteverket) och Carl-
Gustav Burén (Svenskt Näringsliv, BFN). Även de personer som ser sig 
själva inneha visst inflytande i debatten motiverar det med att det är på 
grund av sin position i normgivande organ. Därmed betraktas deras 
inflytande som knutet till organet och inte till individen i sig och således 
menas att det är sammansättningen i organisationerna och dess argument 
som är de primära faktorerna som avgör vem och vad som tillskapas 
inflytande i denna fråga. Den respekt som personen erhåller för sitt 
engagemang och sina positioner, menas liksom Jönsson, kan bero på god 
förmåga att kommunicera och föra ut sin åsikt lika mycket som på att ha 
god sakkunskap. Respekten betraktas kunna leda till att personen ses som 
inflytelserik i frågan och därmed tillskrivs viss makt. 
 
Till skillnad från Jönsson hävdas att det är svårt att göra åtskillnad mellan 
de olika nivåerna i modellen över redovisningseliten. Till exempel menas 
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att de personer och organ med god sakkunskap ofta även är de som aktivt 
deltar i debatten. Därmed är det vanligtvis samma personer och organ som 
återfinns i toppskiktet och mellanskiktet och gränsen däremellan blir därför 
svår att dra. Av de få personer som anges som viktiga i frågan av 
respondenterna är flera professorer, Per Thorell, Sture Bergström och Claes 
Norberg. Dessa borde vara respekterade främst för sin sakkunskap i ämnet 
och genom sin långa erfarenhet och forskning.  
 
De personer som väl kan föra fram en åsikt och representerar individers 
och gruppers intressen anses tillhöra det debatterande mellanskiktet och 
ingår ofta som utvalda representanter i olika arbetsgrupper, samtidigt som 
de är anlitade till följd av sin sakkunskap och kompetens. De personer som 
ofta återkommer i utredningar och olika arbetsgrupper anses skapa sig ett 
”namn” inom den institutionella strukturen och på så sätt blir dessa 
respekterade för sitt engagemang och sina framträdande positioner. De 
flesta av studiens respondenter anger att de inte ser sig själva som 
inflytelserika i debatten om en frikoppling. Trots detta kan det ses som att 
dessa borde ha en god möjlighet att skapa sig ett namn och därmed ett visst 
inflytande om de kan föra fram bra argument offentligt som får acceptans. 
Flera av respondenterna är trots allt personer som återkommit vid 
utredningar och i arbetsgrupper och som tillhör organ vilka är viktiga för 
normgivningen. Det är därför troligt att de delvis har underskattat sig själva 
och sina positioner. 
 
Tidskriften Balans är, precis som Jönsson menar, ett viktigt 
kommunikationsmedel när det gäller att föra fram sina åsikter och skapa sig 
ett ”namn”. Det är många artiklar i Balans som behandlar frågan om en 
frikoppling mellan redovisning och beskattning. Bland andra har Christer 
Westermark, Per Thorell och Margit Knutsson förekommit som 
debatterande i Balans, varför dessa bör placeras i det debatterande 
mellanskiktet. Tidskriften är viktig i debatten som ett 
kommunikationsmedel på grund av att den vänder sig till de parter som 
berörs av en frikoppling. Att figurera och debattera i tidskriften kan också 
leda till att man som person tillmäts betydelse i debatten och på så sätt blir 
inflytelserik i frågan. Det är dock inte bara Balans som är ett bra forum när 
det gäller att förmedla sina åsikter i frikopplingsfrågan, utan även Svensk 
Skattetidning är ett viktigt kommunikationsmedel. Att Jönsson inte nämner 
Svensk Skattetidning beror troligtvis på att hans studie enbart behandlar 
redovisningsområdet och inte skatteområdet.  
 
Den aktivt lyssnande basen består i frågan om en frikoppling av de 
normgivande organen samt personer och företag som har intressen i hur 
frikoppling bör utformas. Skiktet ses som viktigt då det blir betydelsefullt 
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att förslagen på hur en frikoppling ska se ut, finner gehör hos dessa 
personer, för att en förändring av det rådande sambandet ska kunna 
genomföras. Intressenterna förmedlar oftast sina åsikter via olika forum 
och kommenterar även förslag och utredningar. I detta skikt torde till 
exempel BFN, Skatteverket, FAR, RR, och Svenskt Näringsliv återfinnas.  
Beroende på vad som diskuteras är olika personer och organ mer eller 
mindre aktiva och betydande. I den här frågan bedöms Skatteverket och 
Svenskt Näringsliv ha störst inflytande på hur problemet ska lösas med det 
rådande sambandet mellan redovisning och beskattning. De organ som har 
intressen i frågan om en frikoppling mellan redovisning och beskattning, 
borde vanligtvis också vara de som har en offentlig åsikt som de vill 
framföra. Det tyder även respondenternas åsikter på.   
 
9.4.2 Frikopplingsfrågan som en normbildningsprocess 
Frågan om en frikoppling mellan redovisning och beskattning kan ses som 
en normbildningsprocess. Jönssons figur över denna kan därför användas 
för att belysa det förlopp som pågått sedan frågan om en frikoppling första 
gången aktualiserades.  
 
Normbildningsprocessens första fas består av upptäckt och etablering av 
nya behov. Detta kan till exempel vara att förändra nuvarande normer eller 
att etablera nya. Upptäckten av de problem som det nuvarande sambandet 
medför uppmärksammades redan i mitten på 80-talet då svenska företag 
började bli alltmer internationella och etableras på utländska marknader. 
Kraven på redovisningen som uppkom från andra länders 
redovisningssystem överensstämde inte helt med de regler som tillämpades 
i Sverige, vilket ledde till att frågan om en frikoppling kom att aktualiseras. 
Jönsson skriver att det främst är den aktivt lyssnande basen som är aktiv 
vid den första fasen då problemet ska föras fram och uppmärksammas. 
Ovan nämnda får medhåll då det är personerna i dessa organ som borde 
vara de som ser och möter effekterna av problemet genom sin yrkesroll och 
i sitt dagliga arbete. Därmed menas att det är denna grupp som även 
upptäckt att det finns ett problem med dagens system och som också därför 
borde vara de som fört fram frågan.  
 
Efter fasen där ett nytt behov är identifierat börjar fasen där attityder 
skapas. Jönsson menar att attitydbildning ofta sker genom personlig 
påverkan och genom diskussioner i små grupper. I frågan om en 
frikoppling anses att attitydbildning har skett bland annat genom olika 
utredningar, rapporter och debattartiklar. Där framförs argument för och 
emot en frikoppling samt ges förslag på olika lösningar i syfte att uppnå en 
internationell harmonisering och en ökad läsvänlighet för svenska 
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årsredovisningar. Dessa utredningar och rapporter har arbetats fram av 
olika arbetsgrupper och sammansättningar av sakkunniga personer som 
tillsatts för att utreda frågan och lämna sina synpunkter på densamma. Vid 
attitydbildningen i frikopplingsfrågan menas att normgivande organ på 
redovisnings- och beskattningsområdet och deras åsikter och 
ställningstaganden är av stor vikt. Denna studie visar till exempel att 
Skatteverket, Svenskt Näringsliv och Finansdepartementet är de organ som 
tillskrivs störst inflytande i debatten om en frikoppling. 
 
Jönsson hävdar vidare att det inte är ovanligt att det i början råder olika 
uppfattningar om hur ett problem ska lösas. Även detta stämmer väl 
överens med uppfattningen av verkligheten beträffande frikopplingsfrågan. 
I det här fallet är det dessutom inte bara i början av processen som det har 
rått oenighet om hur problemet ska lösas och om det överhuvudtaget ska 
lösas, debatten pågår ju fortfarande och problemet med dagens samband 
har ännu inte fått någon lösning. Vid attitydbildningen är det främst det 
debatterande mellanskiktet som är aktivt och deltar i debatten menar 
Jönsson. Detta kan till viss del hållas med om, men då det anses att det är 
svårt att dra någon tydlig gräns mellan toppskiktet och mellanskiktet 
bedöms att det är båda dessa som är aktiva vid attitydbildningen i 
frikopplingsfrågan. Att frågan om en frikoppling mellan redovisning och 
beskattning idag fortfarande befinner sig i attitydbildningsfasen visar inte 
minst Skatteverkets och BFN:s förstudie samt Svenskt Näringslivs 
hemställan till Finansdepartementet.  
 
Eftersom det ännu inte har fastställts någon lösning på området har någon 
sådan inte kunnat legitimeras ännu varför det är svårt att uttala något om 
denna fas. Om en frikoppling genomförs med förenklingsåtgärder för små 
onoterade bolag, torde inte lösningen vara svår för bolagen att acceptera. På 
så sätt jämkas olika viljor samman till en effektiv lösning som borde kunna 
få genomslag. Det organ som kan tänkas ha svårast att acceptera den nya 
lösningen är Skatteverket, då det skulle få nya metoder att arbeta efter vilka 
skulle kunna uppfattas som mer arbetskrävande än dagens. 
 
Vidare kan Jönssons argument ifrågasättas om att synen på 
redovisningsfrågor i Sverige är relativt likartad och att en ny norm därför 
sällan vållar några nya problem. Åsikten är istället att frågan om en 
frikoppling har vållat problem då meningarna om en frikoppling mellan 
redovisning och beskattning har varit delade och lett till att näringslivet och 
olika organ blivit splittrade i frågan. Skillnaden mellan denna åsikt och 
Jönssons kan delvis bero på att skattefrågor leder till flera skilda 
uppfattningar och olika konsekvenser för olika parter än vad renodlade 
redovisningsfrågor gör. Ovanstående är något som måste tas hänsyn till. 
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10. SLUTSATSER 
I kapitlet redogörs för de slutsatser som dragits av studiens resultat.  
 
10.1 Hur ser praktiker på sambandet mellan 
redovisning och beskattning samt hur kan en 
frikoppling se ut och därmed redovisning av latent 
skatt? 
Många praktiker har påpekat att det nuvarande systemet med obeskattade 
reserver och bokslutsdispositioner inte är optimalt utformat och har sina 
brister. Personer som inte har några djupare kunskaper inom redovisning 
kan ha svårt att förstå posternas reella innebörd, att de endast är 
vinstdispositioner i syfte att få skattelättnader. Även utländska intressenter 
kan ha svårt att utläsa korrekt information ur svenska årsredovisningar då 
ovanstående dispositioner främst är en svensk företeelse. Det är därmed 
viktigt med en frikoppling för att sträva mot en mer internationell 
harmonisering av redovisningsregler och finansiell information. IFRS-
standarden är inte utformad för att passa som beskattningsunderlag, vilket 
framkommit som ett starkt argument för en frikoppling. Om det redovisade 
resultatet skulle ligga till grund även för beskattningen, skulle det kunna 
leda till ett högre skatteuttag för bolagen genom att det är tillåtet att 
redovisa tillgångar till verkligt värde genom denna standard. Ett ytterligare 
argument för en frikoppling enligt flera respondenter är att god 
redovisningssed får utvecklas utan skattemässiga överväganden och 
incitament. Flera påpekar dock att fördelarna med det nuvarande 
sambandet mellan redovisning och beskattning är att det förenklar det 
administrativa arbetet och att två separata regelverk kan undvikas. Det är 
dock inget som bör få hindra en utveckling mot ett bättre informationsvärde 
till kapitalmarknadens intressenter och därmed en internationell 
harmonisering. Att bolagen inte kan dela ut obeskattade vinstmedel med 
dagens system är en annan fördel med ett samband. Detta kan dock lösas 
vid en frikoppling med någon form av utdelningsspärr. Vidare visar studien 
att många tycker att förenklingsåtgärder för små företag är ett bra alternativ 
vid en frikoppling. På så sätt försvinner de negativa effekter som en 
frikoppling kan leda till för dessa företag samtidigt som större svenska 
juridiska personers årsredovisningar får en större överensstämmelse med de 
internationellas dito.  
   
En frikoppling kan utformas på många olika sätt vilket framkommit i 
debatter, utredningar, direktiv och artiklar. En frikoppling kan ske antingen 
materiellt, formellt eller både och. Den mest optimala utformningen vore 
att bryta både det formella och det materiella och införa två separata 
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regelverk, för att därmed både skatterättsliga och redovisningsrättsliga 
intressen ska kunna tillgodoses fullt ut. Detta med undantagsregler för 
mindre onoterade företag. Med en frikoppling blir det istället aktuellt att 
redovisa latent skatt. Den metod som torde ligga närmast till hands är 
skuldmetoden då svenska koncerner redan idag redovisar enligt denna 
metod vilken även förespråkas av IASB. För beräkningen anses att 
fullskattemetoden bör tillämpas på samma grunder som ovanstående, samt 
att det är i överensstämmelse med försiktighetsprincipen och inte leder till 
överskattning av tillgångar och underskattning av skulder. Därmed blir 
bilden av bolaget så rättvis som möjligt. 
 
10.2 Varför har ännu ingen förändring skett av 
sambandet mellan redovisning och beskattning? 
Att debatten om en eventuell frikoppling har blivit så utdragen i Sverige 
har flera förklaringar. Frågan om hur relationen mellan redovisning och 
beskattning bör utformas för Sveriges del är stor och komplex. Det finns 
många bra argument som talar både för och emot en frikoppling. Det har 
lett till att det har blivit svårt att hitta en gemensam lösning som tar tillvara 
många intressen, samtidigt som den är effektiv ur en samhällssynpunkt. 
Näringslivet är splittrat i frågan då en frikoppling drabbar stora och små 
företag på olika sätt. En noggrann övervägning krävs därför för att hitta en 
lämplig utformning. Dessutom har små och stora bolag olika intressenter 
och det leder till att de inte har samma behov vad gäller 
redovisningsinformation. Ämnet verkar inte heller ha varit prioriterat hos 
politikerna vilket gjort debatten utdragen utan att någon slutlig lösning har 
presenterats. Det betraktas som att det finns ett glapp mellan politiker och 
näringsliv i frågan. Politikerna har den avgörande rösten i frågan då det är 
de som i slutändan ska fatta ett beslut som ska ligga till grund för 
eventuella lagändringar. En annan stor anledning till att ännu ingen 
förändring har skett i frågan är sannolikt bristen på resurser och frånvaron 
av fullt ut lämpliga alternativ till det nuvarande sambandet. När det finns 
många olika intressen att ta hänsyn till blir det svårt att utforma ett 
alternativt system som passar alla.  
 
10.3 Vilket inflytande har praktiker samt normgivande 
organ i debatten om en frikoppling mellan redovisning 
och beskattning? 
Studien visar att det inte är några speciella personer som är inflytelserika i 
frågan om en frikoppling. Istället är det främst olika organ som har den 
största betydelsen i debatten. De personer som nämns som inflytelserika ses 
som det tack vare sin position i yrkeslivet och sin stora sakkunskap. De 
främsta organen som ses som inflytelserika på området redovisning och 
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beskattning visar sig i denna fråga vara Skatteverket, Svenskt Näringsliv 
och Finansdepartementet. Efter dessa kommer FAR och BFN. Skatteverket 
är det organ som anses vara det mest betydelsefulla i debatten om en 
frikoppling. Det har varit mycket aktivt i frågan sedan länge och har 
deltagit i flera utredningar där det framfört sin syn på hur ett samband 
mellan redovisning och beskattning bör utformas. Just nu pågår, som 
tidigare nämnts, ett projekt mellan Skatteverket och BFN där det utreds 
eventuella förenklingsåtgärder för mindre företag vid en frikoppling. 
Svenskt Näringsliv har inflytande i debatten på grund av sitt tidiga 
engagemang och att organet idag aktivt driver frågan för att tillvarata 
företagens intressen. Så sent som i november 2003 gjorde NSD en 
hemställan till Finansdepartementet om att tillsätta en utredning beträffande 
ändringar i skattelagstiftningen till följd av att Sverige ska följa IAS/IFRS-
standards från och med 2005, med vissa undantag som tidigare beskrivits. 
Både Skatteverket och Svenskt Näringsliv representerar parter som direkt 
kommer att påverkas av hur sambandet mellan redovisning och beskattning 
utformas. Därmed är deras åsikter och ställningstaganden viktiga att ta 
hänsyn till i frikopplingsfrågan. Även Finansdepartementet är ett organ 
som tillmäts inflytande i frikopplingsfrågan. Departementet deltar inte 
aktivt i debatten men är inblandat i lagstiftningsarbetet som delvis styrs av 
politiska incitament, varför praktiker ser detta organ som viktigt. Även 
FAR och BFN anses inneha visst inflytande i frågan. Detta beror främst på 
deras stora kunskap om redovisningsfrågor. BFN är även aktivt i debatten 
idag genom projektet som drivs med Skatteverket. 
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11. METOD- OCH KÄLLKRITIK SAMT 
FORTSATT FORSKNING 
I kapitlet framförs författarnas egna reflektioner över studiens 
tillvägagångssätt och källor som utvärderas kritiskt. Kapitlet innehåller 
även tips på framtida forskning. 
 
11.1 Metodkritik 
När insamlingen av empirin började var ambitionen att cirka 20-25 
respondenter skulle svara på frågeformuläret. Antalet svar som erhölls var 
14 stycken från representanter för de normgivande organen på området 
redovisning och beskattning. Det får anses vara fullgott med tanke på att de 
personer som behövdes, för att studien skulle kunna uppnå syftet och 
besvara undersökningsfrågorna, är personer som ofta är upptagna och svåra 
att komma i kontakt med. Då RR valde ut representanter som svarade för 
organet som helhet kan inte heller anses att bortfallet är så stort som det ser 
ut. Om studien skulle göras om idag, skulle dock insamlingen av empirin 
ha påbörjats tidigare än vad som gjordes. I efterhand kan konstateras att det 
tar längre tid än vad som beräknas, att komma i kontakt med rätt personer 
med rätt kompetens och att erhålla svar från alla. Studien skulle dock 
utformas på ett likartat sätt om den skulle göras om på nytt, då det anses att 
tillvägagångssättet har gett den information som behövdes för att uppnå 
uppsatsens syfte och besvara undersökningsfrågorna. Däremot kan 
frågeformuläret utvecklas ytterligare för att nå mer och djupare 
information.  
 
11.1.1 Objektivitet och subjektivitet 
Då en tolkning av ett visst fenomen sker genom författarens eget språk och 
inte genom mätningar i siffror, blir det extra viktigt att det används ett 
gemensamt och entydigt språk i uppsatsen. De ställningstaganden som görs 
blir alltid mer eller mindre subjektiva och måste beaktas. I dagens samhälle 
är det inte möjligt att vara helt objektiv då till exempel data och intryck 
från omvärlden utvärderas av våra egna kunskaper och förförståelse. 
Genom att vara medvetna om problemet med objektivitet anses att 
uppsatsen kunnat presenteras på ett rättvist sätt. I uppsatsen har författarnas 
egna antaganden och utgångspunkter återgivits för att därmed skapa 
trovärdighet och för att framställningen skulle kunna göras så saklig som 
möjligt. Vidare har tydligt lyfts fram vad som är fakta och värderingar från 
olika källor för att på så sätt skapa en framställning som anses rimligt 
objektiv. 
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11.1.2 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Studien har haft en kvalitativ ansats vilket innebär att det är svårare att 
generalisera resultatet i denna typ av uppsats än vid en kvantitativ sådan. 
Inflytelserika organ och personer har troligtvis olika uppfattning om olika 
redovisningsfrågor och om vilka som är inflytelserika på ett specifikt 
område eller i en specifik fråga. Dock tror vi oss med rimlig säkerhet kunna 
uttala oss om det område som rör sambandet mellan redovisning och 
beskattning utifrån uppsatsens syfte. De personer som kontaktats och 
besvarat frågorna i frågeformuläret är personer vilka har stor kunskap och 
inblick i problematiken runt kopplingen mellan redovisning och 
beskattning. Detta bedöms öka tillförlitligheten och trovärdigheten för de 
slutsatser och resultat studien har lett fram till.  
 
Det är även viktigt att läsaren har i åtanke att några av studiens 
respondenter är aktiva i flera av de normgivande organen som uppsatsen 
har undersökt. Berörda respondenter har endast besvarat frågeformuläret 
som representant för ett normgivande organ. Författarna tror dock inte att 
personerna skulle ha svarat annorlunda om de hade besvarat frågorna som 
representanter för något annat organ som respondenterna är aktiva i. 
Därmed anses inte ovanstående ha påverkat studiens resultat i någon 
nämnvärd riktning. 
 
Vid telefonintervjuer och enkätundersökningar finns alltid en risk för att 
respondenten undanhåller information som den anser vara känslig eller som 
den på annat sätt helst inte vill lämna ut till omvärlden. Att helt undgå detta 
är sannolikt omöjligt och denna risk finns troligtvis alltid vid 
informationsinsamling. En del av frågorna handlade om att ange personer 
som respondenterna ser som inflytelserika i debatten om en frikoppling 
mellan redovisning och beskattning. Flertalet personer svarade att de inte 
ser några personer som inflytelserika utan att makten istället är knuten till 
en position hos ett normgivande organ. Detta kan vara en undanflykt från 
respondentens sida för att slippa svara på frågan och är oundvikligt till viss 
del. Det enda vi kan göra är att vara medvetna om det vid vårt analysarbete. 
Samtliga respondenter erbjöds att vara anonyma och därmed bedöms att 
möjligheten ökat till att korrekta och mer objektiva svar erhållits.  
 
Begreppet validitet brukar definieras som ett mätinstruments förmåga att 
mäta det som är avsett att mäta i förhållande till det som verkligen mäts120. 
Detta är en förutsättning för att lyckas med att skapa tillförlitlighet i 
uppsatsen. I detta fall är det både intervjuer och enkäter som varit 
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mätinstrument. För att skapa trovärdighet för uppsatsen var det viktigt att 
en hög reliabilitet kunde uppnås, det vill säga att datainsamlingen inte 
kunde påverkas av några slumpmässiga faktorer. Oberoende av vilka de 
undersökta enheterna är och vem som genomför studien skall samma 
resultat kunna nås igen vid en liknande studie om en hög reliabilitet 
finns.121 För att reliabiliteten skulle bli så hög som möjligt planerades så 
mycket som möjligt innan informationsinsamlingen påbörjades. 
Telefonintervjuerna och enkäterna som skickades ut via e-post följde en 
mall som utarbetades i förväg. Efter varje telefonintervju erbjöds 
respondenterna att läsa och godkänna en utskrift av intervjun. Därmed 
ökades trovärdigheten för resultatet då eventuella felaktigheter kunde 
korrigeras. Inte heller anses att respondenterna påverkats nämnvärt i någon 
riktning av oss som intervjuare då frågorna varit korta och anpassade till 
telefonintervjuer. Det positiva med telefonintervjuerna var möjligheten till 
att kunna ställa följdfrågor vid eventuella missförstånd.  
 
Vad gäller enkäterna som besvarades via e-post fanns en möjlighet att 
återkomma till respondenterna om något var oklart, vilket bedöms ökade 
chansen till att få så informativa svar som möjligt. Vid 
enkätundersökningar via e-post måste undersökaren lita på att de som 
erhåller formuläret också är de som besvarar frågorna. En person som inte 
kände sig tillräckligt insatt i ämnet hänvisade till en kollega, vilket tolkas 
som positivt för tillförlitligheten och trovärdigheten. Denna typ av 
undersökning kräver inte några längre intervjuer för att kunna genomföras 
med ett bra resultat. De frågor som behövde undersökas har besvarats och 
därmed har syftet med uppsatsen uppnåtts. Inga intervjuareffekter har 
uppkommit med denna typ av insamlingsmetod och kostnaden sett till 
informationsvärdet har varit låg. Tillvägagångssättet bedöms som det mest 
optimala utifrån rådande förutsättningar då frågeformuläret innehöll ett 
fåtal frågor som tog relativt kort tid att besvara.  
 
11.2 Källkritik 
Det har varit svårt att sortera vad som har varit för gammal information och 
vad som fortfarande är relevant på området. Tillförlitligheten till artiklar 
kan ibland diskuteras då den snabba utvecklingen på redovisningsområdet 
leder till att information snabbt blir inaktuell. Redovisningsregler ändras 
ständigt och det är svårt att få dessa helt aktuella då en föränderlig 
verklighet har studerats. Genom en jämförelse mellan nyare och äldre 
artiklar skapades en så aktuell bild av verkligheten som ansågs vara möjlig. 
Enkäter och telefonintervjuer med sakkunniga på redovisnings- och 
                                                           
121 Lundahl och Skärvad, 1999 
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beskattningsområdet var till hjälp då det med dessa framkom vilka saker 
som diskuteras just nu. 
 
11.3 Förslag på fortsatt forskning  
Innan inriktning på uppsatsen valdes diskuterades om inte en jämförelse 
mellan de nordiska ländernas utformning av sambandet mellan redovisning 
kunde vara aktuellt att studera. Skillnaderna mellan länders utformning av 
denna redovisning skulle kunna kartläggas liksom möjliga orsaker till 
denna skillnad. Detta anses vara intressant att undersöka och ett tips på 
fortsatt forskning på området.  
 
Det skulle även vara intressant att studera hur IAS/IFRS-reglerna kommit 
att påverka sambandet mellan redovisning och beskattning för juridiska 
personer i Sverige efter att dessa regler har trätt i kraft. Ett förslag på 
uppsatsämne kan vara att jämföra hur olika länder i Europa valt att tillämpa 
IAS/IFRS-reglerna och därmed utformningen av redovisnings- och 
beskattningsreglerna för juridiska personer.  
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Bilaga 1 - Frågeformulär 
 

•  Vad innehar du för position idag?  
 
 

•  Vad har du för arbetsuppgifter idag? 
 

 
•  Vilka liknande positioner och arbetsuppgifter har du tidigare haft? 
 

 
•  Hur ser du på frågan om en eventuell frikoppling mellan redovisning 

och beskattning? 
 

 

•  Varför tror du att debatten om en frikoppling har blivit så utdragen i 
Sverige? 

 
 

•  Vilka organ och varför, anser du vara de mest inflytelserika i 
debatten om hur förhållandet mellan redovisning och beskattning bör 
utformas i Sverige? Rangordna gärna! 

 
 

•  Vilka personer och varför, rangordnade 1- 5, anser du som de mest 
inflytelserika i debatten om hur förhållandet mellan redovisning och 
beskattning bör utformas i Sverige? 

 
 

•  Anser du dig själv vara en inflytelserik person i denna debatt om 
sambandets vara eller icke vara? Varför eller varför inte? 

 
 
 
 


