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Inledning: År 2013 var 98 procent av all information digitalt lagrad. Idag är 

arbetsprocessen för redovisning mer och mer digital. Lagstiftningen kring 

redovisning är utformad som en ramlag och öppen för tolkning. Eftersom 

lagstiftningen är 20 år gammal och företag kan idag ha nya förutsättningar 

som e-faktura och digitala bokföringssystem råder det en osäkerhet hur 

Bokföringslagen ska tolkas. 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att ge en aktuell bild av hur företag praktiskt 

hanterar verifikationer och vilken betydelse det kan ha för bevisvärdet om 

det är original eller kopia. Förväntningarna på uppsatsen är att det ska leda 

till mer klarhet i lagringen av dokument för de som arbetar med 

redovisningen 

 

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har intervjuat 5 personer 

som på något sätt kommer i kontakt med verifikationer. De personerna vi 

intervjuade är konfidentiella och vi valde därför att benämna de till deras 

yrkesroller.  

 

Resultat: Resultatet visar att praktiker sparar sina verifikationer i samma 

format som de kommer till företaget. De flesta praktiker ser en fördel och 

effektivisering i att använda sig av digitalt lagrade verifikationer. Däremot 

tvingar lagstiftningen att pappersfakturor måste sparas i sju år. Det är 

framförallt med en extern part som ett original blir mer betydelsefullt. 
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1. Inledning 

I det första kapitlet till denna uppsats får läsaren en inblick i vad uppsatsen kommer att handla 

om. Det ges en bakgrund till digitalisering och redovisning som sedan mynnar ut i en 

problemdiskussion där praktiska problem som har lett fram till vår forskningsfråga samt syfte 

tas upp.   

1.1 Bokföringsprocessens digitala utveckling 

En effekt av digitalisering gör att det finns mer information tillgänglig och allt mer 

information i digitalt format. Digitalisering och utvecklingen av teknologi har varit av vikt 

genom att till exempel information kan hanteras utan att behöva använda pappersblanketter 

(Nationalencyklopedin.se u.å.). År 2000 var ungefär 25 procent av all lagrad information i 

världen digital, med resterande andel i analog form, till exempel i pappersform och böcker. År 

2013 var andelen digitalt lagrad information 98 procent (Mayer-Schönberger & Cukier 

2013).  

 

Genom den digitala utvecklingen har pappersformatet av dokument minskat och övergått till 

ett digitalt format vilket har påverkat arbetsprocessen inom redovisning för företagen. Inom 

redovisningen har mycket av det manuella arbetet byts ut mot bokföringsprogram (Ageras.se, 

2018). Det finns flera olika bokföringsprogram och företag bakom dessa som arbetar med att 

digitalisera och automatisera bokföringens arbetsprocess. Exempel på ett företag som arbetar 

med att automatisera bokföringsprocessen är Fortnox.  

 

Fortnox menar att en automatiserad bokföringsprocess gör vardagen enklare, minskar riskerna 

för felskrivning samt effektiviserar arbetet för konsulter och ge dem möjlighet till mer fokus 

på rådgivning (Fortnox.se u.å.). För att effektivisera arbetet har Fortnox bland annat en 

funktion för hantering av fakturor och kvitton. Denna funktion kan förenkla vardagen för 

användare av Fortnox genom att dessa kan ta ett kort på ett mottaget kvitto, som sedan 

automatiskt kan bokföras åt användaren. För kunder till en redovisningskonsult kan underlag i 

form av till exempel kvitton skickas direkt till konsulten som sköter bokföringen åt kunden. 

Det gör att arbetsprocessen kan effektiviseras för både kund och konsult, då kunden inte 

behöver ta sig till redovisningskonsultens kontor för att lämna underlag till den bokföring som 

ska göras. Genom en mer automatisering av bokföringen kan konsulter fokusera mer på att ge 
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kunder rådgivning än att lägga tid på registrering av till exempel kvitton, och skapa ett större 

värde för kunden (Fortnox.se 2018). 

 

1.2 Extern redovisning och dess regleringar 

Externa intressenter till ett företag såsom investerare, analytiker, aktieägare eller Skatteverket 

är intresserade av information om företaget då intressenterna på något sätt har en koppling till 

företaget. Företagets externa redovisning ger information om företagets situation och 

verksamhet till de externa intressenterna för att ge en rättvisande bild av företaget (Ageras.se 

u.å.). Genom årsredovisningslagen regleras innehållet på den externa redovisningen vilken 

ska innehålla balansräkning, resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse och eventuellt 

kassaflödesanalys för större bolag (PWC 2017). Bokföringslagen reglerar innebörden av 

bokföringsskyldigheten vilket innebär att alla affärshändelser ska bokföras löpande, att det 

finns verifikationer för varje bokföringspost och att dessa verifikationer ska sparas (Drefeldt 

& Törning 2018).  

 

I förarbetet till Bokföringslagen 1999:1078 skrivs att lagen ska vara utformad som en ramlag 

och vara tillämpbar oavsett vilken teknik som används vid själva bokföringen. 

Bokföringslagens syfte är att tillgodose ett behov av skydd för ett bokföringsskyldigt företags 

borgenärer, allmänhet, ägare, medlemmar och anställda (Prop. 1998/99:130). 

Bokföringsnämnden har tagit fram allmänna råd med tillhörande vägledning för bokföring. 

De allmänna råden för bokföring återfinns i BFNAR 2013:2 men de bör enligt 

Bokföringsnämnden läsas tillsammans med vägledningen för att anses utgöra en komplett bild 

(Bokföringsnämnden.se u.å.). Dessutom är god redovisningssed ett begrepp som är en grund 

för all redovisning, vilket kan förklaras genom att gällande redovisningslagar, 

redovisningsrekommendationer och rådande praxis ska följas (PWC 2017). God 

redovisningssed och Bokföringsnämndens allmänna råd kommer förklaras närmare i kapitel 

tre.  

1.3 Digitaliseringen ger nya möjligheter 

Med digitaliseringen har nya alternativ för företag växt fram. Till exempel möjligheten att 

kunna få brev och mail i en digital brevlåda. En fördel som Verksamt (2017) tar upp med en 

digital brevlåda för företag är att e-legitimation används för inloggning, vilket blir mer säkert 

jämfört med vanliga mail. Digitaliseringen ger en större tillgänglighet genom att den digitala 
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brevlådan och dess post kan nås nästan vart som och dygnet runt. Dessutom är det mer 

miljövänligt att använda sig av digital brevlåda än att posten skickas fysiskt i ett kuvert 

(Verksamt.se 2017).   

 

Sofia Hadjupetri Glantz skriver i en artikel (2019) om hur det numera finns ett lagkrav på att 

fakturering vid offentlig upphandling ska ske elektroniskt enligt ny europeisk standard. Det 

innebär att de företag som är leverantör åt stat, kommun och landsting blir tvungna att skicka 

e-fakturor. Vanliga pappersfakturor, inskannade fakturor och PDF-filer blir ej tillåtna vid 

fakturering till offentlig sektor. Det kräver att privata företag och organisationer tar till sig 

denna information och anpassar sig till nya lagkravet vilket kommer omfatta 200 000 företag 

och organisationer som utför affärer med offentlig sektor. Anna Elverheim, 

styrelseordförande i nätverket för elektroniska affärer, NEA, och Hogias e-fakturaexpert 

pekar på i en intervju att företagen snabbt kommer se vinsterna med att gå över till e-

fakturering. Enligt Elverheim finns det en uppskattning att en miljard pappersfakturor skickas 

med vanlig post årligen. Totalt sett skickas 1,4 miljarder fakturor i Sverige årligen. Elverheim 

menar att en elektronisk fakturering hade minskat koldioxidutsläppen både vad gäller 

distributionen och produktionen av papper (Hadjupetri Glantz 2019), vilket blir ett argument 

för att fler borde använda sig av digitala lösningar som elektronisk fakturering och digital 

brevlåda. Vår uppfattning är att användning av digitala verktyg inte endast har en positiv 

påverkan på kostnaderna utan även är positivt för miljön. 

1.3.1 Osäkerhet kring bokföringslagen 

I en intervju med Maria Albanese skriver Charlotta Marténg (2016 [A]) i en artikel att det 

finns en osäkerhet hos redovisningskonsulter och revisorer kring bokföringslagen och hur 

dokument ska arkiveras. Denna osäkerhet beror framförallt på digitaliseringen av branschen 

och möjligheten till att kunna spara dokument digitalt istället för ett fysiskt papper. 

Digitaliseringen innebär en förändring av branschen som ställer nya krav, samtidigt som bland 

annat bokföringslagen är skriven år 1999. Albanese, redovisningsspecialist på KPMG, tolkar 

att lagen är tydlig då den anger att räkenskapsinformation som kommer till företaget ska 

sparas i samma skick som det togs emot. Utifrån Albanese tolkning betyder samma skick att 

det som kommit till företaget i pappersform ska sparas i papper. Samma gäller i digital form. 
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Hur lagringen av elektroniska data sker avgör varje företag själva, så länge det uppfyller 

kraven på överskådlighet, åtkomlighet och ordnat skick som bokföringslagen ställer. Viktigt 

att komma ihåg är att bokföringslagen anger att räkenskapsinformation ska sparas på ett 

betryggande sätt och därav kan den elektroniska informationen behöva säkerhetskopieras 

(Marténg 2016 [A]).  

 

Vidare diskuterar Marténg (2016 [A]) i sin artikel huruvida lagstiftningen hänger med i 

digitaliseringen som sker i samhället. Marténg menar att en faktura i pappersform fortfarande 

anses har ett högre bevisvärde, jämfört med om fakturan hade scannats in och utgjort en 

digital kopia. Det kan bero på att digitala dokument kan anses vara lättare att förfalska och 

ändra utan att det upptäcks.  

 

Det finns en möjlighet att Skatteverket kan kräva att underlag ska kunna redovisas i 

originalform då lagstiftningen anger det. Däremot säger Markus Karlsson, auktoriserad 

skatterådgivare, att sådant sällan sker och att Skatteverket oftast godtar inskannade kopior. 

Karlsson påpekar däremot att han själv i dagsläget inte skulle våga slänga ett originalkvitto 

utan ett klart beslut från Skatteverket (Marténg 2016 [A]).  

1.3.2 Förslag om ändring 

Det råder alltså en osäkerhet kring hur lagring av verifikationer ska ske både kring original 

och kopia, samt digitalt eller i fysisk form. Fler digitaliserar sin verksamhet men hänger den 

20 år gamla bokföringslagen med i utvecklingen av ett digitalt samhälle när det kommer till 

verifikationer. FAR som är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, 

skatterådgivare, lönekonsulter och specialister (FAR.se u.å.), ansåg år 2015 att dåvarande 

bokföringslag inte hängde med i den tekniska utvecklingen som har skett i samhället (Marténg 

2016 [B]). Pernilla Lundqvist, ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning menade att det 

krävdes en anpassning av lagen, framförallt för att kunna förenkla för företag (Marténg 2016 

[B]). Därför gjorde FAR en hemställan till justitiedepartementet om en översyn av 

bokföringslagen i december år 2015. Hemställan tog upp att på grund av den snabba tekniska 

utveckling som skett, borde det vara beaktansvärt att kunna förenkla lagstiftningen och 

anpassa denna till utvecklingen (FAR.se 2015).  
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FAR menar att det anses nödvändigt att en översyn sker av hela bokföringslagen på grund av 

att redovisningsnormer ska vara anpassade till de nya förutsättningar som finns. Ett område 

inom lagstiftningen som FAR anser regeringen bör se över är arkivering av 

räkenskapsinformation som regleras i 7 kap, Bokföringslagen, framförallt med bakgrund i den 

digitala utvecklingen. FAR menar i sin hemställan att det är otydligt hur kraven på bevarandet 

av räkenskapsinformation står i proportion till dagens digitala informationsteknik. Dessutom 

uppfattar FAR att den svenska lagstiftningen är mer betungande jämfört med andra liknande 

länder vilket ger svenska företag en konkurrensnackdel. Hemställan från FAR menar att 

kravet på att fortsätta bevara den ursprungliga verifikationen trots kopiering ger kostnader och 

besvär för svenska företag. Detta ifrågasätter de då det borde räcka att informationen är 

säkerställd i någon form (FAR.se 2015).  

 

Bokföringslagen är som tidigare nämnt utformad på ett sådant sätt att dess regleringar är 

anpassade för att kunna tolkas utefter egna förutsättningar. Idag kan företag ha nya 

förutsättningar såsom krav på e-faktura och digitala bokföringssystem som Fortnox, vilket 

inte fanns för 20 år sedan. E-faktura och digitala bokföringssystem kan vara svårare att tolka 

mot Bokföringslagens bestämmelser kring överskådlighet, åtkomlighet och ordnat skick för 

räkenskapsinformation samt att dessa ska sparas på ett betryggande och varaktigt sätt.  

 

1.4 Forskningsfråga 

Hur tolkar praktiker lagstiftningen kring hantering och lagring av verifikationer? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att ge en aktuell bild av hur företag praktiskt hanterar verifikationer 

och vilken betydelse det kan ha för bevisvärdet om det är original eller kopia. 

Förväntningarna på uppsatsen är att det ska leda till mer klarhet i lagringen av dokument för 

de som arbetar med redovisningen. 
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2. Metod 

I denna del av uppsatsen redogörs beslutet av forskningsansats samt forskningens inriktning. 

Här ges det ett förtydligande om vilka metodval som har valts att användas i denna uppsats 

och hur urvalet har skett samt hur insamlingen av data har gått till.  

2.1 Forskningsprocessen 

2.1.1 Abduktiv ansats 

Patel och Davidson (2011) förklarar att för att få teori och empiri att relatera till varandra 

finns det tre sätt en forskare kan arbeta på, deduktion, induktion samt abduktion. I denna 

uppsats har vi valt att använda oss av abduktiv ansats vilket kan anses vara en blandning av 

deduktion och induktion. I en abduktiv ansats rör forskarna sig mellan empiri och tidigare 

teori, detta för att empiri och teori ska kunna kopplas ihop under hela forskningsprocessen 

(Patel & Davidson 2011). Olsson och Sörensen (2011) förklarar hur en induktion kan vara till 

hjälp genom att göra en form av lägesbeskrivning inom ett visst område. Med hjälp av 

deduktion kan kunskapen ökas med tidigare teori som grund. Genom att kombinera induktion 

och deduktion kan man enligt Olsson och Sörensen uppnå abduktion som kan föra en dialog 

mellan teori och det resultat som intervjurespondenters uppfattning av aktuellt läge ger. Den 

abduktiva ansatsen gör att vi kan jämföra och koppla ihop uppsatsens referensram med 

praktikernas tolkning genom hela forskningsprocessen.   

2.1.2 Operationalisering 

Vår forskningsprocess började med att läsa och studera de lagar som berör och reglerar 

redovisning och framförallt de paragrafer som berör verifikationer. Vi utforskade även 

Bokföringsnämndens tolkning av dessa lagar genom att läsa dess vägledning till allmänna råd. 

Med mer kännedom om lagregleringar kunde teorier och principer som vi anser skulle vara 

relevanta till uppsatsens syfte utforskas. För att teori och empiri ska passa ihop och ha ett 

samband med varandra utgick vi från vald teori när vi skulle skriva våra intervjufrågor. Vilket 

Patel och Davidson (2011) förklarar som operationalisering. Innebörden av operationalisering 

är hur en definition som kan beskriva vad en företeelse är sammanfogas med en metod som 

kan avgöra att företeelsen förekommer (Hartman 2004). Det kan även förklaras genom att ett 

teoretiskt begrepp översätts till en intervjufråga (Patel & Davidson 2011).  
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Utifrån referensramens termer har intervjufrågor formulerats och ställts till våra respondenter 

för att genom svaren kunna avgöra om dessa termer förekommer och hur de används i 

praktiken. Till exempel anger en term att bokföringen ska vara varaktig men hur görs 

bokföringen varaktig rent praktiskt. Genom att operationalisera de teoretiska termerna i form 

av intervjufrågor kan vi avgöra om en sådan företeelse föreligger. Vår metod kommer samla 

in information i en verbal form då vi kommer ställa frågor där våra respondenter får svara 

med sina egna ord. Vi som författare kommer registrera verkligheten under intervjuerna och 

översätta den i ord för att sedan kunna analysera intervjusvaren (Patel & Davidson 2011). Då 

uppsatsen utgår från en abduktiv ansats kunde vi under hela forskningsprocessen fortsätta 

utforska ny teori även efter empirin var insamlad, för att kunna hitta ytterligare lämpliga 

teorier som kunde hjälpa oss i processen att tolka och analysera intervjusvaren från våra 

respondenter.  

   

2.2 Val av forskningsstrategi 

Till denna uppsats har valts en kvalitativ forskningsstrategi. Bryman och Bell (2011) förklarar 

att valet av strategi visar på den generella inriktningen vid själva genomförandet av den 

forskning som ska göras. Den kvalitativa strategin fokuserar mer på ord vid insamling och 

senare analys av data. Den kvalitativa forskningen fokuserar på hur individer tolkar och 

uppfattar den sociala verklighet som de befinner sig inom. Denna sociala verklighet är något 

som ständigt kommer att förändras och beror på individen och dess förmåga att själv skapa 

och konstruera. (Bryman & Bell 2011). Olsson och Sörensen (2011) förklarar kvalitativ 

forskning som en flexibel forskning där frågeställningarna allt eftersom fördjupas. Resultatet 

kommer utgå ifrån få antal individer och resultatet går in på djupet kring en viss kontext. 

Anledningen till att en kvalitativ strategi valdes är för att vi anser att intervjuer skulle passa 

bäst till det område vi ville forska om. Vi ville få fram data kring hur individen tolkar och 

uppfattar sin sociala verklighet, i vårt fall kring verifikationer och dess hantering samt hur 

lagregler tolkas. 

2.3 Urval 

2.3.1 Strategiskt urval  

När en undersökning utförs behöver undersökaren göra någon form av urval och den här 

uppsatsen har använt sig av strategiskt och bekvämlighetsurval. Vid strategiskt urval förklarar 



 
 

8 

 

Alvehus (2013) att det är viktigt att fundera över om man genom sitt val av urval kan samla in 

den fakta som behövs. Det kan vara en fördel för oss att veta omständigheterna runt omkring 

den intervjuades arbete och inte bara vetskapen om att personen är involverad inom det 

område man vill få svar på. Till exempel kan det vara en fördel att veta om en kort bakgrund 

kring våra intervjurespondenter. Tidigare erfarenheter eller utbildning kan ha en betydelse för 

hur personen uppfattar och tolkar sin verklighet. Med ett noggrant förberedande av strategiskt 

urval kan det ge mer kunskap om vad forskaren kan förvänta sig få information om (Alvehus 

2013).  

 

Då vår uppsats utgår från en kvalitativ metod för att besvara frågeställningen kan det vara till 

fördel att använda sig av ett strategiskt urval. Detta för att kunna välja personer som bör 

inneha den kunskap vi efterfrågar kopplat till vår frågeställning. Vi har valt personer som har 

bra kunskap inom området och som har några års erfarenhet bakom sig. Samtliga 

intervjurespondenter har minst tio års erfarenhet inom redovisning eller revision. Då den 

digitala utvecklingen har varit stor de senaste åren har det givit oss en möjlighet att få en 

inblick kring den praktiska förändring som det har medfört. Vi anser att vi kan få mer utförlig 

information om personen vi intervjuade har arbetat inom denna bransch i några år, och alltså 

innehar mer kunskap och erfarenhet. Dessutom ville vi göra ett urval och intervjua ett flertal 

personer inom ekonomiområdet, men som arbetar med olika saker, fast alla kommer i kontakt 

med verifikationer på något sätt. Därav valdes yrken som revisor, redovisningskonsult, 

ekonom och ekonomichef som intervjurespondenter för att få en bredd och olika perspektiv. 

Dessutom arbetar personerna inom olika branscher vilket kan ge oss ett bredare perspektiv. 

Närmare beskrivning av våra respondenter tas upp kapitel 4.  

 

Vi är medvetna om att en intervju med en skatterevisor hade kunnat vara värdefull och 

användbar för vår uppsats, då Skatteverket kan som nämndes i inledningen vara en intressent 

för företagsekonomiska ställning och resultat. Däremot är vi enbart två författare till denna 

uppsats och tid samt omfattningen har varit begränsad.  

 

För att kunna få kontakt med våra respondenter vi fått hjälp av andra att komma i kontakt med 

dessa. Genom att vi har tagit hjälp av andra personer för att komma i kontakt med passande 

intervjupersoner har vi utöver ett strategiskt urval använt oss av ett bekvämlighetsurval. 
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2.3.2 Bekvämlighetsurval 

Genom ett bekvämlighetsurval väljs enligt Bryman och Bell (2013) sådana personer som just 

då finns tillgängliga för forskaren. Hartman (2004) beskriver urvalet som ett bekvämt och 

enkelt sätt. Denna uppsats har till viss del använt sig av ett sådant urval när 

intervjurespondenter valdes. På grund utav den geografiska positionen och begränsade 

resurser i form av tid och pengar kommer urvalet bestå av lämpliga respondenter som finns 

och är tillgängliga i närområdet. Som tidigare nämnts har vi tagit hjälp av egna kontakter för 

att komma i kontakt med lämpliga personer till denna uppsats. Genom att få tag på 

intervjupersoner på ett effektivt sätt. Några av de personer vi intervjuat har vi kommit i 

kontakt med via mail då vi genom sökningar på Google funnit deras företags hemsida och 

mailadress. När vi sökt efter företag och revisionsbyråer har vi valt att begränsa vår sökning 

till Smålandsområdet. Dessutom närvarade vi båda vid alla intervjuer förutom en. Att vi båda 

närvarade vid intervjuerna gjorde att vi båda direkt kunde tolka och sedan analysera de svar 

som gavs.    

2.4 Primärdata och sekundärkällor 

Det finns två olika typer av data, primär och sekundär. Den primära datan är faktabaserat 

material som uppstår för att det ska göras en undersökning (Alvehus 2013). Vår primärdata 

består av den data vi samlat in genom intervjuer med utvalda personer som arbetar med 

redovisning och revision. Vi valde som tidigare nämnts personer som arbetar inom dessa 

områden för att vi anser att de skulle kunna ge oss de mest relevanta svaren som vi kan ha väl 

användning av i vår empiri. Data som vi har samlat in från intervjuerna som vi gjort redogörs 

för i kapitel fyra.  

 

Vi har använt sig utav sekundärkällor som kan återfinnas i det första kapitlet i form av 

artiklar, företags hemsidor och en rapport från FAR. De sekundära källorna har hjälpt oss att 

kunna ge en bakgrund och förståelse kring forskningsfrågan. Genom det har vi kunnat visa att 

det finns en otydlighet kring verifikationer och hur dessa hanteras samt lagras. 

2.4.1 Källkritik 

Merriam (1994) menar att vid valet av informationskälla bör man se till att denna innehåller 

information eller kunskap som är relevant för den frågeställning som studien bygger på. Patel 

och Davidson (2011) förklarar att i den källkritiska bedömningen till informationskällor bör 

forskaren beakta när och var dokumentet har uppkommit. Merriam (1994) förklarar dokument 
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som en sådan typ av källa som inte utformats i ett forskningssyfte. I denna uppsats kan 

dokument jämföras med de artiklar, webbsidor och litteratur som använts i kapitel 1.  

 

Ett problem kring källor menar Merriam (1994) är hur man ska avgöra dess riktighet och 

äkthet. Dock blir det en del av forskningsprocessen, då forskaren ska själva kritiskt granska 

dokument rörande ursprung, motivet för dess uppkomst, upphovsman och det sammanhang 

som källan uppkom i. För oss kan källornas äkthet och riktighet förstärkas genom att det finns 

en angiven författare eller organisation bakom informationen och att det är aktuell och inte 

utdaterad information. Vi har under arbetets gång med denna uppsats försökt använda oss av 

källor som är aktuella för tidpunkten, framförallt vad gäller kapitel 1. Ett problem som fanns 

för många år sedan är inte lika relevant att undersöka idag, utan vi efterfrågade ett aktuellt 

problemområde inom redovisningen. Därav blev det viktigt att använda aktuella källor. 

Anledningen till varför informationen ges ut kan vi även använda för att bedöma hur 

användbar källan är. Skrevs till exempel informationen i syfte att ges ut till användare av 

redovisning stärks dess riktighet för oss då vi undersöker tolkningen för dess användare.  

 

Thurén (2013) menar att en källa kan anses som mer tillförlitlig om dess författare har 

kompetens inom området. De flesta av våra källor är skrivna av personer eller organisationer 

som är sakkunniga inom redovisning vilket stärker källans riktighet för oss. Thurén förklarar 

också att en källas tillförlitlighet ökar om dess författare är öppen och anger vilka källor som 

använts. I artiklar som omnämns i kapitel 1 refererar och citerar artikelns författare till 

experter inom området vilket för oss stärker trovärdigheten i använda artiklar. Däremot kan vi 

beakta att organisationer som till exempel Fortnox självklart lämnar informationen på sin 

hemsida för att visa upp en bra bild av företaget och dess tjänster. Därav de endast pekar på 

fördelarna med mer digital bokföring. Dessa fördelar är dock en viktig aspekt för vår uppsats.  

 

Merriam (1994) menar att fördelen med dokument är att de är enkla att få tag i, kostar 

vanligtvis inget och rymmer mycket information som skulle kräva större ansträngningar för 

en forskare att själv samla in. För oss har det varit enkelt och inte inneburit några kostnader 

att googla fram internetkällor samt att kunna låna böcker på biblioteket. En annan fördel med 

ett sådant källmaterial är dess stabilitet, då forskaren själv inte kan påverka informationen, 

jämfört med vid intervjuer. Vi kan inte själva påverka vad som skrivs i de dokument som 

använts till denna uppsats. Dokument kan utifrån den synvinkeln anses vara mer objektiva, för 
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oss som författare till denna uppsats. Merriam (1994) förklarar att dokument kan utgöra en bra 

grund för kvalitativa fallstudier i det sammanhang som problem och frågeställning är utformat 

ifrån. Alltså kan dokument som utformats inom redovisningsområdet, till exempel från FAR 

och Bokföringsnämnden samt artiklar skrivna av personer med erfarenhet inom redovisning 

utgöra en bra grund för denna uppsats.  

2.5 Insamling av primärdata 

Denna uppsats har använt sig av fem intervjuer för att samla in den primära datan.  

Att använda sig av intervjuer inom en kvalitativ metod är enligt Merriam (1994) på grund av 

att man vill få fram en viss typ av information. Därför att vi vill ta reda på något som någon 

annan vet, tycker, vill eller tänker. Intervjuer kan inneha olika grad av struktur, vilket kan 

hjälpa i valet kring typen av intervju. Intervjumetoden som har använts vid intervjuerna i 

denna uppsats är semistrukturerad intervju, vilket ger en intervju med en viss öppenhet. 

Sjöberg och Wästerfors (2008) menar att en mer öppen intervju kan ge en möjlighet till ny 

förståelse för intervjuaren då intervjupersonen till viss del själv kan välja hur stort utrymme 

en intervjufråga får. En mer öppen intervju kan i vissa fall ta en helt ny vändning. Det ger oss 

som författare till denna uppsats andra möjliga aspekter som vi själva inte tänkt på innan.  

2.5.1 Semistrukturerad intervju 

Vid en semistrukturerad intervju efterfrågas viss information från de svarande. Patel och 

Davidson (2011) menar att semistrukturerade intervjuerna utgår från ett visst antal frågor eller 

frågeställningar där varken direkt formulering eller ordningsföljd är bestämt innan. Vi valde 

att utforma ett intervjuschema som en förberedelse inför våra intervjuer. Eftersom våra 

respondenter bestod av både personer som gör bokföringen samt personer som sedan granskar 

denna utformade vi två varianter av intervjuscheman (se bilaga 2 och 3). En semistrukturerad 

intervju ger möjligheten för forskaren att utforma intervjun beroende på situationen och 

respondenternas uppfattning av verkligheten och eventuella nya idéer som kan dyka upp 

(Patel & Davidson 2011).  

 

Vårt intervjuschema består av förutbestämda frågor som är baserade på referensram och 

forskningsfråga. Frågorna är öppna för möjligheten att ställa följdfrågor baserade på de svar 

som ges. Under intervjuerna ställde vi inte alla frågorna som vårt intervjuschema innehöll då 

respondenterna själva kom in på vissa frågor när de besvarade andra frågor vi ställde. 
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Ordningsföljden på frågorna var olika vid varje intervju, på grund av som tidigare nämnt att vi 

anpassade eventuella följdfrågor efter de svar som respondenten gav.  

2.5.2 Mötet med respondenterna 

För att få kontakt med våra respondenter kontaktade vi dem via mail eller telefon. Patel och 

Davidson (2011) förklarar att vid en undersökning bör forskaren ta hänsyn till 

forskningsetiska aspekter. Det finns fyra etiska krav för forskningen. Ett av kraven är 

informationskravet och vid den första kontakten med våra respondenter informerade vi om 

syftet med intervjun och vilka ämnen som skulle komma att beröras. Respondenterna fick inte 

läsa intervjufrågorna innan på grund utav att vi ville få deras uppfattning på frågorna vilket vi 

ansåg inte krävde någon förberedelse. Vi antog att eftersom de arbetar med verifikationer 

vardagligen bör de ha någorlunda koll och uppfattning kring hur de hanterar dessa. Varje 

intervju gjordes vid ett fysiskt möte på respondentens arbetsplats och personerna valde själva 

att ställa upp på en intervju. Vilket uppfyller samtyckeskravet som Patel och Davidson (2011) 

benämner som en forskningsetisk aspekt.  

 

Patel och Davidson (2011) påpekar att vid en intervju är det viktigt att kolla med 

respondenten som ska bli intervjuad om den vill vara anonym eller inte. Innan vi skulle börja 

med intervjuerna frågade vi om de ville vara anonyma samt om det var okej att vi spelade in 

intervjun. Merriam (1994) menar att en teknik för att registrera intervjuinformation är att 

spela in intervjun och ger en säkerhet att allt som sagts under intervjun finns tillgängligt för en 

senare analys. Respondenterna godkände att vi spelade in intervjuerna vilket underlättade för 

oss vid transkribering av intervjuerna. Vi valde att transkribera intervjuerna men endast i syfte 

att förenkla för oss själva när kapitel 4 skulle skrivas.  

Konfidentiellt 

När det gällde att vara anonym valde de flesta av våra respondenter efter de tre första 

intervjuerna att de ville vara anonyma. På grund av detta beslutade vi oss för att alla 

respondenter skulle vara anonyma, vilket de två sista respondenterna informerades om innan 

intervjuerna påbörjades. Olsson och Sörensen (2011) benämner att anonymitet föreligger om 

varken forskare eller andra kan identifiera en enskild individ, vilket inte stämmer överens med 

vår data. Istället blir vår data konfidentiellt vilket Olsson och Sörensen förklarar genom att när 

denna uppsats är publicerad kommer vårt intervjumaterial vara i en sådan form att en viss 

person inte kan kännas igen utifrån det presenterade materialet. Eftersom verifikationer är lag 
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reglerat förstår vi att det är ett ämne där respondenterna inte vill säga något fel för företagets 

skull och för sin egen skull. Om vår respondent kunde känna större trygghet i att svaren 

behandlas konfidentiellt kunde det ge oss möjligheten till att få ut mer av våra frågor, istället 

för att respondenten inte vågar säga för mycket eller inte ger sin egen tolkning på 

lagstiftningen.  

 

Patel och Davidson (2011) ställer även ett konfidentialitetskrav för forskningens etiska aspekt. 

På grund av att våra intervjupersoner är anonyma och resultaten presenteras konfidentiellt 

förstår vi att vårt resultat kan anses bli mindre trovärdig än om intervjupersonerna hade varit 

identifierbara. Thurén (2013) förklarar att en källa blir mer tillförlitlig om författaren kan ange 

vilka källor det är som har använts. En källa blir mer trovärdig om det finns ett namn att 

hänvisa till och kunna kontrollera om informationen stämmer. För att uppfylla det sista kravet 

för forskningsetiska aspekter enligt Patel och Davidson (2011) används vår insamlade data 

endast i syfte att göra denna uppsats. 

2.6 Uppsatsens kvalité 

2.6.1 Validitet 

Merriam (1994) menar att i ett vetenskapligt sammanhang är det vanligt att diskutera kvalité 

genom att göra skillnad mellan validitet och reliabilitet. Det finns både extern och intern 

validitet. Intern validitet handlar om hur resultatet man fått fram stämmer överens med 

verkligheten. Ifall forskaren verkligen har studerat det som är tänkt att mäta (Merriam 1994). 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar begreppet som förmågan av att ett mätinstrument mäter 

rätt sak medan Hartman (2004) benämner validitet som en studies giltighet. I vårt fall är det 

en bedömning hur pass väl respondenternas svar och uppfattning stämmer med verkligheten 

och sedan vår egen tolkning av givna svar. Eftersom empiri insamlas genom intervjuer blir 

dess data relativt subjektiv beroende på personen och dess egen uppfattning och bakgrund. Då 

vi utgår ifrån en kvalitativ metod är inte vårt syfte att samla in data för att den ska kunna 

generaliseras till en hel population. Utan syftet är mer att undersöka hur utvalda praktiker gör 

i verkligheten och deras uppfattning av hur verifikationer ska hanteras och lagras.  

 

Det finns olika tänk forskaren kan ha med sig när det gäller intern validitet. En sak är att den 

information forskaren har inte talar för sig själv samt att det alltid finns en översättare eller 
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uttolkare (Merriam 1994). Vi som författare till denna uppsats kommer själva översätta och 

tolka den empiriska datan som intervjuerna ger. På grund av det anser vi det vara en fördel att 

vi kunde träffa våra respondenter personligen och inte över telefon. Ett personligt möte ger en 

större möjlighet till att kunna översätta och tolka de resultat som intervjuerna har gett. 

Samtidigt görs flera intervjuer med olika personer som har olika erfarenhet och bakgrund för 

att få mer empiriskt data och högre validitet.  

 

Däremot kommer det vara svårt för oss som författare att vara helt objektiva i uppsatsens 

resultat. Då uppsatsen är kvalitativ och data samlas in genom intervjuer kommer insamlat 

resultat att tolkas av oss själva och blir inte helt fullständigt objektiva. I möjligaste mån 

försöker vi som författare tolka resultatet objektivt, men är medvetna om att en tolkning kan 

präglas av en viss subjektivitet. Andersen (1990) menar att en forskare inte kan vara helt 

objektiv om det med objektivitet menas att vara fri från värderingar, förutsättningar och 

fördomar. Däremot i den meningen objektivitet förklaras genom att uppnå en medvetenhet 

eller öppenhet menar Andersen att en högre grad av objektivitet kan uppnås. Vi som författare 

bär med oss vår tidigare kunskap från bland annat vår utbildning inom ekonomi samt att vi 

själva har läst lagstiftningen och gjort vår tolkning. Däremot kan vi vara öppna för andra 

tolkningar och lyssna på dessa för att uppnå en högre objektivitet i vår uppsats.  

 

Merriam (1994) förklarar att den externa validiteten handlar om i vilken omfattning resultatet 

som blivit från den egna forskningen är passande även i andra sammanhang. Andersen (1990) 

menar att den externa validiteten förklarar om något är sant eller falsk, och kan enbart uppnås 

genom empirisk prövning. Denna uppsats riktar sig till största del till de som på något sätt 

arbetar med redovisning eller revision. Förhoppningen är att praktiker genom uppsatsen kan 

få mer klarhet och en uppfattning kring hur lagstiftningen ska tolkas och användas i praktiken, 

samt belysa problemområden som kan utvecklas. Eftersom vår uppsats utgår ifrån att det är 

Bokföringslagen som ska tolkas kan det vara svårt att använda resultatet även i andra 

sammanhang, som Merriam (1994) menar skulle ge en lägre extern validitet. Däremot ser vi 

en möjlighet att resultatet kan vara användbart i andra sammanhang kring digitala dokument 

såsom avtal eller kvitton. I ett sådant sammanhang kan resultatet vara användbart både för 

företag samt även för privatpersoner som hanterar olika typer av digitala dokument, men som 

inte är direkt kopplade till bokföring.    
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2.6.2 Reliabilitet 

Vad gäller reliabilitet förklarar Alvehus (2013) att det handlar om ifall forskningsresultatet är 

upprepbart eller inte. Hartman (2004) förklarar reliabilitet som om en observation uppfyller 

kravet på pålitlighet. Är resultatet man fått fram pålitligt ifall samma undersökning skulle 

göras igen och resultatet skulle bli samma eller helt annorlunda (Alvehus 2013). Resultatet 

kan alltså ha en hög reliabilitet och samtidigt en låg validitet. Dessutom menar Hartman att 

någon annan ska kunna göra samma observation och få samma resultat för att studien ska ha 

en hög reliabilitet.  

 

För att få en relativt hög reliabilitet på vårt resultat har vi som tidigare nämnts intervjuat 

personer från olika företag och som innehar olika arbetsroller. Anledningen är att personer 

från samma företag troligtvis hanterar verifikationer på samma sätt och har en liknande 

tolkning. Dessutom har urvalet bestått av olika typer av företag som alla i någon omfattning 

hanterar och kommer i kontakt med verifikationer, vilket gör att vi kan få en högre reliabilitet 

för vårt resultat. Beroende på hur utvecklingen av redovisningen sker i framtiden och om det 

skulle ske några större lagförändringar, kan det ha en inverkan på om vårt resultat kommer ha 

en hög reliabilitet eller inte. Sker det stora förändringar inom till exempelvis Bokföringslagen 

kommer troligtvis inte resultatet vara upprepbart i framtiden då forskningsfrågan inte utgår 

och ska tolkas från samma formulerade lagstiftning. Skulle det inte ske några stora 

förändringar är sannolikheten större att resultatet kan vara någorlunda likt om några år.  

Triangulering 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar att triangulering kan användas för att berika en bild med 

flera nyanser. I vårt sammanhang kan det förklaras genom att flera metoder har använts för att 

samla in data. Då vår uppsats utgår från en kvalitativ metod kommer de metoder vi använder 

att ge oss kunskap om egenskaper, innehåll och karaktär. Olsson och Sörensen menar att 

genom triangulering kan forskaren få ett bredare underlag som består av flera olika vinklingar 

och belyser samtidigt att trianguleringen kan ge en komplex och stor mängd data att 

analysera. För vår uppsats har vi använt oss av triangulering genom att samla in data genom 

intervjuer, läsa artiklar och Bokföringsnämndens vägledning. Genom olika synvinklar har vi 

fått en bred bild och många olika tolkningar av Bokföringslagen. Merriam (1994) pekar på att 

triangulering kan förbättra uppsatsen validitet och reliabilitet. Dessutom har vi använt oss av 

något som Olsson och Sörensen (2011) förklarar som teoritriangulering. I vår analys har vår 

empiriska data från intervjuerna analyserats tillsammans med olika teoretiska utgångspunkter. 
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I slutet av kapitel 3 tar vi upp en egen analysmodell vilken ger en överblick över våra 

teoretiska utgångspunkter.  
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3. Uppsatsens referensram 

Det här kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. Första avsnittet ger en förklaring av begreppet god 

redovisningssed. Samt en sammanfattning av Bokföringsnämndens vägledning till de 

allmänna råden för bokföring. Bokföringsnämnden samlar i sin vägledning de regler som 

bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen ska följa. Se bilaga 1 vid hänvisning till 

Bokföringslagen 1999: 1078. Andra avsnittet består av en genomgång av ett antal kvalitativa 

egenskaper för redovisningen. Tredje avsnittet innehåller en beskrivning och diskussion av 

arbetet med granskningen av bokföringen vilket sker i form av en revision. Avslutningsvis 

kommer kapitlet avslutas med en analysmodell som är grunden för den analys vi kommer 

göra utifrån resultatet från våra intervjurespondenter.   

3.1 Redovisningens regleringar 

3.1.1 God redovisningssed 

Den redovisning som görs ska överensstämma med god redovisningssed, vilket framgår av 

Bokföringslagen 4 kap. 2 § och Årsredovisningslagen 2 kap. 2 §. Författningskommentaren 

till Årsredovisningslagen anger att begreppet innebär en skyldighet att följa de 

redovisningsprinciper som finns i lagstiftningen, särskilt kravet på rättvisande bild (prop. 

1995/96:10). Dessutom anger förarbetet att god redovisningssed bör bestämmas med 

bakgrund till den praxis som finns inom redovisningsområdet och pekar särskilt på allmänna 

råd från bland annat Bokföringsnämnden.  

 

Enligt Skatteverket (u.å.) syftar Bokföringslagen på att löpande redovisning och arkivering 

ska överensstämma med god redovisningssed. Drefeldt och Törning (2018) menar att 

betydelsen av god redovisningssed är en traditionell tolkning som utgörs av föreskrifter i lag 

och andra författningar som finns kring redovisningsområdet. Tolkningen som görs skall 

grundas på föreskrifternas formuleringar, dess syften samt de allmänna principerna som 

reglerna uttrycker. Komplettering av tolkningar av lagen kan behöva göras när den 

traditionella tolkningen av lagen inte räcker till för att svara på en fråga. När en 

kompletterande tolkning har gjorts bör det ha en förankring i den verkligt förekommande 

redovisningen och bokföringen (Drefeldt och Törning 2018).  
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Detta påpekar även förarbetet till Bokföringslagen. Av författningskommentaren framgår att 

själva innebörden av god redovisningssed kan verka oklar och att vissa hävdar att god 

redovisningssed enbart utgår från den praxis som finns inom redovisningsområdet. 

Kommentaren menar även att vissa hävdar att god redovisningssed skulle bestämmas av de 

uttalanden som normgivande organ som Bokföringsnämnden ger. Förarbetet till 

Bokföringslagen anser däremot att som Drefeldt och Törning beskrev ska innebörden av god 

redovisningssed i möjligaste mån utgå från den traditionella tolkningen av lagstiftningen, med 

bakgrund till lagens ordalydelse, dess syften och vad allmänna principerna ger uttryck för. 

Förarbetet till årsredovisningslagen menar att förekommande lagstiftning kan åsidosättas om 

det fortfarande är förenligt med god redovisningssed.   

 

I Sverige är det Bokföringsnämnden som har ansvaret för att utveckla god redovisningssed. 

Bokföringsnämnden nämner i sin vägledning till BFNAR 2012:1 att de har som uppdrag att 

regelverk ska vara enkla och anpassade efter de behov som användare till redovisningen har 

(Drefeldt och Törning 2018). Skatteverket (u.å.) menar att de uttalanden som ges av 

kvalificerade normgivande organ har stor betydelse vid god redovisningssed. Drefeldt och 

Törning (2018) pekar på att bokföringslagen är i sig en ramlagstiftning, vilket menas med att 

det inte finns några precisa regler utan lagen tar upp allmänna principer vid utförandet av 

redovisning för företagen. Genom det här får normgivande organ och praxis en viktig roll 

kring redovisning. Vad som anses utgöra god redovisningssed är något som enligt Drefeldt 

och Törning ständigt är under utveckling och påverkan.   

3.1.2 Bokföringsnämndens vägledning till BFNAR 2013:2 

Affärshändelser ska bokföras 

Bokföringslagen (1999:1078) anger att alla affärshändelser ska bokföras löpande. 

Bokföringsnämnden (2017) förklarar i sin vägledning att affärshändelser är sådana 

förändringar i storlek och sammansättning av ett företags förmögenhet som beror av de 

ekonomiska relationer företag har med omvärlden. Sådant kan vara in- och utbetalningar, 

fordringar och skulder, eget tillskott till eller uttag av pengar, varor eller liknande ur 

verksamheten. Andra affärshändelser som kan bli föremål för en bokföringspost är rättelser 

och bokslutstransaktioner. Dessutom ska bokföringen ske på ett varaktigt sätt, vilket innebär 

att sådant som har bokförts inte ska kunna raderas eller göras oläsligt. Detta kriterium kan 

återfinnas i Bokföringslagen 7 kap. 2 § (se bilaga 1) då föremål som används för att bevara 
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räkenskapsinformation ska vara varaktiga. Varaktighetskravet uppfylls när den löpande 

bokföringen sker på ett varaktigt sätt, alltså när noteringar eller registreringar som förs in i 

den löpande bokföringen inte ska kunna raderas eller göras oläsligt (Bokföringsnämnden.se 

2017).  

 

Verifikation dokumenterar affärshändelse 

Till varje affärshändelse ska det finnas en verifikation, detta enligt Bokföringslagen 5 kap. 6 § 

(se bilaga 1). Bokföringsnämnden (2017) skriver i sin vägledning att en verifikation syftar på 

de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen. 

Själva syftet med verifikationen är att göra det möjligt att kunna identifiera en affärshändelse. 

Verifikationer blir det bevis som säkerställer att en affärshändelse har inträffat och att det 

även finns en tillförlitlig dokumentation om själva affärshändelsens innebörd. Verifikationer 

räknas som räkenskapsinformation. Det som avgör hur verifikationen ska sparas beror på den 

form den hade när verifikationen togs emot eller sammanställdes. Verifikationer kan vara 

uppgifter i en faktura eller i ett kvitto som bland annat visar att en affärshändelse har inträffat 

och vad denna avser (Bokföringsnämnden.se 2017). 

 

Lagra räkenskapsinformation 

Enligt Bokföringsnämndens vägledning (2017) får räkenskapsinformation sparas på papper, 

på mikrofiche och liknande eller på ett maskinläsbart medium som till exempel hårddisk eller 

dvd. Tas räkenskapsinformationen emot av någon annan ska denna sparas i det skick 

informationen hade när det kom tillhanda. Utgångspunkten är alltså att 

räkenskapsinformationen sparas i sin ursprungliga form. När det gäller kravet på att 

räkenskapsinformation ska sparas i sitt ursprungliga skick har det inte lika stor relevans vid en 

elektronisk form. Det kan förklaras genom att den hårddisk som räkenskapsinformationen 

först lagrades på inte behöver bevaras om informationen överförs till exempel en DVD.  

 

Bokföringslagen anger att räkenskapsinformation ska sparas i sju år. På grund av vissa 

anledningar kan arkiveringstiden bli längre, till exempel som en följd av preskriptionsregler 

eller skatteregler med hänsyn till försäljning av fastigheter eller aktier, eller till regler och 

avtal inom personalområdet (Bokföringsnämnden.se 2017).  
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Varaktighetskrav 

Bokföringslagen (1999:1078) anger att lagringsmediet och då även räkenskapsinformationen 

ska vara varaktig, och det ska gälla under hela arkiveringstiden. En bedömning av 

lagringsmediets kvalitét och risken för att informationen försvinner eller inte går att läsa kan 

göras för att säkerställa att räkenskapsinformationen uppfyller kravet på varaktighet, och det 

gäller under hela arkiveringstiden. Uppfylls inte kravet enligt bedömningar måste åtgärder 

göras, som till exempel säkerställer att informationen kan läsas under hela arkiveringstiden 

(Bokföringsnämnden.se 2017).    

 

Arkiveringen av räkenskapsinformation ska ske på ett betryggande sätt, och vad som menas 

med betryggande är enligt Bokföringsnämnden (2017) en bedömning utifrån rådande 

förhållanden och vilka risker som kan finnas för att informationen kan förstöras. Betydelsen 

av räkenskapsinformationen och möjligheten till att kunna återskapa informationen är faktorer 

som bör beaktas vid bedömningen. Är förvaringsplatsen inte mer än normalt utsatt för risken 

för brand, översvämning, stöld eller liknande kan den anses vara fullt normalt betryggande.  

 

Räkenskapsinformation som är i elektronisk form ska säkerhetskopieras. Hur ofta det ska ske 

är en bedömning utifrån det egna företaget och dess förhållanden, beroende på verksamhetens 

omfattning och intensitet. Till exempel om ett företag har många affärshändelser bör 

säkerhetskopiering ske oftare. Säkerhetskopia ska sedan förvaras separerat från kopierad 

räkenskapsinformation (Bokföringsnämnden.se 2017).  

Lagring ska vara överskådligt, åtkomligt och ordnat skick 

Bokföringslagen har ett krav vid förvarandet av räkenskapsinformation på överskådlighet, 

åtkomlighet och ordnat skick. Det är för att revisorer eller myndigheter ska kunna få tillgång 

till informationen utan någon svårighet. En extern granskare ska alltså inom skälig tid kunna 

hitta och ta del av information som denne söker. Däremot behöver inte arkivet vara 

organiserat så att den externa granskaren själv hittar informationen utan hjälp från företaget, 

men det ska vara möjligt att kunna överblicka arkivets innehåll. Detsamma gäller vid 

användandet av ett internetbaserat bokföringsprogram då räkenskapsinformation kan förvaras 

elektroniskt hos någon annan än företaget själva (Bokföringsnämnden.se 2017).  
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3.2 Redovisningens teoretiska referensram  

3.2.1 Underlag som bevis 

Verifierbarhet handlar enligt Marton (2013) om att det ska finnas objektiva underlag för 

värderingen av poster. Sanningshalten av något ska kunna verifieras med någon form av 

bevis, som en verifikation (Smith, Brännström & Jansson 2015). Till exempel blir 

anskaffningsvärde verifierbara när det finns en faktura på det som anskaffats och som visar 

vad som betalats.  

 

Bedömningar kan dock anses vara verifierbara om flera personer är eniga om bedömningen 

(Marton 2013). Om det finns en samstämmighet bland flera bedömningar kan graden av 

verifierbarhet anses vara högre. I vissa fall kan dock verifierbarhet motsäga trovärdig 

representation av redovisningen. Om ett marknadsvärde ska mätas och marknaden för tillfället 

går dåligt, kan personer ha olika bedömningar kring marknadsvärdet, vilket gör graden av 

verifierbarhet låg. Samtidigt hade troligen anskaffningsvärdet varit enklare att bedöma och ge 

en mer samstämmig bedömning och därmed högre verifierbarhet. Däremot speglar inte 

anskaffningsvärdet det egentliga värdet på balansdagen, vilket inte ger en trovärdig 

representation (Smith et al. 2015).  

 

3.2.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Bokföringsnämnden tar i sin vägledning till BFNAR 2012:1 upp fyra kvalitativa egenskaper 

för redovisningen, vilka är begriplighet, tillförlitlighet, relevans och väsentlighet 

(Bokföringsnämnden.se 2019).  

Begriplighet 

Enligt Bokföringsnämnden ska redovisningsinformation vara begriplig för användare som 

innehar en måttlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning samt med måttlig 

noggrannhet kan studera informationen. Däremot får inte relevant information utelämnas på 

grund utav att den skulle vara svår att förstå (Bokföringsnämnden.se 2019). Arvidson, 

Carrington och Johed (2016) förklarar att redovisningen inte ska förklaras krångligare än vad 

som kan krävas av andra kvalitativa egenskaper. Smith et al. (2015) menar att egenskapen 

begriplighet innebär att redovisningen är sådan att dess beskrivning och presentation är klar 

och tydlig. Däremot ska denna egenskap inte ändra på innehållet i redovisningen genom att 

utesluta något som är komplext. Smith et al. påpekar även att redovisningens användares 
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tidigare kunskaper har en betydelse för om egenskapen begriplig uppfylls eller inte. Det 

ställer ett krav på redovisningens användare att själv vara aktiv eller ta hjälp av rådgivare för 

att förstå redovisningens innehåll.   

 

Tillförlitlighet 

Bokföringsnämndens allmänna råd anger att redovisningen är tillförlitlig om denna är neutral 

och inte har några väsentliga fel, något som även Marton (2013) och Smith et al. (2015) 

påpekar. Tillförlitlighet kan kopplas till ett korrekt återgivande av redovisningen, vilket 

Marton (2013) förklarar genom att redovisningen är korrekt återgiven när denna är objektiv. 

Korrekt återgivande utgår från att vara fullständig, neutral och fri från fel (Marton 2013). 

Dessa tre egenskaper benämner Smith et al. (2015) som en trovärdig representation av 

redovisningen, då redovisningen trovärdigt ska representera det som är tänkt att den ska 

representera. Det är en förutsättning för att redovisningen ska kunna användas och att det är 

relevanta aspekter som tas upp (Smith et al. 2015). Med neutral menar Bokföringsnämnden att 

urval och presentation av redovisningsinformation inte ska kunna påverka beslut eller 

bedömningar med ett syfte att uppnå ett visst resultat eller något annat mål. Information får ej 

tas med eller uteslutas om denna kan påverka beslutsfattare för att ett förutbestämt resultat ska 

nås. Redovisningens användare ska kunna lita på att redovisningen är korrekt och att denna 

visar vad den ska visa eller kan antas visa (Bokföringsnämnden.se 2019).  

 

Smith et al. (2015) kopplar en neutral redovisning till vad avsikten är hos de som producerar 

redovisningen eller avsikten med lagar och standarder. Redovisningen blir neutral när dess 

avsikten hos dess producent är att verkligheten ska avbildas på ett sådant sätt som den 

uppfattas. Smith menar att redovisningen inte ska visa en bild av företaget som man vill visa, 

utan ska visa den riktiga bilden för att kunna vara neutral. Syftet hos producenterna av 

redovisningen får inte vara att dess användare uppmuntras till ett visst beteende eller 

vilseleds. Ett exempel där neutraliteten i redovisningen brister är när en tillgång skrivs av 

under en längre period än den bedömda livslängden med ett syfte att uppnå bättre resultat, 

vilket kan vilseleda redovisningens användare. (Smith et al. 2015).  

 

Marton förklarar fullständighet som att det inte ska saknas någon information i redovisningen 

som kan vara av betydelse för användare för att förstå företagets ekonomi (Marton 2013). 
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Även Smith et al. (2015) menar att det ska finnas information som är tillräcklig för att 

användare ska förstå vad som beskrivs.  

 

Redovisningen ska också avspegla det den säger att den ska avspegla, alltså att den ska vara 

fri från fel. Hur utformningen av redovisningen ser ut ska enligt Marton (2013) stämma 

överens med vad mottagarna förväntar sig, till exempel hur och med vilken metod de 

förväntar sig att lagret har värderats. Smith et al. (2015) menar att är det något som tillhör 

redovisningen ska det tas med och inte utelämnas samt att företag på ett korrekt sätt tillämpar 

värderingsmetoder. Utelämnas till exempel verifikationer anses redovisningen enligt nämnt 

kriterium ej vara fri från fel. När redovisningen följer de regleringar som finns, anses den vara 

fri från fel enligt Marton (2013).   

 

Relevans 

Den information som redovisningen ger är enligt Bokföringsnämnden relevant när denna kan 

påverka användarnas beslut genom ett underlättande vid bedömningar av redan inträffade, 

aktuella eller eventuella framtida händelser. Redovisningsinformationen kan även bekräfta 

eller korrigera sådana tidigare bedömningar som har gjorts. Relevansen påverkas av 

informationens karaktär, väsentlighet och aktualitet. Om information utelämnas kan 

redovisningen bli felaktig eller vilseledande, vilket gör att varken egenskapen tillförlitlighet 

eller relevans uppfylls (Bokföringsnämnden.se 2019).  

 

Marton (2013) menar att relevans kan ses som en av de mest grundläggande principerna, då 

den innebär att redovisningen ska kunna vara relevant och användbar som ett underlag för 

beslut hos dess användare. Att det blir en grundläggande princip beror på att grunden till att 

redovisningen finns är att den ska kunna användas av en mottagare för beslut. Definitionen på 

vad som blir relevant är däremot olika beroende på vem mottagaren är och vad 

informationen ska användas till (Marton 2013).  

 

Enligt Smith et al. (2015) är en redovisning relevant om denna delger information som kan 

vara relevant när användare ska fatta beslut baserat på den information som redovisningen 

ger. Vad som är relevant beror på användaren och Smith et al. pekar på två aspekter av 

relevans. Relevansen kan ha betydelse vid prognoser då den information som företagets 
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redovisning ger ligger till grund för beslut hos investerare på till exempel en aktiemarknad. 

Relevans kan även ha betydelse när tidigare prognoser ska bekräftas, och 

redovisningsinformationen används av dess användare för att kontrollera och återkoppla till 

tidigare prognoser.  

Väsentlighet 

Väsentlighet kan enligt Marton (2013) kopplas till beslutsfattande med redovisningen som 

grundval. Principen bygger på att det som är väsentligt visas i redovisningen. Väsentlighet 

kan ha betydelse när det gäller värdering och periodisering, hur mycket och vilka detaljer som 

ska visas i räkenskapsrapporter samt vilka och hur mycket upplysningar som ska återfinnas i 

dess noter (Marton 2013). Smith et al. (2015) menar att det som är väsentligt och tas upp i 

redovisningen även stärker relevansen. Information blir väsentlig om sådan skulle utelämnas 

från en finansiell rapport och det kan påverka de beslut som redovisningens användare tar 

(Drefeldt & Törning 2018). Anledningar till att information inte är väsentlig och utelämnas är 

att redovisningen kan bli mer översiktlig med mindre information och att det kan vara för dyrt 

att ta fram upplysningar, då kostnader ska vägas mot dess nytta. Kortfattat innebär en 

väsentlighet i redovisningen enligt Marton (2013) att den blir användbar och enklare att tolka.  

 

3.2.3 Redovisningsinformation ger nytta men även kostnader 

Om ett företag skulle sträva mot att redovisningen till hundra procent är tillförlitlig skulle det 

kunna bli en kostsam historia. Därav bör kostnaden för att anskaffa, använda och underhålla 

ett redovisningssystem inte överstiga dess nytta (Arvidson et al. 2016). Att producera 

redovisningsinformation är en aktivitet inom ett företag som även kan ha ekonomiska 

avseenden. Det genom att beslut som fattas på grund utav tillgänglig redovisningsinformation 

kan förbättra och skapa ett värde och en nytta för företaget. Som tidigare nämnt innebär 

produktion, kommunikation och användning av redovisningsinformation en kostnad för 

företaget, till exempel genom att en extern part som en redovisningskonsult sköter bokföring 

eller kostnaden för rätten att få använda olika datorprogram kopplade till redovisningen och 

dess lagring. För att förbättrande beslut ska kunna tas på grundval av redovisningen behöver 

dess förbättring eller nytta vara högre än nedlagda kostnader för redovisningen (Smith et al. 

2015).  
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Enligt Smith et al. (2015) kan detta vara svårt att precisera i praktiken, vad nyttan är värd. Ett 

övervägande av nytta och kostnad är något som även tas i beaktande vid utvecklandet av 

redovisningsstandarder. Bokföringsnämnden (2019) tar upp i sitt K-regelverk att en 

avvägning mellan nytta och kostnad ska göras, och kommer till största del bygga på 

bedömningar. Det är inte säkert att de kostnader som redovisningsinformationen medför bärs 

av samma användare som får nytta av informationen, då redovisningen även har externa 

användare och intressenter än företaget själva (Bokföringsnämnden.se 2019). Även om 

avvägningen mellan nytta och kostnad kan medföra problem om redovisningen inte ger varje 

användare och intressent väsentlig information (Smith et al. 2015). Ibland kan lagstiftningen 

ställa krav på en redovisning som är mer kostsam än ger nytta för företagets ägare. Att ha i 

åtanke är att sådana krav ställs då företag har externa intressenter vars krav även ska 

tillgodoses (Arvidson et al. 2016).  

3.3 Revisionens betydelse 

3.3.1 Granskning av räkenskapsinformation 

För att säkerställa kvalitéten i redovisningen för externa intressenter finns det oberoende 

revisorer som granskar informationen. Rollen som revisor är att vara en länk mellan kunden 

och kundens intressenter (Özcelik 2015). Eklöv Alander (2019) menar att revisionen ska ge 

användare av redovisningens information en tillit och själva revisionen är en 

bedömningsprocess. Carrington (2014) förklarar att revisionens syfte är att ge ett ökat 

förtroende för de finansiella rapporterna hos dess användare. Revisionsprocessen kan 

definieras som en neutral, objektiv och teknisk process, samtidigt som andra definitioner utgår 

ifrån att revisionen är en kvalitetskontroll (Eklöv Alander 2019). 

 

Revision kan kallas för ett bestyrkandeuppdrag, genom till exempel en revision av finansiella 

rapporter då dessa ska bestyrkas av revisorn med en rimlig grad av säkerhet (Eklöv Alander 

2019). Carrington (2014) menar att revisorn ska bestyrka företagsledningens påståenden, 

vilka kommer till uttryck både indirekt och direkt i årsredovisningen. Den information som 

ska granskas benämner Eklöv Alander (2019) som ett granskningsobjekt. Informationen ska 

kunna beräknas utifrån lämpliga kriterier samt att informationen är verifierbar genom någon 

form av bevis som revisorn kan inhämta. Parten som tillhandahåller den finansiella 

informationen är ansvarig för att tillhanda sådana underlag som ger ett stöd för informationen. 

Lämpliga kriterier är en förutsättning enligt Eklöv Alander för att den finansiella 
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informationen ska kunna upprättas och för att revisorn ska kunna granska 

granskningsobjektet. Lämpliga kriterierna är relevanta, fullständiga, tillförlitliga, neutrala och 

begripliga, vilket stämmer överens med de kvalitativa egenskaperna för redovisningen som 

tidigare i kapitlet. 

 

När revisorn bestyrker ett granskningsobjekt gör denne det med en viss grad av säkerhet, 

vilket enligt Eklöv Alander (2019) innebär att revisorn har en viss grad av tillit till den 

finansiella informationen genom en granskning och med hänsyn till revisionsrisk. Kan 

revisorn i sin process skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis kan en rapport 

avlämnas i positiv form. Själva målet med revisionen är att en revisionsberättelse ska lämnas, 

där revisorn uttalar sig om årsredovisning upprättats enligt lag och kan ge en rättvisande bild 

av företagets ekonomiska resultat och ställning (Carrington 2014).     

 

En revision kan även göras av Skatteverket. Anledningen till det är för att skatten ska bli rätt. 

Vid en revision granskar Skatteverket det uppgifter som har lämnats eller ska ha lämnats som 

ett underlag för till exempelvis deklarationen. Sådana uppgifter som kan bli föremål för 

granskning är till exempel räkenskaper och liknande som är grunden för inkomstdeklaration. 

Skatteverket kan besluta om att göra revision hos näringsidkare, aktiebolag, de som anmält sig 

för momsregistrering, ansökt om F-skatt eller andra som är bokföringsskyldiga enligt 

bokföringslagen (Skatteverket.se 2017). 

3.3.2 Revisionsbevis 

Revisorns arbete med att granska finansiell information går ut på att skaffa bevis. 

Revisionsbevisen ligger till grund för det uttalande och de slutsatser som revisorn kommer ge 

i sin granskningsrapport (Eklöv Alander 2019). Carrington (2014) förklarar att all den 

information som ligger till grund för revisorns slutsats är ett revisionsbevis. Uppdraget för 

revisorn blir att avgöra om bevisen är relevanta och övertygande. Eklöv Alander (2019) 

menar att det finns två kriterier för bevisen. Bevisen ska uppfylla en tillräcklighet och en 

ändamålsenlighet. Tillräckligheten mäts i kvantitet och beror på hur mycket bevis som behövs 

och anses vara tillräckligt. Ändamålsenlighet beror på bevisens kvalitet och om dessa är 

relevanta och tillförlitliga. Sambandet mellan dessa två kriterier utgår ifrån att ett bevis som 

revisorn bedömer ha en hög grad av väsentlig felaktighet kräver en större mängd av bevis. 
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Skulle revisorn anse beviset vara av en hög kvalitet och då tillförlitlig och relevant, krävs inte 

en lika stor mängd av bevis.  

 

I ramverket för bestyrkandeuppdrag tas upp ett flertal tumregler om bevisens kvantitet och 

kvalitet. Bland annat kan bevis från extern och oberoende part anses vara tillförlitligare. 

Dessutom kan ett bevis vara tillförlitligare om det finns i en dokumentform, oavsett om denna 

form är elektronisk eller på papper samt att ett originaldokument anses enligt ramverket vara 

tillförlitligare än en kopia (Eklöv Alander 2019).  

3.3.3 God revisorssed och god revisionssed 

Moberg, Valentin och Åkersten (2014) menar att i den svenska lagstiftningen skrivs det inte i 

detaljerade föreskrifter om revisorns granskande, omfattning och inriktning. Det är för att 

lagstiftare har gett revisionsorganisationer möjligheten att stärka den goda seden genom 

uttalanden och rekommendationer. När en revision görs ska enligt Eklöv Alander (2019) god 

revisorssed följas. God revisorssed och god revisionssed syftar till två olika saker. När det 

gäller god revisorssed avser det framförallt normer för revisorernas yrkesmässiga beteende 

(Moberg et al. 2014). God revisorssed utgörs av oberoende, kompetens och tystnadsplikt 

(Eklöv Alander 2019). Vad gäller god revisionssed syftar det till normerna om hur utförandet 

av ett revisionsuppdrag ska vara. (Moberg et al. 2014). Eklöv Alander förklarar att revisorn 

ska följa god revisionssed vid genomförandet av bestyrkandeuppdraget.  

3.4 Analysmodell 

För att få en överblick och se ett sammanhang med centrala begrepp från detta kapitel som 

innehåller uppsatsens referensram har vi valt att göra en egen bearbetning av en analysmodell. 

Modellen har vi använt som en grund till vår analys i kapitel fem för att analysera vilka 

begrepp som kan vara relevanta i praktiken. Analysmodellen kan bidra med att se de olika 

delar som redovisningen är uppbyggd på och en förståelse hur arbetet med redovisningen ska 

ske.  
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Modell 3.1 Analysmodell (Egen bearbetning) 

 

Modellen utgår ifrån begreppet god redovisningssed som är baserat på lagstiftning, allmänna 

råd från Bokföringsnämnden samt praktiken. Nämnda områden utgår även ifrån god 

redovisningssed, därav att pilarna pekar åt båda håll. Vilka faktorer praktiken utgår från 

kommer diskuteras och analyseras i kapitel fem och baseras på referensram, insamlade data 

samt bakomliggande problem i uppsatsens inledning. Därav ett frågetecken under praktiken.   

 

Dessutom har vi valt att ta in revision och relevanta begrepp kring det här område som vår 

teoretiska referensram diskuterar. Då revision har i uppgift att granska redovisningen och 

godkänna denna blir ovanstående begrepp relevanta som utgångspunkt för att säkerställa att 

redovisningen har skett korrekt. Anledningen till att pilen för revision endast är riktad mot 

praktiken i vår modell är för att revisorer granskar den redovisning som sker i praktiken, men 

vi vill belysa att den redovisningen baseras på lagstiftning och allmänna råd. Därav är de 

begrepp som tas upp under revision även kopplade till begrepp under lagstiftning och 
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allmänna råd. Revisionen granskar redovisningen så att denna överensstämmer med god 

redovisningssed som i vår modell är kopplade till lagstiftning, allmänna råd och praktiken.    

 

Modellen kan som tidigare nämnt vara användbar som utgångspunkt i vår analys. Genom en 

överblick över begreppen kan vi analysera hur olika faktorer och våra respondenters svar 

stämmer överens med varandra, men även vilka som motsäger varandra. Samt avgöra vilka 

faktorer och begrepp som har stor betydelse för praktiken vid hantering och lagring av 

verifikationer.  
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4. Praktikernas tolkning 

I följande kapitel kommer vi gå igenom varje intervju för sig för att läsaren ska få en tydlig 

bild av vad varje respondent har svarat samt få ett sammanhang till varje respondentens 

erfarenheter och verksamhetsområde. På grund av att våra respondenter behandlas 

konfidentiellt har vi valt att referera till dem genom att skriva Redovisningskonsulten, 

Ekonomen, Revisor 1, Ekonomichefen och Revisor 2.  

4.1 Redovisningskonsulten 

Den första intervjun utfördes i Småland, på en redovisningsbyrå med en auktoriserad 

redovisningskonsult som har arbetat inom branschen i snart 29 år. Programmen som 

redovisningsbyrån använder sig av anser Redovisningskonsulten har användbara funktioner. I 

använt program kan fakturabilden tas upp på skärmen, om en verifikation har bokats fel är det 

enkelt att ändra samt att det programmet arbetar för att få bort papper vilket 

Redovisningskonsulten verkade anse är bra. Dessutom gillar Redovisningskonsulten att 

programmet var molnbaserat, för då behöver inte kunden och Redovisningskonsulten skicka 

USB med bokföringen i utan de kan logga in i programmet. 

4.1.1 Lagring av kunders verifikationer 

Hantering och lagring av verifikationer anser Redovisningskonsulten har förändrats genom att 

förr var allt i pappersform. Nu lagras allt fler saker i PDF-filer i moln på datorn. Att lagra det 

digitalt anser Redovisningskonsulten vara enklare, beroende på hur lagringen gå till. 

Redovisningskonsulten menar att det är svårt att veta hur det ska lagras digitalt och att 

lagstiftningen inte är med i utvecklingen om hur det ska lagras. När de lagrar har de det mesta 

i pappersformat men mer blir i digitalt format. Är det i fysisk form lagrar kunden det själv i 

minst 7 år och är det i digital form lagras det hos programleverantören. Verifikationer som 

företaget sparar hos sig själva sparar de i 10 år, på grund av bland annat skadestånd och köp 

av fastighet. En ändring av formatet talar Redovisningskonsulten om att det kan göras för att 

kunna undvika att lagra papper, då det blir ett fysiskt utrymme att ha ett arkiv.   

 

På deras redovisningsbyrå lagras huvudböcker och verifikationslistor i en tjänst på deras 

hemsida där kunder och anställda kan logga in. Lagen talar om att verifikationer ska lagras på 

ett varaktigt och betryggande sätt vilket Redovisningskonsulten anser är svårt att bedöma då 

man inte kan säga om PDF-filer kommer att kunna läsas om 2 år. Det är svårt att säga ifall de 
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nya programmen som kommer i framtiden kommer kunna läsa in säkerhetskopior från de 

gamla programmen.  

 

När det gäller ifall bevisvärdet av en faktura är annorlunda beroende på ifall den är i fysisk 

eller digital form talar Redovisningskonsulten om att det är lätt att fejka fakturor. Ser man 

något lustigt på en faktura kan Redovisningskonsulten kontakta företaget som har skickat den. 

Tidigare har Redovisningskonsulten ansett att det fysiska har känts bättre men tror att det mer 

har suttit i huvudet och att bevisvärdet nu är det samma oavsett vilken format det än har. 

 

4.1.2 Vikten i ett original 

Redovisningskonsulten talar om att ett underlag inte får vara en kopia utan att det ska vara ett 

original. Det finns fall där det inte kommit in något underlag men ett belopp har dragits från 

kontoutdraget. Då måste kunden ta fram ett underlag eller så hör Redovisningskonsulten av 

sig till företaget som betalningen har gått till för att få fakturan. Kassakvitton som ofta tappar 

trycket efter några månader anser Redovisningskonsulten att kvittot bör sättas ihop med en 

kopia för att det ska finnas något som stärker det som stod på kvittot från början. Det anser 

Redovisningskonsulten är bättre än att det inte finns något som styrker det alls. Dock påpekas 

det att kopia på kvitton tas väldigt sällan. Redovisningskonsulten talar om anledningen till 

varför det är viktigt att det är ett original, just för att en kopia är enklare att manipulera och 

ändra. Manipulering kan utföras genom att inte hela fakturan kommer med vid inskanning, 

namn ändras, ta bort text, klippa bort delar eller ta tippex över. 

  

4.1.3 Faktura på mail 

Kommer en faktura på mail tycker Redovisningskonsulten det är svårt att tolka vad som är en 

kopia eller ett original. Kommer fakturan på mailen, sparas inte mailet och fakturan skrivs 

antingen ut eller sparas som PDF-fil beroende på hur man har gjort med andra fakturor för 

den kunden. Dock talar Redovisningskonsulten om att det är originalet som ligger i mailen. 

Det tas även upp av Redovisningskonsulten att lagstiftningen bör ändras för att det är svårt att 

vet vad det är som räcker. 

4.2 Ekonomen 

Vår andra intervju skedde i Småland hos en verksamhet som arbetar inom distribution och då 

framförallt av elektronikvaror och även möbler. Vår intervjurespondent jobbar som ekonom 
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på företaget och har gjort detta i 12 år. Företaget använder idag ett flertal olika program för 

bokföringen, Ekonomen kan se både fördelar och nackdelar med använda program. Fördelen 

är att det mesta samlas på ett ställe dock anser Ekonomen att det blir lite stelbent. 

4.2.1 Den digitala förändringen 

Sen Ekonomen började arbeta på företaget för 12 år sedan har mycket förändrats vad det 

gäller digitalisering och hur hantering av verifikationer sker. Från början var det mesta på 

papper och det skulle lagras i 10 år, vilket på senare år har ändrats till 7 år i lagringstid. 

Ekonomen anser att denna digitala utveckling har haft en positiv påverkan, även om 

Ekonomen kan se en viss nackdel. Skulle det ske att till exempel programmet ligger nere 

kommer man inte åt sitt material, jämfört med tidigare när en pärm kunde öppnas. Däremot 

påpekar Ekonomen att det blir enbart för en kort stund om ett program skulle ligga nere, och 

att Ekonomen snabbt får åtkomst till sitt material igen när problemet är löst. I det stora hela 

tycker Ekonomen att den digitala utvecklingen har haft en positiv påverkan på hanteringen av 

verifikationer.  

4.2.2 Glapp i verifikationsnummerordningen 

Idag är lagringstiden 7 år för verifikationer och Ekonomen menar att företaget ska spara 

verifikationen i det format som man får den. Skulle företaget motta en faktura på papper, så 

sätts det in i pärmen i verifikationsnummerordning. Däremot om fakturan mottas som PDF 

stannar den i datorn. Det som avgör hur till exempel en faktura sparas beror på ingången av 

denna till företaget. Företaget använder alltså flera olika sätt för att spara verifikationer. 

Däremot kommer det bidra till att det blir ett glapp i verifikationsnummerordningen för till 

exempel sparade verifikationer på papper. Företaget hanterar både kundfakturor och 

leverantörsfakturor, däremot påpekar Ekonomen att de har kommit längre med 

digitaliseringen vad gäller leverantörsfakturorna, då det mesta är digitalt.  

 

Edi är ett annat sätt företaget använder sig av för att ta emot fakturor, där fakturorna likt PDF 

stannar i datorn i ett speciellt program. Vissa dagar kan företaget motta upp till 1000 fakturor 

på en dag. En stor del av fakturorna ser inte Ekonomen då fakturorna går direkt in i systemet. 

Att verifikationer sparas på olika sätt och olika ställen anser Ekonomen inte vara något 

problem. Ekonomen anser att det inte är rimligt att skriva ut 1000 sidor varje dag, endast för 

att dessa ska sorteras in och sättas i en pärm, som sedan troligen aldrig kommer öppnas. Idag 

kan Ekonomen istället hitta fakturan på datorn, vilket blir mycket smidigare. 
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När det gäller skillnaden i bevisvärde för en verifikation i pappersform eller elektronisk form 

anser Ekonomen inte att det är någon större skillnad, utan bevisvärdet är ganska likvärdigt. 

 

4.2.3 Företagets lagring av verifikationer 

Idag förvaras pappersformaten av företagets verifikationer nere i ett arkiv i källaren. Rummet 

är ett brandsäkert, gammalt skyddsrum. Vad gäller de digitala verifikationerna sparas allt på 

olika servrar som finns på lite olika ställen. Ekonomen vågar inte säga hur säkert 

verifikationerna kan anses vara lagrade. Ekonomen antar att det ska vara säkert. Det är en 

fråga som ständigt dyker upp kring säkerheten av deras egna data, även om Ekonomen själv 

inte är speciellt involverad i sådana frågor. 

 

Vi tog upp exemplet kring ett kassakvitto som lätt kan tappa trycket redan inom ett år och hur 

företaget skulle hantera en sådan situation. Ekonomen menade att kvittot troligtvis sparas som 

det är och att inget särskilt görs. Ekonomen påpekar att det skulle gå att kopiera kvittot, dock 

gör det samtidigt att man har ändrat på ursprunget. Däremot har de börjat ta kort på kvitton 

med telefonen till exempel vid ett utlägg, och sedan skicka bilden för att kunna användas 

digitalt i till exempel löneprogrammet. Det ursprungliga kvittot måste fortfarande komma in 

till företaget, då det inte räcker med enbart bilden.  

4.2.4 Kopia kan användas 

Enligt Ekonomen själv skulle det inte ha någon större betydelse om verifikationen var ett 

original eller kopia, men menar att Skatteverket och sådana instanser nog kan kräva ett 

original, och även lagar och regler kräver originalet. Ekonomen förklarar en situation som kan 

dyka upp när de får använda sig av en kopia. Om det till exempel kommer en påminnelse av 

en faktura och originalet har kommit bort någonstans. Då kan de behöva begära en kopia av 

fakturan, och använder sig av denna som verifikation.  

 

4.3 Revisor 1 

Den tredje intervjun utfördes i Småland på en mindre revisionsbyrå som arbetar mestadels 

med små företag. Vår intervjurespondent arbetar som revisor på byrån och har arbetat med 

revision i 35 år. Revisor 1 anser att den digitala utvecklingen kommer alla att hamna i till slut 
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och därför arbetar de med att försöka få sina kunder att bli mer digitala. Det finns en del av 

deras kunder som har lite svårt att komma igång med att arbeta med det digitala. Revisor 1 

menar att göra arbetet digitalt kommer företag tjäna pengar på.  

4.3.1 Utvecklingen går fort 

Revisor 1 menar att datorerna har gjort att bokföringen har blivit i ett mer ordnat system. Den 

digitala utvecklingen har givit möjlighet till bokföringsrobotar som uppdaterar bokföringen 

och gör den bättre genom att det går att läsa ut mer av bokföringen. Bokföringen kommer bli 

helt automatiserat och digital inom ganska kort tid. Dock anser Revisor 1 att de äldre kommer 

sakta ner utvecklingen lite då de är vana vid att bokföra på ett visst sätt och vill gärna fortsätta 

med det. Revisor 1 tror även att fakturor kommer vara helt i digital form och inte på post 

längre. 

 

4.3.2 Svårt att lagra på helt betryggande sätt 

En verifikation ska lagras i 7 år, att följa det anser Revisor 1 vara att använda sig av god 

redovisningssed. Revisor 1 fortsätter berätta att har en pappersfaktura mottagits måste den 

sparas i pappersformen. Revisor 1 anser att få fakturor både i pappersform och i digital form 

är besvärligt, genom att det blir svårt att gå över helt till det digitala då.  

 

Vid lagring på ett betryggande och varaktigt sätt av verifikationer talar Revisor 1 om att 

verifikationer som kommer i pappersform lagras ofta i källare och ifall det till exempel skulle 

bli översvämning har personen i fråga fått dispens på att det har lagrats på ett betryggande 

sätt. När det lagras digitalt är det svårare att veta vad som krävs för att det ska lagras på ett 

betryggande sätt. Det behövs system för att lagra data i samt att man behöver säkerhetskopior. 

Tydligare riktlinjer för digital lagring till småföretagare anser Revisor 1 skulle vara bra, då 

dessa kan ha svårt att tolka lagen utifrån användning av digitala verktyg. 

 

Vid ett köp där kunden får ett kassakvitto anser Revisor 1 att kunden kan ta en kopia av 

kvittot för förebyggande syfte, då trycket på kvittot kan släppa med tiden. Dock tror Revisor 1 

inte alls många gör det. Det är mer vanligt nu att kunder tar kort på sina kassakvitton och 

lägger in det i en APP på telefonen, Revisor 1 är osäker på vad det är för regler som gäller för 

kopia och original vid sådana situationer. När en faktura kommer på mail och den skrivs ut 
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blir det en kopia, Revisor 1 anser att mailet behövs oftast inte visas vid en revision. Det är 

endast när det gäller högre belopp. 

4.3.3 Original viktigt vid misstanke 

Vid en revision kan originalet vara viktigt att kunna visa. Revisor 1 talar om att ifall de 

misstänker att kunden har fuskat måste de kunna visa originalet för är det en kopia kan de 

ganska enkelt fuska med. Exempel med fusk som Revisor 1 tar upp är att använda sig av 

Photoshop genom att ändra siffrorna på ett kvitto och sen ta en kopia på det. Då kan det vara 

väldigt svårt att se att det är ändrat. Revisor 1 avslutar med att säga att finns det en kopia av 

ett kvitto är man ganska nöjd, men på grund av att det inte är ett original utan en kopia kan det 

säkerligen gå emot bokföringslagen.  

 

När det gäller bevisvärdet börjar Revisor 1 med att tala om att det digitala är enklare att ändra 

på och att papperskvitton känns mer äkta. Sedan går Revisor 1 in på att det kanske är lite 

gammalmodigt att tycka så för att det går att förfalska papperskvitton med. Det är viktigt att 

kolla på kvittot för ser man något som inte ser ut att stämma på kvittot kan man som revisor 

gå vidare med det. Enligt Revisor 1 är det vid sådana tillfällen som det är bra att ett original 

finns. Vid tillfällen där det inte är några konstigheter med verifikationen nöjer de sig med en 

kopia.  

4.4 Ekonomichefen 

Vår fjärde intervju hölls med en ekonomichef på ett byggföretag i Småland. Ekonomichefen 

har arbetat på företaget i fyra år och har en tidigare bakgrund som revisor i tio år. 

4.4.1 Föredrar det digitala 

Ekonomichefen föredrar att skicka fakturor i PDF-format. Företaget har ännu inte gått över 

till att emot fakturor i ett elektroniskt format. Däremot kräver kommun och landsting att 

fakturor som skickas till dem ska var i elektroniskt format, vilket företaget måste anpassa sig 

efter. Ekonomichefen använder sig i dagsläget av tre sätt för att skicka fakturor. Antingen i 

pappersform vilket de får skriva ut från dator, som PDF-fil via mail eller elektroniskt format 

om fakturan ska till kommun, landsting eller kommunala bolag. Till viss del tycker 

Ekonomichefen att hanteringen av verifikationer blir mer och mer digital och allra helst hade 

Ekonomichefen önskat att de inte hade behövt ha en enda bokslutspärm med papper i på 
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kontoret. Anledningen till det menar Ekonomichefen är att en dator kan man ha med sig vart 

som helst.  

 

Hela företagets serverlösning är molnbaserat och Ekonomichefen sparar ingenting lokalt på 

sin dator. Ekonomichefen förklarar att det finns en tillgänglighet när det är molnbaserat 

genom att arbetet kan fortsätta göras på olika stället samt från olika plattformar. 

Ekonomichefen anser att tillgängligheten är det positiva med det digitala. Dessutom är 

Ekonomichefen helt övertygad om att framtiden är digital och papper kommer försvinna allt 

mer. Ekonomichefen tror att det manuella arbetet med bokföring kommer försvinna och att 

programmen kommer kunna göra mycket av arbetet. 

4.4.2 Lagring av verifikationer 

Ekonomichefen förklarar att företaget idag tvingas enligt lag lagra verifikationer digitalt om 

dessa kom till företaget digitalt. Detsamma gäller för papper, kommer en faktura på papper till 

företaget, ska den lagras i pappersform. Däremot scannar företaget in alla fakturor de får på 

papper. Vilket gör att en faktura kan lagras dubbelt, då den ursprungliga pappersfakturan 

fortfarande måste lagras trots att den scannats in. Helst vill Ekonomichefen ha allt digitalt då 

det är smidigare att söka efter en faktura i datorn än att leta i en pärm. Skulle företaget motta 

en faktura på mail, sparas enbart PDF-filen och inte mailet, då Ekonomichefen menar att det 

är PDF-filen som utgör underlaget och är originalet. Idag samarbetar företaget med ett annat 

externt företag som ska garantera säkerheten för företagets data. Det externa företaget har två 

olika servrar på två olika platser i Sverige. Skulle en server krascha, finns det alltid en 

backup.  

 

Idag sparar företaget sina pappersfakturor i sju år, men det elektroniska lagras längre. 

Ekonomichefen förklarar att företaget har scannat in pappersfakturor i cirka tio år, och kan 

inte minnas att företaget skulle ha rensat och tagit bort några av deras elektroniskt lagrade 

fakturor. I dagsläget finns det ingen plan för att radera elektroniska verifikationer efter en viss 

tid, och Ekonomichefen förklarar att en PDF-fil tar inte så mycket utrymme. Ekonomichefen 

tror att anledningen till att fakturor skulle raderas, skulle bero på grund utav GDPR eller 

liknande. Företaget har en garantitid på fem år, och ur den aspekten måste fakturorna sparas 

också. Anledningen till att en pappersfaktura skulle sparas längre än sju år kan bero på 
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förlängda byggarantier, i sådana fall är det mer kontrakten som är det viktiga att spara längre 

än sju år än fakturan.  

4.4.3 När originalet behövs 

Möjligtvis skulle detta ske om en leverantör kräver originalet på grund av garantin eller om 

Skatteverket skulle komma och vill se original. Däremot har Ekonomichefen endast behövt 

leta upp originalet en gång under sina fyra år på företaget, vilket var i en situation när 

Ekonomichefen skulle till en elektronikbutik och behövde originalkvittot som ansågs vara 

garantikvittot.  

 

Kvitton som lätt kan tappa trycket efter en viss tid tar Ekonomichefen en kopia på och sätter 

bakom det ursprungliga kvittot om det skulle gälla känsliga grejer som Ekonomichefen 

uttrycker sig. Däremot är det fråga om ett restaurangkvitto medger Ekonomichefen att de 

kanske inte alltid tar en kopia, utan sparar bara kvittot. Till 99 procent får företaget det mesta 

på faktura, och det är sällan kvitton används som underlag, utan undviker gärna i den mån det 

går.  

Bevisvärdet 

Idag kan inte Ekonomichefen se att det är någon skillnad i bevisvärdet beroende på om en 

verifikation är elektronisk eller på papper, men förklarar att i rollen som revisor kunde 

Ekonomichefen tycka att papper vägde lite tyngre. Anledningen till det här berodde på att 

man som revisor undrade om någon hade en dold agenda eller inte. Samtidigt påpekar 

Ekonomichefen att det alltid finns en motpart. Oavsett om fakturan är på papper eller 

elektronisk, vilket gör det möjlighet att kunna dubbelkolla med motparten. Det förklarar 

Ekonomichefen att man gör som revisor, och detsamma gäller för Skatteverket.  

 

Som revisor resonerade Ekonomichefen som så att en kopia kan ha olika bevisvärde beroende 

på vart den kommer ifrån. Kommer kopian från avsändaren själv kan Ekonomichefen i den 

tidigare rollen som revisor tycka att det är okej. Skulle kopian vara ett skrivet papper som man 

har skrivit själv anser Ekonomichefen att denna inte har speciellt stort bevisvärde. Skulle det 

istället vara någon annan som skrivit pappret och kan intyga detta höjs bevisvärdet. Finns det 

dessutom ett tillhörande kvitto höjs bevisvärdet ytterligare.  
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Externt bevis 

Ibland kunde Ekonomichefen i rollen som revisor använda sig av extern bekräftelse. Om ett 

företags årsbokslut angav att det fanns skulder till en leverantör kunde revisorn dubbelkolla 

med leverantören om denna hade motsvarande summa i kundfordringar gällande samma 

datum. Då kunde företagets bokföring styrkas ytterligare. Ekonomichefen tar även upp ett 

exempel att banken ger ut så kallade engagemangsbesked. Genom ett sådant besked får man 

en extern part som bekräftar att redovisade tillgångar och skulder finns vid ett visst datum. Av 

den anledningen anser Ekonomichefen att ett original styrker redovisningen bättre, och att alla 

delar är inkluderade och ingenting saknas. Samtidigt påpekar Ekonomichefen att om någon 

har en dold agenda och vill fuska, så går det alltid att fuska.  

 

4.5 Revisor 2 

Vår sista intervju hölls med en revisor på en mindre revisionsbyrå i Småland. Revisor 2 har 

jobbat inom branschen i 30 år. Byrån använder sig av ett webbaserat redovisningsprogram. 

När det gäller hantering och lagring av verifikationer anser Revisor 2 att det inte har 

förändrats avsevärt mycket till följd av digitaliseringen. Revisor 2 medger att det har 

förändrats en del, men inte alls så mycket som man kan tro. Många kunder till Revisor 2 är 

lite äldre och de är inte speciellt intresserade av att förändra mot mer digitalt. Sedan finns det 

vissa kunder som har kommit längre i sin digitala utveckling.  

4.5.1 Minska pappershanteringen 

Revisor 2 kan tycka det vore skönt att minska på pappershanteringen, men påpekar också att 

revisorn själv inte är uppvuxen med att arbeta framför en skärm. Allra helst vill Revisor 2 ha 

papper och penna när en revision ska göras och förklarar att det känns mer naturligt och 

enklare än att titta på en datorskärm. Samtidigt påpekar Revisor 2 att som helhet får gärna 

pappershanteringen minska, men att vid själva revisionsprocessen föredras att använda 

papper. Revisor 2 menar också att allting inte behöver skrivas ut, utan det är fördelen med att 

använda digitala program samt att det Revisor 2 dokumenterar i programmet sparas i molnet. I 

framtiden tror Revisor 2 absolut att det kommer bli mer digitalt, och tar upp exemplet med att 

kommunen redan nu enbart tar emot digitala fakturor och inga pappersfakturor.  
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4.5.2 Tolkning av lagring 

Enligt Revisor 2 tolkning ska verifikationer lagras i den form som en faktura erhålls i. Revisor 

2 är däremot fundersam till hur ett kvitto ska lagras betryggande och varaktigt i det format 

som det erhålls i. Ett kvitto från en butik måste egentligen enligt Revisor 2 kopieras för att bli 

varaktigt då trycket på kvittot kanske försvinner inom de närmsta åren. I en sådan situation 

skulle Revisor 2 välja att kopiera kvittot och sätta kopian tillsammans med det ursprungliga 

kvittot. För att verifikationerna ska lagras betryggande hade de helst fått vara i ett brandsäkert 

skåp enligt Revisor 2, även om det nog inte är så många som har ett sådant. Utan Revisor 2 

tolkar att verifikationerna bör istället lagras i något rum som inte är tillgängligt för alla, för att 

de ska anses lagras betryggande.  

 

Sett till det digitala menar Revisor 2 att man är tvungen till att ha ett ansvar för att kunna 

återskapa materialet och därmed använda sig av programvaror och datorer som gör det 

möjligt. Revisor 2 tar upp att det är tio år i lagring som gäller för byråns 

revisionsdokumentation och sju år för räkenskapsmaterialet och påpekar att det är samma för 

fysisk som digital. Om tio år vet man inte hur tekniken kommer se ut. Samtidigt poängterar 

Revisor 2 att man är ju skyldig att det ska vara varaktigt och betryggande. Skulle en faktura 

komma på mail så sparar Revisor 2 denna i en mapp på datorn och anser inte att mailet skulle 

behöva sparas. Revisor 2 anser att rekommendationer och strukturer från till exempel 

Bokföringsnämnden bör ges ut löpande då omgivningen hela tiden ändras.  

4.5.3 Original eller kopia som bevis 

Speciellt när det gäller avtal tycker Revisor 2 att det är viktigt med originalversionen, men 

menar att rör det sig om viktiga avtal bör sådana vara i till exempel en avtalspärm och en 

kopia används som verifikation. När Revisor 2 gör revision och det är en kund som har någon 

enstaka kopia är det okej. Medans har en kund en hel pärm med kopierade leverantörsfakturor 

hade det känts misstänksamt och gett en undran om vart originalen är eller ifall det finns en 

annan part som använder samma verifikation i en annan bokföring. Ett sådant fall menar 

Revisor 2 hade känts skumt och frågan vart alla original är skulle troligen dyka upp. Till 

exempel om denna personen tar hem originalet och bokför denna i sin makes bokföring eller 

något liknande. Skulle det visa sig att en kund har en hel pärm med kopior, och inte kan visa 

originalen är det något som Revisor 2 måste beakta i sin revisionsberättelse, då Revisor 2 inte 

skulle anse revisionsbevisen vara tillräckliga för posterna.  
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Revisor 2 förklarar att det inte ska vara någon skillnad i bevisvärde för en verifikation 

beroende på dess form, Revisor 2 själv känner dock en större trygghet vid revisionen om 

bevisen för posterna är på papper. Revisor 2 förklarar att det känns troligare att någon kan 

luras och fejka med tekniken än om beviset var i en originalform på papper. Revisor 2 tar upp 

ett exempel med engagemangsbesked från banken som blir ett externt bevis. Ett sådant bevis 

blir mer värt internt om det kan styrkas av extern part. 
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5. Analys och slutsats 
Följande kapitel kommer diskutera och analysera resultatet från våra intervjuer tillsammans 

med uppsatsen referensram samt inledande problemdiskussion. Kapitlet tar upp olika 

tolkningar från praktikerna och kopplar tolkningarna till krav och förutsättningar från 

lagstiftning och Bokföringsnämnden. Vår analys syftar till att kunna avgöra vilka begrepp 

som är viktiga för praktiken vid hantering av verifikationer. Därmed kan vi utveckla vår 

analysmodell som vi redogjorde för i kapitel tre. Kapitlet avslutas med förslag till områden 

som kan fortsätta forskas om baserat på slutsatserna av vår uppsats.  

5.1 Förhållandet mellan praktiken och referensramen  

5.1.1 Samma form 

Enligt Bokföringslagen ska material sparas i det skick som det har när materialet kom till 

företaget. Gemensamt för alla våra respondenter är att de tolkar Bokföringslagen som sådan 

att materialet ska sparas i samma format, alltså antingen på papper eller digitalt. När våra 

respondenter använder sig av digitalt format utgår de ifrån två olika i form av PDF eller 

elektronisk faktura. Precis som lagstiftningen anger sparade företagen sina verifikationer i 

minst sju år, med vissa undantag för garantier eller underlag för fastighetsköp. Det här är 

något som även Bokföringsnämnden anger då det i vissa fall kan bli väsentligt att spara 

räkenskapsmaterial längre än sju år. Vi har genom resultatet från våra intervjuer kunnat se att 

praktikerna sparar sina verifikationer på tre olika sätt, papper-, PDF- och elektroniskt format. 

För att återkoppla till vår analysmodell hade vi kunnat placerat in ordet samma format under 

praktiken. Praktikerna gör en tolkning av lagstiftningen vilket är att materialet sparas i det 

format som det kommer i och att det i huvudsak finns tre olika format som tidigare nämnt.  

5.1.2 Digital information 

Flera av våra respondenter använder sig av webbaserade program och sparar information i 

molnet. Genom webbaserade program kan räkenskapsinformationen vara tillgänglig oavsett 

vart man befinner sig, enda som krävs är en dator. Detta gör att Bokföringslagens krav vid 

lagring på lätt åtkomlighet kan uppfyllas. Däremot pekar Ekonomen på att om systemet 

tillfälligt skulle ligga nere, är den digitala räkenskapsinformationen inte längre åtkomlig. 

Pappersverifikationerna är dock fortfarande åtkomliga i en sådan situation.  
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Att informationen blir lätt åtkomlig kan även bidra till en större effektivitet. Effektivitet är 

som nämnt i kapitel 1 något som Fortnox menar är fördelen med mer digitaliserad 

redovisning. Ekonomichefen menar att det är smidigare att söka efter en faktura på datorn, än 

att gå bort till arkiverade pärmar och leta upp fakturan där. För Ekonomen som kunde ha 

uppemot 1000 fakturor om dagen blir det även enklare att ha dessa digitalt, då det är 

smidigare att hitta dem i datorn och kan bidra till en större överskådlighet över alla fakturor. 

Genom vår analysmodell kan vi se att det finns en koppling mellan bokföringslagens krav på 

att lagringen av verifikationer ska vara lätt åtkomligt och överskådligt samt att praktiken vill 

uppnå en effektivitet. Därav kan vi skriva in effektivitet under praktiken. Att skriva ut alla 

fakturor för att kunna ha en obruten följd av verifikationsnummer i pärmarna kan anses vara 

icke väsentligt, då informationen finns tillgänglig digitalt. Marton (2013) menar att enbart 

sådant som är väsentligt tas upp i redovisningen. Samtidigt är det något som vi kan se skulle 

skapa större kostnader än nyttan det ger för företaget. Kostnad och nytta kommer diskuteras 

närmare senare i detta kapitel. Verifikationerna visas fortfarande i redovisningen, däremot på 

olika platser och tillsammans ger de redovisningen en fullständighet, vilket stämmer överens 

med de kvalitativa egenskaperna.    

 

Revisor 1 vill att fler av byråns kunder ska bli digitala. Revisor 2 menar dock att många 

företagare inte är speciellt intresserade av att övergå till en mer digitaliserad bokföring. Det 

kan vara så att dessa kunder anser tekniken vara krånglig och svår att förstå sig på, vilket inte 

ger en begriplighet för redovisningen. Om tekniken anses vara krånglig kanske företagare 

anser att räkenskapsinformationen inte är lika lättåtkomlig och överskådlig, som om 

verifikationen hade varit på papper och blir då inte användbar för dessa företagare. Syftet med 

redovisningen är att den kan användas som underlag för beslut hos användarna.  

Förstå redovisningen 

För att redovisningen ska bli användbar måste den kunna vara begriplig för dess användare. 

Revisor 1 påpekar att digitaliseringen har hjälpt till med att göra redovisningen mer ordnad 

och mer information kan utläsas från bokföringen. Digitaliseringen kan ha bidragit till att göra 

redovisningen mer begriplig och mer användbar för dess användare. Med en redovisning i ett 

ordnat skick som även Bokföringslagen nämner som ett krav för lagring av verifikationer, kan 

materialet bli mer överskådligt. Både för företaget själva och en granskande revisor. Genom 

att kunna få en överblick och större möjlighet till att inhämta information från redovisningen 
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kan denna bli mer begriplig. Kan redovisningens användare förstå sig på redovisningen i en 

högre grad, kan användarna uppnå bättre beslut baserade på den finansiella informationen. 

Samtidigt menar Revisor 2 som tidigare nämnt att många företagare inte är intresserade av att 

digitalisera. 

 

Däremot finns det nu ett lagkrav som Hadjupetri Glantz (2019) nämner i sin artikel att all 

fakturering mot kommun och landsting ska vara i form av e-fakturor. Om företagare uppfattar 

digital redovisning som svår att förstå sig på kan detta lagkrav motsäga den kvalitativa 

egenskapen begriplighet för dessa företagare. Känner företagare sig säkrare och tryggare med 

att fakturera i pappersform är det troligen så de kommer välja att redovisa. Dessutom kan 

lagkravet uppfattas att till en början ge kostnader för företagare. Då dessa behöver inskaffa 

verktyg som gör elektronisk fakturering möjlig. Även om Hadjupetri Glantz artikel menar att 

företagare kommer gynnas av elektronisk fakturering och skapa vinst för dem.  

 

Bokföringsnämnden (2019) nämner dock att det krävs av redovisningens användare att de 

innehar en viss kunskap för att redovisningsinformationen ska vara begriplig. Även om 

företagare känner sig osäkra med att använda sig av en digital redovisning kan de behöva 

inhämta sådan kunskap och lära sig använda digitala verktyg för att redovisningen ska bli 

begriplig. Den kvalitativa egenskapen begriplighet ställer ett krav på att redovisningens 

användare själva är aktiva för att kunna förstå sig på och använda sig av redovisningen. Vi 

kan anta att ställer lagstiftning ett krav på digital fakturering måste företagare inhämta den 

kunskap som krävs. Vi kan dock själva se att lagstiftare och bland annat Bokföringsnämnden 

hade kunnat underlätta för företagare i en sådan omställning. En vana kan vara svår att bryta 

och hjälp, riktlinjer eller rådgivning hur företag ska bryta vanan att använda sig av papper 

hade kunnat underlätta och skynda på utvecklingen till mer digitalt. Dessutom pekar 

Elverheim som intervjuas i artikeln att företag kan skapa vinster med en elektronisk 

fakturering. Det leder oss in på kostnad och nytta med redovisningen.  

5.1.3 Kostnad och nytta av redovisningen 

Vid lagring av verifikationer anser Redovisningskonsulten och Revisor 1 att vid lagring i 

pappersform skapas det kostnader genom att det måste finnas plats och utrymme att lagra 

verifikationerna. De anser att kunderna bör arbeta mer mot digital lagring för att minska 

kostnader för ett fysiskt lager och arkiv. Vi kan även se aspekten kring hållbarhet som ett 
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argument för att minska pappersförbrukning och lagring av pappers verifikationer, och som i 

sin tur kan bidra med mindre kostnader och eventuellt en högre nytta. Hadjupetri Glantz 

(2019) skriver i sin artikel att mindre antal pappersfakturor som skickas kan minska 

koldioxidutsläppen vilket är en miljöpåverkan. Inte bara att papper ska produceras, dessutom 

ska de fraktas till sin mottagare. Om företagare kan se hållbarhetsaspekten i att minska sin 

pappersförbrukning kan de bidra till en nytta även för samhället och skapa en ekologisk 

hållbarhet. Inte enbart ekonomisk hållbarhet genom minskning av kostnader. Som nämndes i 

inledningen till denna uppsats skickas uppemot en miljard fakturor med post om året. Det 

kräver ett flertal transporter och fordon som måste frakta fakturorna till dess mottagare. Att gå 

över till fler digitala dokument i sin lagring av verifikationer får därmed en hållbarhetsaspekt 

för praktikerna. Vi kan i vår analysmodell sätta in begreppet hållbarhet under praktiken. 

Bedömning av betryggande 

Revisor 2 menar att företagen måste ta ansvaret för att digitalt lagrad räkenskapsinformation 

ska kunna återskapas. Att försäkra sig om att det är möjligt kan stämma överens med kravet 

att verifikationerna är lagrade på ett betryggande och varaktigt sätt som bokföringsnämnden 

anger. Allra helst menar Revisor 2 att pappers verifikationer ska sparas i ett brandsäkert skåp, 

samtidigt är det inte alla som har denna möjligheten. Detta kan bli en fråga kring kostnaden 

och nyttan av att investera i ett sådant. Arvidson et al. (2016) pekar på att en helt hundra 

procent tillförlitlig redovisning kan bli väldigt dyr. Företag kan bedöma att sannolikheten för 

en brand är liten, och att kostnaden skulle överstiga den eventuella nyttan som ett brandsäkert 

skåp skulle ge. Nyttan med att lagra räkenskapsinformation säkert är att informationen finns 

tillgänglig och trygg. Som Smith et al. (2015) menar ska bättre beslut kunna tas av den 

redovisningsinformation som är tillgänglig.  

 

Däremot menar Revisor 1 att om något oförutsett skulle ske, som en översvämning i källaren 

där räkenskapsinformationen är arkiverad, bör företag få dispens. I ett sådant fall kan 

verifikationerna ändå anses vara arkiverade på ett betryggande sätt, då det är svårt att 

säkerställa säkerheten till hundra procent. Eftersom redovisningen är en avvägning mellan 

kostnad och nytta kanske det inte är relevant att lägga ner för mycket resurser för att göra 

lagringen av verifikationer totalt betryggande. Istället får en tolkning av lagstiftningen utifrån 

egna förutsättningar göras kring hur företag ska lagra sin bokföring på ett betryggande sätt, då 

redovisning är influerad av praxis. Även Bokföringsnämnden (2019) tar upp att kostnader ska 
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vägas mot nyttan. Vad som anses vara nytta kring lagring av verifikationer är upp till 

företagets egen bedömning.  

 

För Ekonomichefen lämnar dem garantin för säkerheten kring deras data till ett externt 

företag. På sådant sätt tar de ansvar för att räkenskapsinformationen lagras på ett betryggande 

och varaktigt sätt, genom att ha anlitat ett externt företag. Skulle det ske att Ekonomichefen 

råkar göra fel, finns alltid minst en backup hos det externa företaget, och dessa kan återskapa 

data för att göra bokföringen fullständig och skapa en större tillförlitlighet, enligt de 

kvalitativa egenskaperna. Kostnaden för att anlita det externa företaget kan vi anta understiger 

nyttan för Ekonomichefens företag. Samtidigt har företaget kravet från Bokföringslagen att 

dess redovisningsinformation ska lagras betryggande. Arvidson et al. (2016) förklarar att 

lagstiftning kan ställa krav på företag som ger en större kostnad och nytta. För 

Ekonomichefens företag finns det externa intressenter som till exempel Skatteverket som är 

intresserade av att redovisningsinformationen är tryggt lagrad och finns tillgänglig även om 

man på företaget skulle råka radera information av misstag. Vi vet inte vad kostnaden är för 

att anlita ett externt företag som garanterar säkerheten för data, däremot kan vi anta att denna 

nyttan ändå överstiger kostnaden. Sen är det inte säkert att nyttan till fullo tillfaller företaget 

själva, men det finns externa intressenter som är intresserade av räkenskapsinformation som 

är lagrat på ett betryggande sätt. 

Nyttan med digitalt 

För att återgå till lagkravet om e-faktura som nämndes tidigare kan vi anta att många 

företagare har svårt att bedöma den nytta som elektronisk fakturering ger. Revisor 1 och 

Revisor 2 nämnde att många företagare har svårt att övergå till en mer digitaliserad 

redovisning. Det kan ha att göra med en vanesak. Om man som företagare är van att redovisa 

och spara sina verifikationer i pappersform kan det vara svårt att övergå till en metod som 

man inte helt förstår sig på och känner sig trygg med. Eftersom redovisningen ska 

tillhandahålla information som är underlag för beslut och kvalitativa egenskaper ställer krav 

på en tillförlitlighet och begriplighet kan företagare ha svårt att se en användbarhet i digital 

redovisning. Vi skulle kunna placera in begreppet vana under praktiken i vår analysmodell. 

Hur redovisningen görs är troligen en vana för många, och nya tekniker kan vara svårt att 

ställa om sig till. Andra som Ekonomichefen, Ekonomen och Elverheim från inledningen till 

uppsatsen ser nyttan i att använda sig av en mer digital redovisning. Detta då det kan bidra till 
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effektivitet och hållbarhet. Genom att använda oss av vår analysmodell kan vi genom det 

sistnämnda perspektivet se att det finns en koppling mellan kostnad och nytta samt effektivitet 

och hållbarhet. 

5.1.4 Extern part bekräftar 

För att redovisningen ska vara tillförlitlig bör det finnas någon form av verifierbarhet kring 

varje affärshändelse, vilket vanligen är en form av dokument som bekräftar och bevisar 

händelsen. Revisorer har som uppdrag att skaffa fram tillräckliga bevis för att redovisningen 

är tillförlitlig. Inga verifikationer bör saknas för att redovisningen ska vara fullständigt samt 

att verifikationerna är hanterade och lagrade på ett korrekt sätt för att vara felfria., för att 

stämma överens med kvalitativa egenskaper. Ekonomichefen förklarar att i den tidigare rollen 

som revisor kunde man be banken om ett engagemangsbesked för att skaffa sig revisionsbevis 

för redovisningen. Genom ett besked från en extern part i form av banken kan de bekräfta att 

företaget innehar tillgångar till ett visst värde. Stämmer då detta värde överens med företagets 

bokföring finns ett externt bevis för att redovisningen är korrekt återgiven. Att enbart skaffa 

sig ett bankkontoutdrag som bevis kan anses vara otillräckligt av anledningen att alla 

bankkonton kanske inte är redovisade på utdraget. Detta gör att redovisningen inte blir 

fullständig och ger en lägre grad av tillförlitlighet samt att redovisningen blir inte helt felfri 

när inte all information redovisas. Finns det en möjlighet till att informationen kan påverka 

beslut som är baserade på den finansiella ställningen och resultat är det väsentligt att 

informationen ska tas med. Därav kan ett externt bevis stämma överens med kvalitativa 

egenskaper.  

 

Även Revisor 2 förklarar att ett engagemangsbesked kan användas som ett revisionsbevis och 

en extern part som styrker redovisningen. Kan den externa parten anses vara oberoende till 

företaget vilket en bank bör kunna anses vara, stärks den trovärdiga representationen av 

redovisningen. Dessutom får revisorn en högre kvalité och ändamålsenlighet i sina 

revisionsbevis som är grunden till att kunna bestyrka redovisningen och ge en tillit till dess 

användare.   

5.1.5 Betydelsen av ett original 

Bokföringslagen talar om att originalet är det som ska sparas i 7 år. Respondenterna har olika 

syn på vikten i ett original och en kopia. Redovisningskonsulten, Revisor 1 och 

Ekonomichefen i sin tidigare roll som revisor ansåg att ett original var viktigt på grund av att 
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en kopia är enklare att förfalska, därför skulle bevisvärdet vara lägre. Detta är något som även 

Marténg (2016 [A]) nämner i kapitel 1. En kopia kan de inte med säkerhet veta är felfri vilket 

gör att tillförlitligheten minskar. Då den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet bidrar till en 

rättvisande bild av företaget kan beslut baseras på felaktiga grunder. Nämnda personer känner 

sig inte lika trygga med en kopia, eftersom de inte kan veta om något har ändrats på kopian 

eller inte. Marton (2013) nämner att verifikationerna kan ha olika grad av sanningshalt och att 

underlagen ska vara objektiva. Vi skulle kunna placera in begreppet bevisvärde i vår 

analysmodell under praktiken. Praktikerna kan uppleva olika grad av bevisvärde beroende på 

omständigheterna kring en verifikation. Till exempel om dokumentet är original eller kopia 

samt om belopp eller andra uppgifter kan ge en misstänksamhet att något inte är helt korrekt.  

 

Något att notera är att revisor och redovisningskonsult är en extern part till företagen och en 

extern intressent. Möjligtvis är dessa personer mer kritiska till den information redovisningen 

ger, speciellt i rollen som revisor. Revisorn ska som Eklöv Alander (2019) nämner skaffa 

tillräckliga bevis för att den finansiella informationen är korrekt och agera objektivt gentemot 

företaget. Är redovisningen korrekt uppfylls de kvalitativa egenskaperna och lagstiftningen 

följs. I vår analysmodell skulle vi därför kunna se att revisionen har en koppling till allmänna 

råd och lagstiftning. Däremot är det praktiken som revisorn granskar genom att avgöra 

betydelsen i en verifikation som är original eller kopia. Dessutom kan vi se att det finns en 

koppling mellan bevisvärde och tillförlitlighet.  

 

Däremot om det skulle vara enstaka fall som det finns en kopia istället för ett original anser 

både Revisor 1 och Revisor 2 att en kopia skulle fungera. Är det något som ser misstänksamt 

ut, som till exempel ett belopp som ser orimligt högt ut vill de gärna få fram originalet för att 

skaffa sig mer ändamålsenligt bevis. Vid ett sådant tillfälle kan vi anta att originalet har ett 

högre bevisvärde än kopian då denna inte uppfattas helt korrekt.  

 

Revisor 2 tar upp en annan aspekt när ett original är viktigt och kan ha stor betydelse. Om det 

enbart finns en kopia hos en kund kan det vara någon annan som använder sig av originalet. 

Det är därför betydelsefullt att originalet finns för att det ska vara felfritt. Samt att detta kan 

göra att revisionsprocessen tar längre tid för att fler kontroller behöver göras för att få fram 

tillräckliga revisionsbevis vilket kan bidra till minskad effektivitet för revisorn och en längre 

revisionsprocess.  
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5.2 Praktikernas tolkning av hantering och lagring av 

verifikationer 

5.2.1 Digital redovisnings nytta 

En slutsats vi kan dra är att redovisning skapar både kostnad och nytta för företagen. En del 

kan se digitala dokument och digital lagring som en nytta när detta kan bidra till effektivitet 

som kan minska kostnaderna. Om man ser den större nyttan med digital lagring kan företag 

uppleva att Bokföringslagen ger en nackdel då verifikationerna ska sparas i samma skick som 

de kom i. Finns det som tidigare nämnt andra företag som har svårt att bryta vanan i att 

hantera papper kommer de troligtvis fortsätta skicka pappersfakturor. Mottagande företag blir 

då skyldiga att lagra denna pappersfaktura, vilket ger ofrivilliga kostnader för företaget.  

 

Samtidigt trycker samhället på att redovisningen blir mer digital i form av lagkrav på 

elektronisk fakturering till kommun och landsting. Vi själva kan se en fördel i att någon tar på 

sig ansvaret att underlätta för företag som är vana vid pappershantering till att övergå till en 

mer digital redovisning. Fördelar kan då nås både i aspekten att minska kostnader för 

företagen och att öka hållbarheten vilket samhället bör vara intresserade av. Att minska 

pappershanteringen vid verifikationer bör således vara av intresse både för de enskilda 

företagen och samhället i sig. Dessutom kan vi uppleva att på senaste tiden har hållbarhet 

varit en stark trend samtidigt som teknologin fortsätter att utvecklas. Som nämnt i kapitel 1 

var 98 procent av all information digitalt lagrad år 2013, och vi kan bara förvänta oss att den 

siffran kommer närma sig 100 procent. Möjligheten vi kan se är att antingen utformas 

lagstiftning på ett sådant sätt att inte samma krav ställs på lagring i pappersform. Även att 

rådgivande organ kan ge riktlinjer eller försöka trycka på utvecklingen till att företag övergår 

till en mer digital redovisning. Dessutom skulle företag som Fortnox och redovisningsbyråer 

fortsätta arbeta och försöka underlätta för företag att övergå till mer digitalt genom att agera 

som rådgivare eller utbilda i hur digitala system fungerar och hjälpa till att implementera 

sådana. 

5.2.2 Hållbarhetstrend och digitala kvitton 

Den digitala utvecklingen kan även bidra till att praktiker börjar tänka mer hållbart när 

företagen vid användning av digitala program inte behöver ha räkenskapsinformation på 

papper längre. Vi vill ta upp ett exempel att en del butiker har börjat använda sig av digitala 

kassakvitton som kan skickas direkt till konsumentens mobiltelefon. För företagen skulle det 
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kunna bidra till en minskad osäkerhet kring hur kvitton ska kunna lagras varaktigt. Att kvitton 

skickas direkt till en APP eller till en mail skulle kunna vara en positiv utveckling för 

praktiker som hanterar verifikationer och företagarna. Fördelen som kan uppnås är att 

företagen inte behöver ha någon fysisk förvaring för sina kvitton och de kan enklare hålla koll 

på kvittot genom att de finns på ett ställe. Det kommer även ge en positiv påverkan på 

hållbarheten genom att mindre papper kommer förbrukas samt att praktiker kommer få in 

underlag på ett effektivare och snabbare sätt. Eftersom ett kvitto inte behöver transporteras till 

kontoret för att bokföras, utan kan skickas direkt digitalt.   

 

Med digitala kvitton kommer det leda till att bevisvärdet blir starkare för kvitton. Enligt 

respondenterna tappar kvitton inom kort tid trycket och med ett digitalt kvitto kommer inte 

trycket kunna försvinna vilket leder till ett starkare bevisvärde samt mer varaktigt. Vi skulle 

därför kunna se att ett digitalt kvitto hade gett praktikerna en effektivare hantering och längre 

varaktighet vid lagring, vilket uppfyller Bokföringslagens krav. Dessutom hoppar företagen 

på trenden kring hållbarhet genom att minska pappersanvändningen. Både genom att mindre 

papper behöver produceras samt att kvittot behöver inte fraktas till kontoret för att bokföras 

och senare lagras. För att behålla informationen på ett papperskvitto som lätt tappar trycket, 

krävs en kopia. Ett kvitto i digital form behöver inte kopieras och lagras därför på ett varaktigt 

sätt i sin originalform. Som tidigare nämnts upplever många praktiker och framförallt externa 

intressenter att ett original ger ett högre bevisvärde än en kopia.  

 

Vi kan även se att den digitala utvecklingen är något som inte bara påverkar redovisning. 

Även andra områden och privatpersoner lär komma att påverkas. Om fler dokument blir 

digitala och pappersformaten minskar blir det en omställning för flera parter att ställa om till. 

Ta till exempel privatpersoner som nu kan få sina butikskvitton digitalt eller fakturor skickade 

direkt till internetbanken. Om butiker skulle övergå till enbart digitala kvitton kan det 

innebära en svårighet för framförallt äldre personer som inte har en mobiltelefon eller förstår 

hur tekniken ska användas. Samtidigt vill butiker uppnå en högre grad av effektivitet och bli 

mer hållbara genom att minska på användning och transporter av dokument i pappersform. I 

vår inledning påpekade Verksamt (2017) att en digital brevlåda blir säkrare då e-legitimation 

kan användas. Samtidigt har vi från arbetet med denna uppsats fått uppfattningen att många 

anser ett original i pappersform utgör det högsta bevisvärdet. Att våra slutsatser kan tillämpas 

på fler områden visar på en överförbarhet.    
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Teknologin kommer fortsätta utvecklas 

Både Redovisningskonsulten och Revisor 2 anser att det finns en oklarhet kring hur det 

digitala kommer se ut om några år. Denna oklarhet kan spela en roll när digitala verifikationer 

ska lagras på ett betryggande och varaktigt sätt som är Bokföringslagens krav. 

Redovisningskonsulten och Revisor 2 menar att om tekniken har ändrats kanske det om tre år 

inte är möjligt att läsa en PDF-faktura. Samtidigt anger lagstiftningen att verifikationen ska 

sparas i minst sju år. Skulle tekniken ha förändrats så mycket att det inte är möjligt att läsa en 

PDF-faktura stämmer denna lagring varken överens med betryggande, varaktigt eller lätt 

åtkomligt. Dessutom skulle en förändrad teknik kunna påverka tillförlitligheten hos tidigare 

års lagrad bokföring om denna ej blir fullständig på grund utav att den nya programvaran inte 

kan läsa av en PDF-fil.  

 

Däremot är det svårt för företag att undvika den digitala påverkan från samhället. Hur 

redovisningen kommer ske om några år och med vilka verktyg är det ingen som kan veta. 

Därför kan det bli svårt för företag att bedöma hur digitala verifikationer ska lagras på ett 

varaktigt sätt om framtiden är oklar. Det mesta pekar på att papper kommer minska och 

ersättas av digitala dokument. Eftersom det finns flera olika sätt att till exempel fakturera på 

digitalt och det säkerligen kommer dyka upp nya alternativ kan vi se en svårighet hur 

företagen ska hantera den digitala utvecklingen och samtidigt följa lagstiftningen.  

 

  

5.2.3 Externa intressenterna 

Dessutom kan vi se att företagen själva lägger inte speciellt stor vikt kring om deras 

verifikationer är kopia eller original, huvudsaken är att det finns ett underlag. Anledningen till 

att det kan ha betydelse för företagen beror på lagstiftning och de externa intressenter 

företagen har. I sådana sammanhang när en extern part blir intresserad av företagets 

verifikationer spelar betydelsen av original större roll. Företagen kan uppfylla redovisningens 

kvalitativa egenskaper bättre om de använder sig av originalet. För att koppla till vår 

analysmodell skulle vi kunna anta att originalet stämmer bättre överens med tillförlitligheten 

och som vi tidigare har nämnt kan kopplas till bevisvärdet. Enligt vår modell ser vi även en 

koppling från bevisvärdet till revision. Revisorn är en extern part till företagen. Därav 

kommer revisorn granska och bedöma bevisvärdet för praktiken.  
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5.2.4 Utveckling av analysmodell 

För att koppla ihop vår analys med tidigare modell som togs upp i kapitel tre kan vi nu lägga 

till några begrepp under praktiken. I framtiden kommer företagen påverkas av 

hållbarhetsaspekter samt den utökade digitaliseringen. Praktiker som använder sig av digital 

lagring upplever en större effektivitet och nytta i sitt arbete med verifikationer. Samtidigt 

finns det företag som inte känner samma trygghet och vana i användningen av digital lagring 

och upplever att ett papper utgör ett högre bevisvärde för sin redovisning.  

 

Oavsett om praktikern föredrar papper eller digitala dokument kan redovisningens kvalitativa 

egenskaper och Bokföringslagens krav uppfyllas. Däremot ger kraven ingen möjlighet att 

enbart använda ett format då företag är skyldiga till att kunna ta emot och lagra både papper 

och digitala dokument. De externa parterna till företagen ser en mer rättvisande bild av 

redovisningen om underlagen är original. De externa intressenterna och lagstiftningen är den 

främsta anledningen till att ett original används som underlag av företagen. Samtidigt som ett 

original kan ge ett högre bevisvärde för samtliga parter, om underlaget skulle ge en 

misstänksamhet kring att något inte är korrekt. Vi kan dra slutsatsen att ett original bättre 

uppfyller de kvalitativa egenskaperna och i en högre grad de krav som Bokföringslagen 

ställer. Däremot kan användningen av olika format ställa till problem, då papper kan påverka 

kostnad, hållbarhet och effektivitet. Men en övergång till helt digitalt hålls tillbaka av 

lagstiftning och företag som av vana förespråkar fakturering i pappersform.  



 
 

52 

 

 
Figur 5.1 Utvecklad version av analysmodell 3.1. (Egen bearbetning) 

5.2.5 Framtida forskning 

Vi vill även belysa möjligheten att lära av andra. Vi som författare till denna uppsats har 

under arbetets gång uppmärksammat vid utforskning av data och i samtal med personer i vår 

omgivning att det råder en olikhet kring olika länders lagstiftning kring bokföring. Vår 

uppfattning är att den svenska lagstiftningen är mer strikt hållen jämfört med andra länder. 

Detta nämner även FAR i sin hemställan med förslag om ändring av Bokföringslagen. 

Eftersom lagring och hantering av verifikationer kan ge kostnader och begränsningar för 

svenska företag kan de få en konkurrensnackdel jämfört med företag i länder som har en mer 

öppen lagstiftning. Vi tror att genom att jämföra olika länder och dess bokföringslag kan man 

utforska fler lösningar på hur Sverige kan underlätta för sina företag att övergå till en mer 

digitaliserad redovisning och istället uppnå konkurrensfördelar.  

 

Vi tror även att en närmare forskning hade kunnat göras kring hur en vana och beteende ska 

förändras. Med det syftar vi på den vanan att många föredrar att använda papper och känner 
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en större trygghet med det. Ett alternativ hade varit att genomföra en mer 

beteendevetenskaplig undersökning kring varför det kommer sig att många uppfattar ett 

papper som trovärdigare och högre bevisvärde samt hur vanan kring pappershantering kan 

brytas. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

SFS 1999:1078 

4 kap. Bokföringsskyldigheten innebär 

Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär 

1 § Ett företag skall 

1. löpande bokföra alla affärshändelser enligt bestämmelserna i 5 kap. 1–5§§, 

2. se till att det finns verifikationer enligt 5 kap. 6–9§§ för alla bokföringsposter samt 

systemdokumentation och behandlingshistorik enligt 5 kap. 11§, 

3. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs 

för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i 7 kap. 1 § 1 eller 2, 

4. upprätta en balansräkning enligt 3 §, och 

5. avsluta den löpande bokföringen enligt bestämmelserna i 6 kap. Lag (2006:874). 

 

God redovisningssed 

2 § Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed.  

 

Verifikationer 

6 § För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Om företaget har tagit emot en 

uppgift om affärshändelsen i den form som anges i 7 kap. 1 § första stycket, ska denna 

uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt 7 och 8 §§, användas som 

verifikation.  

 

Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen grundas 

på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.  

 

Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation. Vid 

försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags 

försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation. Den gemensamma verifikationen 

får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger 

summan av mottagna betalningar. Lag (2010:1514).  

 

7 § Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen 

har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I 

förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra 

uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var de finns tillgängliga. 
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I verifikationen skall det ingå verifikationsnummer eller annat identfieringstecken samt 

sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den 

bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas.  

 

8 § Uppgifter enligt 7 § första stycket får utelämnas, om det är förenat med svårigheter att låta 

uppgiften ingå verifikationen och ett utelämnande är förenligt med god redovisningssed. 

 

9 § Om en verifikation rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort 

den.  

 

7 kap. Arkivering av räkenskapsinformation m.m. 

Former för bevarande 

1 § Räkenskapsinformation skall bevaras i 

1. vanlig läsbar form (dokument), 

2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller 

3. anna form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 

hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i 

sådan form som avses i 1 eller 2.  

 

Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget 

hade tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till 

företaget. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som 

företaget självt har upprättat skall bevaras i det skick materialet fick när 

räkenskapsinformationen sammanställdes.  

 

Tid och plats för förvaring 

2 § Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara 

räkenskapsinformationen ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska bevaras fram till och 

med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De ska 

förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.  

Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsinformation i den form 

som anges i 1 § första stycket 1 eller 2 ska hållas tillgängliga i Sverige under hela den tid som 

anges i första stycket. Lag (2010:1514) 

 

Tillfällig förvaring av verifikation utomlands 

3 § Om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed, får ett dokument 

som innefattar en verifikation, trots bestämmelserna i 2 §, tillfälligt förvaras utomlands.  

 

Utomlands placerad utrustning m.m. 
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3 a §   Trots bestämmelserna i 2 § får ett företag förvara maskinläsbara medier och hålla 

maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat land inom Europeiska unionen om 

   1. platsen för förvaring och varje ändring av denna plats anmäls till Skatteverket eller, när 

det gäller företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till Finansinspektionen, 

   2. företaget på begäran av Skatteverket eller Tullverket medger omedelbar elektronisk 

åtkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under arkiveringstiden, och 

   3. företaget genom omedelbar utskrift kan ta fram räkenskapsinformationen i Sverige i 

sådan form som avses i 1 § 1 eller 2. 

  

Första stycket gäller också förvaring i ett land utanför Europeiska unionen med vilket det 

finns rättsliga instrument om ömsesidigt bistånd med en räckvidd som är likartad med de som 

föreskrivs i 

   - rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av 

fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder, i den ursprungliga lydelsen, 

   - rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga 

om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, i lydelsen enligt rådets direktiv 

2014/107/EU, och 

   - rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete 

och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 

517/2013. Lag (2015:821). 

  

4 §   Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket tillåta att ett företag förvarar maskinläsbara 

medier utomlands även om förutsättningarna enligt 3 a § inte föreligger. I sådana fall får 

maskinutrustning och system som avses i 2 § andra stycket hållas tillgängliga i samma land. 

Tillståndet får förenas med villkor och begränsas till viss tid. 

Tillstånd enligt första stycket ges av Finansinspektionen när det gäller företag som står under 

inspektionens tillsyn. 

Lag (2003:1135). 

  

Förvaring av dokument m.m. som hör till en verksamhet utomlands 

5 §   Bestämmelserna i 2 § om förvaring i Sverige gäller inte dokument, mikroskrift, 

maskinläsbara medier, utrustning och system som avser verksamhet som företaget bedriver 

genom ett avdelningskontor som är beläget utomlands och som har självständig förvaltning, 

om företaget är bokföringsskyldigt i det andra landet. Lag (2017:437). 

 

Överföring av räkenskapsinformation 

6 § Ett företag får förstöra sådant material för bevarande av räkenskapsinformation som avses 

i 1 §, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överförs till något annat sådant 

material. Om materialet är sådant som avses i 1 § andra stycket, får det dock förstöras först 

från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Lag (2010:1514). 

 

När räkenskapsinformation får förstöras 
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7 § Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket för visst fall tillåta att dokument, mikroskrift 

och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformationen förstörs före 

utgången av den tid som anges i 2 §. 

 

Tillstånd enligt första stycket ges av Finansinspektionen när det gäller företag som står under 

inspektionens tillsyn.  

 

Även om ett tillstånd enligt första stycket har meddelats, får dokument, mikroskrift och 

maskinläsbara medier som används för att bevara information som omfattas av lagen 

(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. inte förstöras förrän tidigast fem år 

efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Förstöring får dock ske om 

informationen bevaras på annat sätt. Lag (2005:591).  

 

8 kap. Utvecklandet av god redovisningssed samt bemyndiganden 

1 § Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. 

Finansinspektionen ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i sådana företag som 

omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 

lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i den utsträckning det är påkallat av 

dessa företags särart.  

 

Av 1 kap. 5 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 1 kap. 4 § lagen 

om årsredovisning i försäkringsföretag och 23 kap. 15 § 3 lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden följer att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

får meddela föreskrifter om redovisning för finansiella företag. Lag (2007:551).  

 

  

https://www5-infotorg-se.proxy.lnu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_2007_528_kap23#23
https://www5-infotorg-se.proxy.lnu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_2007_528_kap23#23_15
https://www5-infotorg-se.proxy.lnu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_2007_528
https://www5-infotorg-se.proxy.lnu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSA+SFSA_2007_551


 
 

62 

 

Bilaga 2 

Intervjuschema redovisningsekonom 

Inledning  

• Berätta om företaget samt din yrkesroll på företaget? 

• Vad arbetar ni med för bokföringsprogram? 

 

Digitala 

• Har hantering och lagring av verifikationer förändrats under din tid du arbetat med 

detta till följd har digitalisering? 

• Skulle du säga att digitala utvecklingen haft en positiv eller negativ påverkan gällande 

hantering och lagring av verifikationer? 

• Tror du hantering och lagring av verifikationer kommer förändras i framtiden? Varför 

och på grund utav vad? 

 

Redovisningssed 

• Vad är god redovisningssed för dig? 

  

BFL, BFNAR 2013:2 

• Hur lagrar ni era verifikationer?  

• Hur gör ni för att den ska lagras varaktig och på ett betryggande sätt?  

• Har ni några rutiner/riktlinjer för hur verifikationer ska arkiveras? 

• Hur länge lagrar ni verifikationer?  

• Finns det tillfällen när ni överför en verifikation från en form till en annan? 

• Om ett kassakvitto tappar sitt tryck innan lagringstiden är slut, hur hanterar ni det?  

 

Principer 

• Vad ska finnas med i en verifikation? 

• När är det viktigt att originalet av en verifikation finns?  

• Hur håller ni reda på om det är en kopia eller original när informationen är digital? 

• Om det bara finns en kopia av en faktura, hur hanterar ni det då? 
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Bilaga 3 

Intervjuschema revisor 

 

Inledning 

• Berätta om företaget samt din yrkesroll på företaget? 

• Vad arbetar ni med för program? 

 

Digitala 

• Har hantering och lagring av verifikationer förändrats under din tid du arbetat med 

detta till följd har digitalisering? 

• Skulle du säga att digitala utvecklingen haft en positiv eller negativ påverkan gällande 

hantering och lagring av verifikationer? 

• Tror du hantering och lagring av verifikationer kommer förändras i framtiden? Varför 

och på grund utav vad? 

 

Revisionssed  

• Vad är god revisionssed för dig?  

 

BFL, BFNAR 2013:2 

• Hur ska verifikationer lagras? 

• Hur ska verifikationer lagras varaktigt och på ett betryggande sätt? 

• Anser ni att det bör finnas några rutiner/riktlinjer för hur verifikationer ska arkiveras?  

• Hur länge ska verifikationer lagras? 

• Finns det tillfällen när en verifikation kan överföras från en form till en annan? 

• Om ett kassakvitto tappar sitt tryck innan lagringstiden är slut, hur ska det hanteras? 

 

 

Principer 

• Vad ska finnas med i en verifikation?  

• När är det viktigt att originalet av en verifikation finns? 

• Hur håller ni reda på om det är en kopia eller original när informationen är digitalt? 

• Om det bara finns en kopia av en faktura, hur hanteras detta då? 

 


