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SAMMANFATTNING 
 
Redovisningsrekommendationer har stort fokus i dagsläget och sedan år 2005 ska alla 
börsnoterade företag inom Europeiska Unionen redovisa i enlighet med IAS/IFRS. Införandet 
av nya rekommendationer har dock visat sig vara problematiskt vissa gånger och 
rekommendationen om inkomstskatter är inte ett undantag. Särskilt uppskjutna 
skattefordringar har visat sig vara svårt att greppa, då dessa endast ska redovisas om företag 
kan visa på att de i framtiden kommer att gå med vinst. Uppskjutna skattefordringar i 
samband med underskottsavdrag innebär starkare krav på årsredovisningens utformning och 
det har i olika debatter framkommit att företag många gånger inte uppfyller kraven som ställts 
kring motiveringar av upptagandet av denna tillgång. Detta problem som finns kring 
redovisningen av uppskjutna skattefordringar leder oss till vår problemformulering som lyder: 
 

Vilken effekt har 2001 års rekommendation om uppskjutna skattefordringar haft på 
redovisningen i börsnoterade mindre företag? 

 
Huvudsyftet med denna studie är att kartlägga förekomsten samt förändringar i motiveringar 
av uppskjutna skattefordringar i redovisningen vid införandet av den nya rekommendationen. 
Vi har även försökt undersöka om rekommendationen öppnar upp för kreativ redovisning. Vi 
tittar på problemet ur ett företagsperspektiv, har en positivistisk kunskapssyn och angriper 
problemet med en deduktiv ansats. Vi har valt att använda oss av både en kvalitativ och en 
kvantitativ metod, där den kvalitativa delen av studien kompletterar den kvantitativa. Vi gör 
intervjuer med tre revisorer samt granskar femton årsredovisningar.  
 
En uppskjuten skattefordran uppstår till följd av temporära skillnader, skattemässiga 
underskottsavdrag samt andra outnyttjade skatteavdrag, där temporära skillnader kan förklaras 
som en skillnad mellan tillgångar och skulders redovisade värde och skattemässiga värde. En 
uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den kommer kunna utnyttjas mot 
ett framtida skattemässigt resultat. Upptagandet av en uppskjuten skattefordran ger en mer 
rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning än den tidigare dominerande 
försiktighetsprincipen, men kan även ge en missvisande bild om den används på ett inkorrekt 
sätt. 
 
För att få bukt på problemet granskade vi först årsredovisningar och utökade sedan de data vi 
samlat in där, med tre kunniga revisorers syn på redovisningen av uppskjutna 
skattefordringar. Vi känner att de undersökningsmetoder vi använt oss av kompletterade 
varandra på ett bra sätt och det empiriska materialet vi fick in analyserade vi och diskuterade 
sedan i analysen.  
 
Vår undersökning har resulterade i ett antal slutsatser. Dessa är: 
• Det har skett en ökning i redovisningen av uppskjutna skattefordringar. Denna har dock 

inte varit så stor som vi till en början trodde att den skulle vara.  
• Motiveringar i årsredovisningar har visat sig vara bristfälliga och verkar inte följa 

rekommendationen fullt ut. 
• Studien har inte visat tecken på förekomst av kreativ redovisning i samband med 

redovisning av en uppskjuten skattefordran. 
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1. Inledning 
 

 det inledande kapitlet kommer vi att presentera hur intresset för ämnet har uppstått för 
oss, samt ge en bakgrund till det problem vi ska belysa i uppsatsen. Tanken är att läsarens 
intresse ska väckas och att denne ska få en överblick av problemet som studien behandlar. 

1.1 Ämnesval 
 
Att skriva vår uppsats inom ämnet redovisning kändes som en självklarhet, då vi båda valt 
redovisning som inriktning i vår utbildning och har ett framtida intresse att jobba med 
redovisning. När vi kom i kontakt med revisionsbyrån BDO i Sollefteå och de presenterade 
uppdraget om uppskjutna skattefordringar, tyckte vi att det passade oss utmärkt då vi haft i 
åtanke att skriva om IFRS och IAS. Uppdragsgivarna har gett oss fria händer och vi har 
utifrån vissa ramar kunnat utforma problem och syfte. Uppdragsskrivande ger oss dessutom 
möjlighet att komma i kontakt med näringslivet, vilket gör skrivandet mer intressant och 
utmanande. 
 
Rekommendationen om uppskjuten skattefordran kändes intressant och aktuell eftersom 
redovisning är ett område i ständig förändring och då det tidigare inte utförts speciellt mycket 
forskning inom IFRS och uppskjuten skattefordran. Vidare är det så att uppskjutna 
skatteskulder alltid ska redovisas, medan uppskjutna skattefordringar bara ska redovisas när 
företag bedömer att de kommer att kunna utnyttja dem. Detta faktum gjorde att uppskjutna 
skattefordringar kändes mest kontroversiellt. Uppskjutna skattefordringar har även visat sig 
vara ett problem inom redovisningsområdet men tidigare forskning har inte specialiserats mot 
just detta utan koncentrerats till införandet av standarderna och de mest komplicerade 
standarderna, exempelvis goodwill. Vi tycker därmed att IAS 12 har hamnat i skymundan och 
hoppas att vår studie ska väcka ett intresse för fortsatt forskning. 

1.2 Problembakgrund 
 
Redovisning går långt tillbaka i tiden och man har hittat redovisningsnoteringar som har 
visats sig vara flera tusen år gamla i flera olika delar av världen. Redovisning har uppkommit 
på grund av människans behov att ha kontroll över sina tillgångar och skulder. Utvecklingen 
har gått långt sedan dessa tidiga noteringar och det är företagens utveckling som har styrt 
redovisningsreglernas och normernas utseende.1 
 
Redovisning och finansiella rapporter skiljer sig mellan länder och senare års ökade 
internationalisering vad gäller investeringar och handel har inneburit svårigheter med 
jämförbarhet över gränserna. I och med detta har arbetet med internationell harmonisering och 
jämförbara finansiella rapporter blivit alltmer väsentligt. IASC, International Accounting 
Standards Committee, bildades 1973 med syfte att utveckla jämförbara rapporter för att 
underlätta internationella samarbeten. IASC omorganiserades år 2001 till IASB, International 
Accounting Standards Board, och arbetar med utveckling och övervakning av 
implementeringen av de internationella redovisningsreglerna IAS och IFRS.2  

                                                
1 Richard G Schroeder, m. fl. “Financial Accounting Theory and Analysis – text readings and cases.” Upplaga 
7, 2001, United States of America, s 2-5  
2 Barry Elliott, Jamie Elliott: ”Financial Accounting Reporting and Analysis”, International Edition, Upplaga 2, 
2006, s 3  och 10 

I 
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Under många år redovisade europeiska företag frivilligt i enlighet med internationella 
standarder, men från och med år 2005 har Europeiska unionen beslutat att alla börsnoterade 
företag inom unionen ska redovisa i enlighet med IAS/IFRS.3 En viktig del med övergången 
till IFRS är att Svenska företag ska visa en rättvisande bild till skillnad från tidigare svensk 
redovisningsstandard där försiktighetsprincipen stod i centrum4. Det har resulterat i att många 
bolag som övergått till IFRS har redovisat större vinster och ökat sina tillgångar jämfört med 
om de redovisat enligt tidigare standarder.5  
 
Övergången till IFRS är en av de största förändringarna inom redovisning i Sverige på länge 
6. Övergångar från ett regelverk till ett annat är dock inte helt okomplicerat. Debatter kring 
svårigheterna med övergången till IFRS talar för att arbetsbördan ökar till följd av förändrade 
rutiner, att det krävs större resurser och att arbetet blir komplext på grund av att kunskapen 
kring reglerna inte hunnit växa till sig. Okunskapen om hur man praktiskt använder sig av 
standarderna kan leda till att tolkningen av dem riskerar att bli felaktig.7 Detta är något som 
en del revisorer bekräftar då de menar att de nya IFRS standarderna är rena rotvälskan. 
Revisorer hinner inte i dagens läge med att lära sig de nya reglerna i den takt de uppstår, detta 
på grund av att reglerna är mer detaljerade och komplicerade, vilket leder till att risken för 
feltolkningar och felbedömningar ökar.8 
 
Tidigare forskning tyder på att det finns både för- och nackdelar med införandet av IFRS. En 
av fördelarna är den ökade jämförbarheten mellan länder, som i sin tur innebär att företag 
världen över får tillgång till samma kapitalmarknader9. Nackdelarna kan vara att det uppstår 
höga kostnader vid övergången samt ökad volatilitet i resultat- och balansräkningen, bland 
annat till följd av att värdering av tillgångar sker till verkligt värde istället för till 
anskaffningsvärdet. De mest komplexa standarderna i IFRS har visat sig vara IAS 32 och 39, 
vilka behandlar finansiella instrument och IAS 38 vilken behandlar immateriella tillgångar, 
men även rekommendationen om skatter, IAS 12, uppfattas som problematisk.10  
 
IAS 12 behandlar bland annat uppskjutna skattefordringar och skatteskulder, men det är 
skattefordringarna som är ett mer komplicerat redovisningsproblem11. Mellan åren 2001 och 
2005, innan det blev lag att följa IAS/IFRS, redovisade företag uppskjutna skattefordringar i 
enlighet med RR: 9, RR: 9 och IAS 12 ser dock till stor del likadana ut. Före år 2001 och 
införandet av RR: 9, fanns det ingen rekommendation som kan jämföras med RR: 9 och IAS 
12 vid redovisning av uppskjutna skattefordringar12, därför använde sig företagen av olika 
redovisningsalternativ.13 

                                                
3 Eva K. Jermakowicz, Sylwia Gornik-Tomaszewski. “Implementing IFRS from the perspective of EU publicly 
traded companies.” Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Volume 15 Issue 2 2006, s 170-
170 och 175 
4 Niklas Johansson, ”Revisorernas nya språk: Rena rotvälskan.” Veckans affärer, Nr 25 2004, s 24 
5 Knut Kainz Rognerud, “ Börsen uppblåst med nya regler.” www.dn.se, 3 Mars 2006, s 1-2 
6 Jermakowicz, och Gornik-Tomaszewski. “Implementing IFRS from the perspective of EU publicly traded 
companies.” s 170-171 
7 Rolf Rundfeldt, ”Mer arbete med förändrade rutiner.” Balans: nr 11 2004, s 14 
8 Johansson, ”Revisorernas nya språk: Rena rotvälskan.” s 22-24 
9 Jermakowicz, och Gornik-Tomaszewski. “Implementing IFRS from the perspective of EU publicly traded 
companies.” s 171 
10 Ibid., s 183-184 
11 Ingrid Nordeman, ”Fullständig skatteredovisning – varför är det så krångligt?” Balans, Nr 11, 2001, s 42 
12 RR 9 Inkomstskatter, Bilaga 4  
13 Sally Aisbitt . ”Tax and accounting rulers: some recent developments”. European Business Review, volume 
14, Nr 2, 2002, s 93-94  
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En uppskjuten skattefordran uppkommer på grund av temporära skillnader, underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag och ska av ett företag tas upp som en tillgång i 
balansräkningen14. En uppskjuten skattefordran får dock endast tas upp som en tillgång om 
det finns faktorer som pekar på att företaget kommer att visa skattepliktiga överskott i 
framtiden. Företaget ska också ge en övertygande förklaring i årsredovisningen till de faktorer 
som talar för att de i framtiden kommer att generera framtida vinster. I många av fallen då en 
uppskjuten skattefordran redovisas i samband med underskottsavdrag har företaget dock visat 
förluster i flera år och kommer enligt rekommendationen troligtvis inte att generera överskott 
i framtiden.15 Det finns flera exempel där företag tagit upp en uppskjuten skattefordran där 
tilläggsupplysningarna i årsredovisningen är bristfälliga. Ett sådant exempel är Duroc, vilka 
lämnar förklaringen: ”Styrelsen bedömer att koncernens framtida resultat kommer att vara 
tillräckliga för att kunna utnyttja befintliga underskottsavdrag.” Ett annat exempel är 
Mandator, som skriver: ”Med anledning av den goda resultatutvecklingen och den bedömda 
framtida utvecklingen har den uppskjutna skattefordran ökat med femton Mkr.” 16  
 
Mandator och Duroc är exempel på att det finns svårigheter kring upptagandet av uppskjutna 
skattefordringar. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att undersöka komplexiteten 
kring denna redovisningsstandard närmare, med hopp om att urskilja eventuella 
redovisningsproblem och dilemman. Det vi presenterat här i problembakgrunden om 
implementeringen av nya standarder och svårigheterna gällande redovisningen av uppskjutna 
skattefordringar, har lett oss till studiens frågeställning. 

1.3 Problemformulering 
 

Vilken effekt har 2001 års rekommendation om uppskjutna skattefordringar haft på 
redovisningen i börsnoterade mindre företag? 

1.4 Syfte 
 
De två huvudsyftena med uppsatsen är att, med hjälp av granskning av börsnoterade företags 
årsredovisningar och intervjuer med revisorer göra en kartläggning över: 
 
• förekomsten av uppskjutna skattefordringar före och efter rekommendationen 

infördes, 
• hur företagen motiverar användandet av rekommendationen och om motiveringarna 

uppfyller de krav som ställs enligt rekommendationen. 
 

Ett delsyfte med studien är att försöka undersöka: 
 
• om rekommendationen öppnar upp för kreativ redovisning. 

                                                
14 IAS 12 p. 5  
15 Stefan Kylebäck, ”Skattefordran hänförlig till underskottsavdrag: Begränsa den framtida intjäningen till tre 
år!”  Balans Nr 4, 2003 s 17 
16Rolf Rundfeldt ”Reviderade IFRS 3 ytterligare ett steg mot verkliga värden” Balans Nr 8 2005 s 53-54 
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1.5 Avgränsningar 
 
Studien kommer endast att utföras på företag på stockholmsbörsen då dessa är skyldiga att 
redovisa enligt IAS/IFRS. Dessa företag har även lättåtkomliga och utförliga 
årsredovisningar, vilket är väsentligt för vår undersökning då vi kommer att granska 
motiveringar till upptagandet av uppskjuten skattefordran som en tillgång. Detta är två 
anledningar till att vi har valt att göra denna avgränsning. Det är främst i nystartade och 
förlustdrabbade företag som en uppskjuten skattefordran uppstår, därför kommer vi att 
undersöka företag som relativt nyligen blivit börsnoterade och som vi tror kommer att kunna 
redovisa uppskjutna skattefordringar oftare. Dessa årsredovisningar vi hittar på AktieTorget 
och NGM equity, som båda är mindre börslistor registrerade på Stockholmsbörsen där företag 
köper och säljer aktier på ett effektivt sätt 17. Vi kommer att undersöka årsredovisningar för 
åren 2000 och 2001 för att kunna analysera hur företagens redovisning av uppskjutna 
skattefordringar har förändrats vid införandet av rekommendationen.  

1.6 Begränsningar 
 
Begränsningar med vår studie har visat sig vara att det förekommer svårigheter att hitta 
företag som har årsredovisningar från åren 2000 och 2001, på grund av att många av 
företagen som är noterade på NGM och AktieTorget är relativt nyligt noterade. Andra 
begränsningar är bland annat att det kan vara svårt att hitta uppskjutna skattefordringar i 
företagens balansräkningar, då det inte är en vanligt förekommande tillgång och kan därför 
ligga under en post med ett annat namn än uppskjuten skattefordran innan rekommendationen 
infördes. Vår tanke var från början att genomföra en studie i Umeå regionen eftersom vi gärna 
hade velat utföra intervjuer öga mot öga för att skapa en bättre kontakt med respondenterna. 
Detta var något vi snabbt insåg inte var möjligt att genomföra på grund av att det inte 
existerar tillräckligt många börsnoterade företag i regionen och att revisorer i Umeå inte 
besitter den kunskap vi söker, därför har vi istället undersökt börsnoterade företag i hela 
Sverige och kontaktat revisorer i Stockholmsregionen.  

1.7 Begreppsförklaringar  
 
• Aktuell skattekostnad - Beräknas på det skattepliktiga resultatet och är den skatt som 

företaget ska betala. 
 
• IASB - International Accounting Standards Board, arbetar med utveckling och 

övervakning av IAS och IFRS. 
 
• IFRS/IAS -  Internationella redovisningsregler vilka ges ut av IASB.  
 
• Kreativ redovisning – När ledningen i ett företag försöker försköna verkligheten och 

företagets ekonomiska ställning. Denna typ av aktivitet kan skada företaget och dess 
intressenter i längden.  

 
• Periodisering - Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats 

eller då prestationen utförts.  

                                                
17 FAR, ”Börs och värdepapper – regelsamling 2004”. FAR förlag AB, Stockholm, s 908 och 920 
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• Temporära skillnader - Skillnad mellan tillgångars och skulders redovisade värde och 

skattemässiga värde. 
 
• Uppskjuten skattefordran – Den periodiserade skatt som kommer att innebära en 

framtida reduktion av skattekostnaden. 
 

1.8 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1- Inledning  
I det inledande kapitlet presenterar vi hur intresset för ämnet har uppstått för oss, vidare ger vi 
en bakgrund till det problem som belyses i uppsatsen. Tanken är att läsarens intresse ska 
väckas och att denne ska få en överblick av problemet som studien behandlar. 
 
Kapitel 2- Teoretisk metod 
Kapitel två kommer att behandla valet av metod inför undersökningen, vi kommer att 
presentera våra utgångspunkter i startskedet av studien vilka har gett oss en väg att följa vid 
genomförandet av studien. Syftet är att ge dig som läsare en förståelse för vad som har kan ha 
påverka studiens resultat. 
 
Kapitel 3- IAS 12 och uppskjutna skattefordringar 
Vi kommer i denna del att definiera uppskjutna skattefordringar och beskriva 
rekommendationen IAS 12 som behandlar bland annat uppskjutna skattefordringar. IAS 12 
har vi valt att sätta i ett eget kapitel för att vi inte anser att det klassas som en teori utan att det 
istället är en redovisningsstandard. 
 
Kapitel 4- Teori 
Den teoretiska referensramen är detta kapitels innehåll och den kommer att innehålla en 
allmän genomgång av vad redovisning syftar till, ge en förklaring till vad som klassas som en 
tillgång samt visa en genomgång av innebörden av kreativ redovisning och företagens 
intressenter. Vi presenterar här de teorier vi finner har relevans för vår studie, teorierna 
kommer sedan att mynna ut i vår empiriska undersökning. 
 
Kapitel 5- Praktisk metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt tillvägagångssätt vad gäller insamling av empirin 
och motivera varför vi valt att utföra studien på just detta sätt. Det kommer även att ges en 
bild av hur väl informationen varit tillgänglig, hur den bearbetats och till sist kommer vi att 
granska dessa källor. Syftet med detta kapitel är att öka förståelsen för hur vi genomfört 
studien så att det blir lättare att kritiskt granska vår studie.  
 
Kapitel 6- Empiri 
Det empiriska avsnittet kommer att inledas med att vi först presenterar våra primära källor, 
det vill säga företagen och intervjurespondenterna. Sedan kommer vi att presentera materialet 
inom de ämnesområden vi valt att ta upp i intervjuerna, de kommer disponeras i samma 
ordning som intervjumallen för att det ska bli lättare att följa med i analysen. 
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Kapitel 7- Analys 
I kapitlet kommer vi att knyta samman teorierna vi presenterat i teorikapitlet med det 
empiriska material vi insamlat. Vi kommer att tolka materialet med hjälp av teorierna och 
redogöra för våra egna reflektioner kring ämnet. Upplägget kommer att följa den empiriska 
framställningen.  
 
Kapitel 8- Slutsatser och rekommendationer för framtida forskning 
I inledningen av detta kapitel kommer vi att återknyta till det undersökta problemet och syftet 
med denna studie, för att påminna läsaren om vad studien syftar till. Därefter kommer vi att 
kortfattat redogöra för de slutsatser undersökningen resulterat i och till sist ger vi förslag på 
framtida forskning inom ämnet. 
 
Kapitel 9- Sanningskriterier 
I sista kapitlet kommer vi att beskriva de sanningskriterier som har betydelse för uppsatsens 
vetenskapliga trovärdighet. Studiens angreppssätt har betydelse för vilka sanningskriterier 
som bör granskas och i en deduktiv studie som denna är det validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet som är i fokus. 
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2. Teoretisk metod 
 

apitel två kommer att behandla valet av metod inför undersökningen, vi kommer att 
presentera våra utgångspunkter i startskedet av studien vilka har gett oss en väg att 
följa vid genomförandet av studien. Syftet är att ge dig som läsare en förståelse för vad 

som kan ha påverkat vårt resultat.  

2.1 Förförståelse 
 
Syftet med detta avsnitt är att presentera författarnas kunskaper om ämnet studien behandlar, 
detta för att läsaren ska kunna göra sig en bild över hur mycket av författarnas egna åsikter, 
tidigare kunskaper, erfarenheter och förutfattade meningar har påverkat studien.18 Om 
författarna ingående förklarar de kunskaper de har innan studien påbörjats kommer studien att 
bli mer tillförlitlig. 19 Det finns tre olika indelningar av förförståelsen, de är den allmänna 
förförståelsen, kunskapssynen och den teoretiska förförståelsen. Den allmänna förförståelsen 
bygger på personliga erfarenheter och samhällets påverkan. 20 
 
Hanna Blomqvist är 22 år och kommer ursprungligen från Luleå. Hon har läst 
samhällsekonomisk inriktning på gymnasiet och har sedan lite drygt två år studerat på 
civilekonomprogrammet i Umeå. Hon visste redan tidigt att det var redovisning hon ville 
satsa på och hennes mål är att läsa vidare inom ämnet redovisning på magisternivå.   
 
Michaela Andersson kommer ursprungligen från Hällnäs en liten by inåt landet och hon har i 
år fyllt 24. Hon började samtidigt som Hanna att studera på civilekonomprogrammet dock 
kände hon en viss tvekan inför valet av inriktning, men hon fann att det var redovisning som 
passade henne bäst. 
 
Våra bakgrunder är utbildningsmässigt väldigt lika och vi har en grundläggande teoretisk 
förförståelse med oss in i undersökningen. Nyligen har vi båda läst en kurs om 
redovisningsteori och praxis, samt koncernredovisning vilka behandlar de nya IFRS 
standardernas effekt på företags årsredovisningar. Vi känner att C-kursen i redovisning har 
gett oss en bra grund att stå på inför denna uppsats, dock gav kursen oss inte all den kunskap 
vi behöver om IAS 12 och uppskjutna skattefordringar. För att komma tillrätta med detta 
problem har vi fått läsa in oss på ämnet med hjälp av bland annat artiklar och böcker. 
Intrycket av dessa har gett oss en bättre förståelse för ämnet och vi har sett att det finns ett 
problem med företags redovisning av uppskjutna skattefordringar. Vi kommer under arbetet 
med uppsatsen att ha ett kritiskt tänkande och vara medvetna om våra värderingar. 
 
Praktisk förförståelse är något vi saknar inom ämnet, men vi ser inte det som något problem 
utan känner istället att en akademisk bakgrund kommer att ge oss ett mer objektivt synsätt 
tillföljd av att vi inte blivit påverkade av företagskulturer och invanda mönster vid 
upprättandet av redovisning. Det vill säga att vår kunskap är relativt strikt regelbaserad.   

                                                
18 Idar M. Holme, Bernt Krohn Solvang”Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder.” 
Studentlitteratur: Lund 1997, s 151-153 
19 Karin Wideberg,”Kvalitativ forskning i praktiken.” Studentliteratur: Lund 2002, s 26 
20 Maj-britt Johansson Lindfors,. ”Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning.” Studentlitteratur: Lund 1993, s 76  

K 
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2.2 Kunskapssyn 
 
När det talas om kunskapssyner är de vanligast förekommande positivism och hermeneutik, 
vilka är varandras totala motsatser. Positivismen kopplas främst till kvantitativa metoder och 
den syftar till att ge en objektiv analysering av fakta för att kunna generalisera slutsatser. 
Hermeneutiken är en tolkningslära, det vill säga att känslor och värderingar är en viktig del i 
utformningen av en studie. Den kopplas oftast ihop med kvalitativa studier där åsikter och 
bedömningar tillåts påverka studien. 21  
 
I och med att vi kommer att granska årsredovisningar kommer en stor del av vår studie vara 
faktabaserad och relativt fri från våra värderingar och förutfattade meningar. Vi kommer 
utifrån vårt insamlade material beskriva användandet av uppskjutna skattefordringar och vilka 
motiveringar företagen har nämnt i årsredovisningar, vilket är vårt huvudsyfte med denna 
studie. Vår är en kartläggning av redovisningen av uppskjutna skattefordringar och kommer 
vara av en deskriptiv natur.  
 
För att bredda vår undersökning och för att få en ökad förståelse för eventuella 
tolkningsproblem kring implementeringen av IAS 12/RR 9, kommer vi även att utföra 
intervjuer med erfarna revisorer. Intervjuer innebär att datamaterialet som insamlas kommer 
att präglas av respondentens egna åsikter och erfarenheter, vi kommer dock att förutsätta att 
våra respondenter är sakliga och professionella. Utifrån detta anser vi oss ha en positivistisk 
kunskapssyn. 

2.3 Perspektiv 
 
Vår problemformulering är: Vilken effekt har 2001 års rekommendation om uppskjutna 
skattefordringar haft på redovisningen i börsnoterade mindre företag? Problemformuleringen 
medför att vi anser att denna studie har ett företagsperspektiv, det vill säga att vi ser på 
problemet utifrån upprättaren av årsredovisningens perspektiv. Vi kommer att undersöka hur 
företagen använder sig av den nya IAS rekommendationen om uppskjuten skattefordran och 
det vi vill uppnå med detta är en förståelse för företagens sätt att motivera upptagandet av 
uppskjutna skattefordringar som en tillgång, samt se om de redovisar i enlighet med 
rekommendationen.  

2.4 Metoddiskussion   
 
Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika undersökningsmetoder, vilka används av 
forskare för att skapa en bättre förståelse för samhället och människan. Kvalitativ metod 
syftar till att skapa en djupare förståelse för det ämne man studerar och här arbetar författaren 
mycket med tolkningar och bedömningar av olika sammanhang. Kvantitativ metod syftar 
istället till att skapa en bredd så att författaren kan dra generella slutsatser utifrån 
undersökningen och författaren omvandlar information till siffror och analyserar dessa.22  
 
För att se vilken effekt den nya regeln om uppskjutna skattefordringar har fått på börsnoterade 
mindre företag kommer vi att genomföra en kvantitativ undersökning, där vi ser hur 
företagens bokföring har påverkats. Här kommer vår fokus och vårt syfte vara att kunna dra 

                                                
21 Alan Bryman, och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi AB, 2005) s 
27-32 
22 Holme, och Solvang. ”Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder.” s 76-78 



Kapitel 2 ~ Teoretisk metod 
 

9/50 

vissa generella slutsatser gällande mindre börsnoterade företag samt kartlägga frekvensen av 
användandet av uppskjutna skattefordringar. Den del av vår studie som representeras av 
intervjuer med revisorer har ett klassiskt kvalitativt tillvägagångssätt. Under intervjuerna 
kommer vi att låta vår studie präglas av respondenternas tolkningar kring rekommendationen 
om uppskjutna skattefordringar.  
 
Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod tror vi kommer att leda till en djupare 
insikt och en mer fullständig bild av problemet vi behandlar. Tilliten till analysen och 
resultatet kommer att stärkas om vi får samma resultat i båda undersökningarna23.  I och med 
att vi börjar med den kvantitativa studien kommer vi att få bra grund inför intervjuerna vilket 
gör att det blir lättare att få ut det bästa av intervjuerna24. Slutligen tror vi att undersökningen 
kommer att bli mer nyanserad och intressant med hjälp av båda dessa metoder och vi tror att 
en kombination av undersökningsmetoderna kommer ge oss möjlighet att besvara vårt syfte 
på bästa sätt. Detta på grund av att vi kommer kunna utveckla och komplettera det material vi 
samlar in från årsredovisningarna med intervjuobjektens kunskap.  

2.5 Angreppssätt 
 
Det allra vanligaste angreppssättet är att forskaren har en deduktiv ansats, vilken syftar till att 
forskaren testar redan befintlig teori och utvecklar hypoteser. Induktiv ansats är ett annat 
angreppssätt, där vill man generera ny teori och utgår därför från empirin.25 
 
Syftet med vår studie är inte att generera nya teorier, utan är istället att utgå från redan 
befintliga teorier och med detta som grund analysera det datamaterial vi samlat in, därför 
anser vi att vi har ett deduktivt angreppssätt. Vi diskuterade oss fram till den teoretiska 
referensramen vilken vår studie kommer att utgå ifrån och med hjälp av denna har vi utformat 
vår empiriska undersökning. Vi anser inte att IAS 12 är någon direkt teori utan en guide till 
den praktiska tillämpningen av uppskjutna skattefordringar. Vi vill utveckla kunskap kring 
hur företag praktiskt tillämpar rekommendationen och studien kommer till stor del att bygga 
på det empiriska material vi samlar in. 

2.6 Val av teorier 
 
En stor del av vår studie bygger på IAS 12 och behandlingen av uppskjutna skattefordringar, 
därför har vi valt att lägga en stor vikt på rekommendationen. Vi ville se effekten på 
redovisningen vid införandet av rekommendationen och har därför studerat åren 2000 och 
2001. Det kan då tyckas att vi borde ha redogjort för RR 9 istället för IAS 12, men 
rekommendationerna säger samma sak och vi har därför valt att beskriva IAS 12, eftersom det 
är den rekommendationen som gäller idag.  
 
Vi har valt teorier med utgångspunkt i vårt problem och syfte för att vi på ett enkelt sätt ska 
kunna se om det finns några samband mellan den empiriska studien och den teoretiska 
referensramen. Många av teorierna är väldigt grundläggande inom redovisning, dessa har vi 
tagit med för att kunna ge läsaren en bra grund och förståelse för redovisning och även för att 
vi på ett bättre sätt ska kunna ta till oss det material som insamlats i den empiriska 
undersökningen. Intressentmodellen och teorierna om kreativ redovisning har vi redogjort för 

                                                
23 Holme, och Solvang. ”Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder.” s 85-86 
24 Ibid., s 86 -87 
25 Bryman, och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s 23-25 
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av den anledningen att vårt delsyfte är att försöka undersöka förekomst av kreativ 
redovisning. Vi känner att den presenterade teoretiska referensramen ger oss en bra grund att 
stå på och ger oss möjlighet att kunna ge svar på problemet. 

2.7 Insamling av sekundära källor 
 
Sekundära källor är de data som är insamlade för andra ändamål än den undersökning 
forskaren använder den i.26 Våra sekundära källor har vi sökt fram bland annat i Umeå 
Universitets biblioteks databaser: Album, Buisness source premier, Emerald, Sience direkt 
och artikelsök. En del källor vi använt oss av är tidigare kursböcker vilka vi tycker är 
relevanta och har ett uppdaterat innehåll. Vid beskrivningen av uppskjutna skattefordringar 
har vi främst använt oss av IAS 12 och FAR:s böcker som redogör för rekommendationen.   
 
När vi sökt på databaserna använde vi oss dels av engelska sökord som deffered tax, 
accounting standards, creative accounting, IFRS, IAS 12, assets och svenska ord så som 
redovisning och redovisningsprinciper. Vi har utgått från de framsökta källornas 
källförteckning och även använt oss av källornas sökord. Detta har lett oss till ett brett utbud 
av böcker och vetenskapliga artiklar vilka innehåller teorier som vi finner är relevanta för vår 
studie. Vi har även sökt artiklar i Balans, vilken är en tidskrift om redovisning och revision 
som ges ut av FAR. Där har vi hittat artiklar som är mer aktuella och mer preciserade till vårt 
ämnesområde.  

2.8 Källkritik av sekundära källor 
 
Att kritiskt granska de källor som används i en studie är relevant för undersökningens 
trovärdighet.27 Vi har använt oss av FAR: s samlingsvolymer gällande IAS/IFRS och 
Redovisningsrådets rekommendationer och dessa källor anser vi vara mycket tillförlitliga 
eftersom de ges ut av en godkänd organisation, samt att det är lagstadgat för företag att följa 
rekommendationerna. Böckerna uppdateras dessutom varje år och är därmed väldigt aktuella. 
Annan litteratur vi använt oss av har mestadels varit studentlitteratur. Dessa källor är aktuella 
men ofta väldigt allmänna eftersom de är skrivna i undervisningssyfte, men eftersom 
uppskjutna skattefordringar är ett komplext ämne tycker vi att det har varit nödvändigt att 
skapa en förståelse för ämnet redovisning som helhet. Studentlitteraturen har varit en 
hjälpande hand i detta fall.  
 
Vi har inte använt oss av många vetenskapliga artiklar, vilket beror på att det inte finns så 
mycket forskning inom området uppskjutna skattefordringar. Vi har istället valt ut några 
artiklar inom andra områden som vi har kunnat implementera på vår studie för att höja 
studiens nyhetsvärde och djupet i vissa områden. Vetenskapliga artiklar är en pålitlig källa 
och vi tycker det är synd att vi inte hittat fler, då dessa källor tillför trovärdighet i uppsatsen.  
 
Tidningen Balans har haft en del intressanta artiklar som vi tagit med i studien, dessa har ett 
högt nyhetsvärde och är skrivna av experter inom området. Kritik mot de här källorna kan 
vara att de inte är baserade på en vetenskaplig studie, men trots detta känner vi att dessa är 
relevanta och höjer värdet på vår studie. 

                                                
26 Johansson Lindfors. ”Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning.”, s 117 
27 Holme, och Solvang ”Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder.” s 135 
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3. IAS 12 och uppskjutna skattefordringar 
 

i kommer i denna del att definiera uppskjutna skattefordringar och beskriva 
rekommendationen IAS 12 som behandlar bland annat uppskjutna skattefordringar. 
Rekommendationen lagstadgades för börsnoterade företag från och med den 1 januari 

2005 men dessförinnan följde företagen RR: 9, vilken till övervägande del överensstämmer 
med IAS 12. Vi kommer inte att gå närmare in på RR: 9.  

3.1 Allmän beskrivning  
 
IAS 12 behandlar redovisning av inkomstskatter, det vill säga innehåller regler om aktuella 
skatter och uppskjutna skatter, där den aktuella skatten är den skatt som beräknats enligt 
gällande skatteregler.28 Redovisning av skatter regleras dock inte bara i IAS 12, utan 
kompletteras med rekommendationer av Redovisningsrådet och bokföringsnämnden samt 
omfattas av god redovisningssed, därför kan tolkningen av god redovisningssed ha inverkan 
på vilket beskattningsbart resultat som företaget visar upp. Sveriges nära samband mellan 
skatt och redovisning har gjort att Sverige tidigare inte redovisat uppskjutna skatter, men 
internationalisering har lett till redovisning av dessa och skatt och redovisning har mer och 
mer börjat skiljas åt. Att ta hänsyn till uppskjutna skatter innebär även att företaget redovisar i 
enlighet med principen om rättvisande bild.29  
 
Skatter kan många gånger vara ett komplicerat område och särskilt redovisningen av 
uppskjutna skatter har visat sig vara problematiskt.30 En uppskjuten skatt uppstår när årets 
händelser kommer att leda till en skattekostnad eller en skattereduktion i framtiden31. 
Uppskjutna skatter finner man i balansräkningen som en skuld eller en fordran och i 
resultaträkningen som en intäkt eller kostnad, men man finner aldrig en uppskjuten skatt i 
kassaflödesanalysen på grund av att det är en periodisering vilken aldrig genererar likvida 
medel32. Vi kommer vidare i denna studie att gå in djupare på hur man hanterar redovisning 
av uppskjutna skattefordringar. 

3.2 Uppskjutna skattefordringar och temporära skill nader 
 
Uppskjutna skattefordringar har sin grund i temporära skillnader, skattemässiga 
underskottsavdrag samt andra outnyttjade skatteavdrag. Temporära skillnader utjämnas över 
tiden och uppstår när tillgångars och skulders korrekta redovisade värde skiljer sig från det 
korrekta skattemässiga värdet, det vill säga det värde som är av vikt för framtida taxeringar.33 
I en årsredovisning ska företaget förklara de skillnader som finns mellan tillgångarnas 
redovisade värden och dess skattemässiga värden. 34 Vissa skillnader mellan redovisat värde 
och skattemässigt värde utjämnas dock aldrig över tiden, så kallade permanenta skillnader, 

                                                
28 IAS 12 p. 1-5 
29 Pär Falkman, ”Redovisning och skatt.” Liber ekonomi: Malmö 2004, s 82 och 90-91 
30 Jermakowicz, och Gornik-Tomaszewski. “Implementing IFRS from the perspective of EU publicly traded 
companies.” s 183-184 
31 Falkman, ”Redovisning och skatt.” s 91 
32 Rune Lönnqvist, ”Årsredovisning i aktiebolag och koncerner.” Upplaga 4, Studentlitteratur, Lund, s 103 
33 IAS 12 p. 5 
34 Falkman, ”Redovisning och skatt.” s 83 
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dessa ska man inte beräkna uppskjuten skatt på. Exempel på sådana kan vara böter eller ej 
avdragsgill representation.35  
 
En uppskjuten skattefordran beräknas genom att man multiplicerar den temporära skillnaden 
med den aktuella skattesatsen.36 Vi ger här ett exempel för att förtydliga temporära skillnader 
och uppskjuten skattefordran:  
 
Anta ett det har skett en nedskrivning av en tillgång och att den nu har ett lägre redovisat 
värde på 300 än det skattemässiga värde som fortfarande ligger på 500. Här blir den 
avdragsgilla temporära skillnaden 200 och den ger upphov till en uppskjuten skattefordran om 
56, givet en skattesats på 28 % (200*0.28). Om det finns faktorer som visar på sannolika 
framtida skattepliktiga vinster mot vilka avdraget kan göras, kommer den temporära 
skillnaden antingen att minskas i takt med att tillgången skrivs av mer skattemässigt än 
redovisningsmässigt eller minskas direkt i samband med försäljning av tillgången. 37 
 
Uppskjutna skatter som uppkommer tillföljd av temporära skillnader är inte detsamma som de 
uppskjutna skatter som exempelvis uppstår när bolaget är skyldigt att betala in skatt nästa år.38 
Temporära skillnader som ger upphov till uppskjutna skatter uppstår istället vid olika 
tillfällen, nedan ges några exempel:  

 
• Vid uppskrivning eller nedskrivning av anläggningstillgångar, vilka inte är korrekta i 

enlighet med skattelagstiftningen.39 
• När företag väljer att följa skattelagstiftningens möjligheter till avskrivningar.40 
• Då tillgångar och skulder vid ett företagsförvärv värderas till verkligt värde, medan 

det skattemyndigheten värderar till det tidigare anskaffningsvärdet. 41 
• Enligt redovisningslag får pensionsutgifter dras löpande i redovisningen medan dessa 

enligt skattelag dras av när pensionen betalas ut, detta resulterar i temporära 
skillnader.42 

 
 
Temporära skillnader redovisas antingen som en skatteskuld eller en skattefordran och de 
skillnader som uppkommer kan sammanfattas som följer:43 
 
Tillgångar    Temporär skillnad 
Redovisat värde > skattemässigt värde  Skattepliktig, ex. uppskrivning 
Redovisat värde < skattemässigt värde  Avdragsgill, ex. nedskrivning 
 
Skulder     
Redovisat värde > skattemässigt värde  Avdragsgill, ex. interimsposter 
Redovisat värde < skattemässigt värde  Skattepliktig, ex. interimsposter 
 

                                                
35 Nordeman, ”Fullständig skatteredovisning – varför är det så krångligt?” s 41 
36 IAS 12 p. 52 
37 Nordeman, ”Fullständig skatteredovisning – varför är det så krångligt?” s 42 
38Falkman. ”Redovisning och skatt.” s 91  
39 Ibid., s 95 
40 Ibid., s 94 
41 IAS, 12 p. 19  
42 Ibid., p. 26 
43 Falkman. ”Redovisning och skatt.” s 114 
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3.3  Redovisning 
 
En uppskjuten skattefordran får redovisas i balansräkningen i de fall då det är troligt att 
fordran kan kvittas mot ett framtida skattemässigt resultat. IAS 12 beskriver olika tillfällen då 
företag troligtvis kommer ha framtida skattepliktiga överskott och därmed får ta upp 
uppskjutna skattefordringar, varav en förklaring lyder: ”… när det finns tillräckliga 
skattepliktiga temporära skillnader som är hänförliga till samma skattemyndighet och samma 
skattesubjekt som de avdragsgilla beloppen…”. 44 
 
En uppskjuten skattefordran som gäller ett underskottsavdrag till följd av ett förlustår, 
redovisas också när det är troligt att fordran kommer att kunna kvittas mot framtida resultat, 
men är enligt IAS 12 p. 35 ”… en stark indikation på att skattepliktiga överskott eventuellt 
inte kommer att genereras i framtiden”. Därför ska dessa redovisas i balansräkningen endast 
om det finns övertygande omständigheter som pekar på att företaget kommer att resultera i 
framtida skattemässiga överskott. Dessa omständigheter ska tydligt redovisas i noter i 
företagens årsredovisningar. Kan företaget aldrig mer visa vinster, kommer de inte heller 
kunna utnyttja uppskjutna skattefordringar i balansräkningen och bör därmed inte ta upp dem. 
Företaget ska tänka på följande vid avgörandet om skattepliktiga överskott kommer att finnas 
i framtiden för kvittning av underskottsavdrag: 45 
 
• Om de har tillräckliga skattepliktiga temporära skillnader, som man i framtiden kan 

utnyttja underskottsavdragen mot. 
• Företaget måste undersöka sina chanser att de i framtiden kommer att redovisa 

skattepliktiga inkomster att utnyttja underskottsavdragen mot. 
• Underskottens uppkomst måste gå att förklara och företaget ska kunna bevisa att 

förlusterna inte kommer repeteras. 
• Skatteplaneringsåtgärder kan utföras så att skattepliktiga överskott kommer att kunna 

skapas och kvittas mot underskottsavdragen under samma period. 
 
En omprövning av värdet på uppskjutna skattefordringar ska testas årligen och om 
förhållandena har förändrats under året ska nya bedömningar göras46. Uppskjutna 
skattefordringar och uppskjutna skatteskulder kan redovisas netto under vissa omständigheter, 
exempelvis sker detta då företaget har legal rätt att kvitta skulderna och fordringarna mot 
varandra. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 IAS 12 p. 27 och 28 
45 Ibid., p. 35 och 36 
46 Lennart Axelman m.fl. ”IAS/IFRS 2005 – en jämförelse mellan International Accounting Standards och 
redovisningsrådets rekommendationer.” Ernst & Young skriftserie nr 55/03, s 60-62  
47 IAS 12 p. 71 
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3.3.1 Exempel uppskjutna skattefordringar vid förlu stavdrag 
 
Regleringen kring uppskjuten skattefordran är ett mer komplext fenomen än uppskjutna 
skatteskulder och uppskjutna skattefordringar i samband med underskottsavdrag har blivit 
särskilt omdiskuterat. Vi visar därför här ett exempel på hur ett företags balans- och 
resultaträkning kan se ut vid redovisning av uppskjutna skattefordringar vid förlustavdrag. 
Exemplet är taget ur Årsredovisningar i aktiebolag och koncerner av Rune Lönnqvist. 48 
 
 
Antag att ett företag år 1 visar en förlust på -100 tkr. Detta år kommer företagets 
skattekostnad att uppgå till 0 kr och förlusten kommer att kunna kvittas mot framtida vinster. 
Om företaget år 2 gör en vinst på 150 tkr, behöver de bara betala ut skatt på 50 tkr (150-100) 
det året, det vill säga 14 tkr, vid en skattesats på 28 % (0.28*14). 
 
Om företaget inte skulle ta hänsyn till uppskjutna skatter skulle de två första åren se ut som 
följer: 
 
Resultaträkning  År 1  År 2 
Resultat före skatt  -100  +150  
Aktuell skattekostnad  0  -14 
Årets resultat   -100  +136(Summa resultat: 36) 
     
Balansräkning  År 1  År 2 
Balanserad förlust  0  -100 
Årets resultat   -100  +136 
 
För att företaget ska följa principen om rättvisande bild ska de dock visa sina uppskjutna 
skatter. Företaget kommer i och med att de år 1 gick med förlust att betala mindre skatt i 
framtiden, men ska redan det år förlusten uppstod redovisa den positiva effekten. I 
redovisningen år 1 innebär detta att en uppskjuten skatteintäkt redovisas i resultaträkningen 
och att en uppskjuten skattefordran redovisas i balansräkningen på 28 tkr (100*0.28). Vi har 
alltså flyttat den positiva effekten till år 1, därför ökas skattekostnaden med samma belopp i 
bokslutet år 2. Då kommer de två första åren se ut som följer: 
 
Resultaträkning  År 1  År 2 
Resultat före skatt  -100  +150 
Uppskjuten skatteintäkt/kostnad +28  -28  
Aktuell skattekostnad  0  -14 
Årets resultat   -72  +108(Summa resultat: 36) 
     
Balansräkning  År 1  År 2 
Uppskjuten skattefordran  28  0 
Balanserad förlust  0  -72 
Årets resultat   -72  +108 
 

                                                
48 Lönnqvist, ”Årsredovisning i aktiebolag och koncerner.” s 105-107 
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3.4 Upplysningar 
 
IAS 12 ställer vissa krav på vad företagen ska lämna upplysningar om i årsredovisningarna 
gällande skatter och dessa krav omfattar viktiga belopp av en periods skattekostnad eller 
skatteintäkt. Vid mindre oväsentliga summor behöver företagen inte lämna upplysningar. 
Information om viktiga delbelopp ska lämnas om exempelvis:49 
 
• Uppskjutna skattefordringar från tidigare perioder som ännu inte redovisats och som 

kvittas mot den aktuella skattekostnaden. 
• Skatt som tidigare inte har redovisats gällande uppskjutna skattefordringar som nu 

används för att minska en uppskjuten skattekostnad.  
 
De upplysningar som rör uppskjutna skattefordringar som uppkommit i samband med 
underskottsavdrag ställs det dock hårdare krav på och man kräver tydliga motiveringar till de 
förhållanden som leder till ett godkännande av upptagandet av dessa.50 Bland annat ska 
företaget lämna tydliga upplysningar om de är beroende av framtida skattepliktiga överskott 
för att kunna utnyttja fordringen eller om de redovisat förluster några år i rad. Enligt punkt 81 
i IAS 12 ska de lämna upplysningar om bland annat vad den aktuella skatten uppgår till.51 

                                                
49 IAS 12 p. 79 
50 Ibid., p.82 
51 Ibid., p 82 och 81 
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4. Teori  
 

en teoretiska referensramen är detta kapitels  innehåll och den kommer att innehålla en 
allmän genomgång av vad redovisning syftar till, ge en förklaring till vad som klassas 
som en tillgång samt visa en genomgång av företagens intressenter och innebörden av 

kreativ redovisning. Teorierna kommer från välkända forskare från nu och då samt från IFRS 
rekommendationerna. Vi presenterar här de teorier vi finner har relevans för vår studie, 
teorierna kommer sedan att mynna ut till vår empiriska undersökning. 

4.1 Disposition 
 
I ingressen gav vi läsaren en översiktlig bild över innehållet i den teoretiska referensramen, 
och inför var del av teorierna kommer vi att motivera varför just de olika teorierna passar i vår 
studie. För att läsaren även ska få en översikt över strukturen och bättre förståelse för vilken 
ordning vi valt att presentera dem, kommer vi att introducera detta kapitel med en disposition. 
Dispositionen blir, som syns nedan, att vi börjar med en allmän genomgång om några av 
grundstenarna i redovisningen för att skapa en förståelse för redovisningens syfte. Därefter 
kommer ett avsnitt om tillgångar, där vi först redogör för vad en tillgång är och sedan går in 
på vilket samband det finns mellan uppskjutna skattefordringar och en tillgång. Detta för att 
läsaren lätt ska kunna hänga med i empirin och analysen samt för att det ska vara 
analysförberedande. Kreativ redovisning behandlas i nästa avsnitt och sedan beskriver vi 
företagens intressenter på grund av att dessa blir starkt påverkade om företag använder sig av 
kreativ redovisning. Vårt val av disposition har vi gjort för att börja grundläggande och sedan 
gå in djupare på ämnet, vilket gör det lättare för läsaren att följa med i teorin.  
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Allmän redovisningsteori 
 
Det här avsnittet syftar till att ge läsaren en bild över vad redovisningen egentligen grundar 
sig på. Vi vill att denna del ska ge läsaren de förutsättningar för en djupare förståelse över vad 
redovisningen syftar till, vilket kommer underlätta för läsaren i och med att det har en 
betydande inverkan på förståelsen för studien. 

4.2.1 Kvalitativa egenskaper 
 
När det i redovisningssammanhang pratas om kvalitativa egenskaper menar man egenskaper 
vilka behandlar redovisningens utformning.52 Anledningen till att vi tycker att detta är 
relevant för vår studie är att dessa egenskaper måste vara uppfyllda för att redovisningen ska 
ge en rättvisande bild samt att dessa egenskaper ger en bra grund hos läsaren om 
redovisningens syfte. 

                                                
52 Dag Smith, ”Redovisningens språk.” Studentlitteratur Lund 2006, s 24 
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Ett viktigt begrepp vid benämnandet om kriterier för redovisningens innehåll är alltså 
rättvisande bild. I stort kan rättvisande bild sammanfattas som att årsredovisningen ska ha 
relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet, vilket leder till att redovisningen ger en korrekt bild 
av företagens ekonomiska situation. För att företagen ska uppnå en rättvisande bild måste 
informationen i årsredovisningarna uppfylla dessa kriterier. 53 Rättvisande bild kan ofta 
komma i konflikt med försiktighetsprincipen, det innebär att företagen ska redovisa sin 
ekonomiska ställning utan hänsyn till risk för övervärderingar.54 
 
Relevans 
Relevans är en av de grundläggande egenskaperna för vilken typ av information 
redovisningen ska innehålla. Att informationen ska vara relevant innebär att den ska vara 
användbar vid beslutsfattande55, samt att informationen ska vara ny för beslutsfattaren. 
Informationen ska även vara så relevant att den hjälper beslutsfattaren att ta ett beslut och 
kunna användas som ett verktyg för kontroll av verksamheten.56 
 
Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet är den egenskap som syftar till att redovisningen ska spegla företagets 
ekonomiska läge på ett rätt sätt, med andra ord informationen ska gå att lita på. 
Redovisningen ska inte innehålla osäkra aspekter vilket förhindras genom verifierbarhet och 
validitet.57 Verifierbarhet uppnås genom att kontroller av själva mätinstrumentet genomförs, 
med det menas att informationen ska gå att kontrollera. 58 Ett annat sätt att se om 
verifierbarhet existerar är att undersöka om oberoende värderare kommer fram till samma 
slutsats givet samma förutsättningar. Validitet innebär att redovisningen ger en korrekt bild av 
den verklighet som råder, med det menas att innebörd över form gäller och det betyder att den 
ekonomiska händelsen går före den juridiska händelsen. Detta uppnås genom att kraven på 
neutralitet hos upprättaren av redovisningen är uppfyllda. Dessutom ska redovisningen vara 
fullständig för att validitet ska uppnås, vilket innebär att all nödvändig information ska finnas 
i årsredovisningen.59 
 
Jämförbarhet 
Jämförbarhet syftar till att det ska vara möjligt att jämföra både inom företaget mellan olika år 
samt att det ska gå att jämföra mellan företag. För att det ska vara genomförbart att jämföra 
måste redovisningsprinciper vara samstämmiga för företagen, vilket betyder att lika händelser 
redovisas på samma sätt. 60 Jämförbarhetskriteriet är starkt sammankopplat med EU:s önskan 
om att uppnå harmonisering mellan länderna med hjälp av IFRS. 

4.2.2 Redovisningsprinciper 
 
Redovisningsprinciper har redan innan IFRS infördes varit en viktig del i svenska 
årsredovisningslagen, även om innebörden av principerna är densamma benämns de lite olika 
i IASB:s rekommendationer och i FAR:s rekommendationer. Syftet med 
redovisningsprinciperna är att de ska vara en vägledning för hur de regler och lagar som finns 
                                                
53 Lönnqvist. ”Årsredovisning i aktiebolag och koncerner.” s 28, 33 
54 Stellan Nilsson. ”Redovisningens normer och normbildare- en nationell och internationell översikt” Upplaga 
3, Studentlitteratur Lund 2005 s 41 
55 Smith, ”Redovisningens språk.” s 25 
56 Pär Falkman. ”Teori för redovisning.” Studentlitteratur Lund 2000, s 63-64 
57 Smith, ”Redovisningens språk.” s 26-27 
58 Falkman. ”Teori för redovisning.”, s 64-65 
59 Smith, ”Redovisningens språk.” s 27-29 
60 Ibid., s 30-31 
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ska tolkas, de sätter därmed en föreställningsram för hur årsredovisningen ska utformas. 61 Vi 
har valt att redogöra för de principer som vi finner har störst inverkan på studie.  
 
Antagande om fortlevnad eller going concern 
Antagandet om fortlevnad syftar till att redovisningen ska upprättas med förutsättning att det 
är möjligt att anta att företaget kommer att fortleva under den närmaste framtiden. Principen 
har bland annat uppkommit för att det ska kunna vara rimligt att anta att tillgångar har en 
ekonomisk livslängd.62 Företag har i normala fall ingen bestämd livslängd och de företag som 
har det ska inte redovisa enligt de vanliga redovisningsreglerna, de ska istället redovisa det 
värde som företaget kommer att ha vid företagets upphörande .63 
 
Realisationsprincipen 
Principen syftar till att realisera allt som händer i balansräkningen genom att redovisa det som 
en intäkt eller kostnad i resultaträkningen när det verkligen inträffar. Det kan tillexempel vara 
vid en försäljning när vinsten redovisas först när försäljningen genomförts. IASB: s införande 
av redovisning till verkligt värde följer således inte realisationsprincipen, då de tillåter 
omvärderingar innan vinsten realiserats.64 
 
Matchningsprincipen 
Matchningsprincipen innebär att företagen ska matcha sina intäkter och kostnader mot 
varandra, detta betyder att företagen periodiserar sina intäkter och kostnader. Det finns dock 
vissa svårigheter med att periodisera intäkter och utgifter, det uppkommer när det gäller att 
hänföra alla transaktioner till en viss tillgång eller tjänst. Denna princip är trots detta den mest 
revolutionerande inom modern tid och det är denna princip som ger företagen deras 
periodiserade resultat.65 
 
Försiktighetsprincipen 
Redovisningen av tillgångar handlar om försiktighet, vilket innebär att osäkra tillgångar som 
egentligen skulle kunna klassas som en tillgång inte ska tas upp i redovisningen.66 
Försiktighetsprincipen förklaras bäst genom att se på lägsta värdets princip där 
omsättningstillgångar ska värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. I IASB: s rekommendationer på utformningen av årsredovisningar är 
försiktighetsprincipen inte en egen del utan istället ett underkriterium för att tillförlitlighet ska 
uppnås, den har tidigare varit en central del inom svensk redovisning.67 
 
Försiktighet spelar en viktig roll vid uppskattning av händelser i framtiden, det kan till 
exempel vara en bedömning av osäkra kundfordringar eller livslängden på en maskin. I stort 
innebär försiktighetsprincipen att tillgångar inte ska övervärderas och att skulder inte ska 
undervärderas detsamma gäller för intäkter och kostnader. 68 Detta anser vi kan vara ett 
problem vid hanteringen av uppskjutna skattefordringar där det finns tveksamheter kring 
bedömningarna om huruvida de ska räknas som en tillgång eller inte.  

                                                
61 Lönnqvist. ”Årsredovisning i aktiebolag och koncerner.” s 28 
62 Smith, ”Redovisningens språk.” s 27-29 
63 Lönnqvist, ”Årsredovisning i aktiebolag och koncerner.” s 29 
64 Smith, ”Redovisningens språk.” s 80-81 
65 Falkman, ”Teori för redovisning.” s 80-81 
66 Ibid., s 83 
67 Smith, ”Redovisningens språk.” s 87-89 
68 Lönnqvist, ”Årsredovisning i aktiebolag och koncerner.” s 32-33 
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4.3 Tillgångar och uppskjuten skattefordran 
 
Det här teoriavsnittet behandlar definition av tillgångar och vilka kriterier som måste vara 
uppfyllda för att en resurs ska kunna klassas som en tillgång. Detta gör vi för att vi tror att det 
kan finnas vissa komplikationer vid behandlingen av uppskjuten skattefordran som en 
tillgång. 

4.3.1 Definition av tillgångar 
 
I litteraturen ges många definitioner på en tillgång och en av dem vi stött på är: ”…any future 
service in money or any future service convertible into money”. 69 Denna definition skulle vi 
kunna förklara med att en tillgång i framtiden kommer att generera eller omvandlas till likvida 
medel.  Vid redovisningen av tillgångar finns det många olika redovisningsregler för olika 
typer tillgångar, vilket ibland kan uppfattas som ett problem70. Det som generellt är 
gemensamt för alla typer av tillgångar är att tre kriterier ska vara uppfyllda för att de ska 
klassificeras som tillgångar, nämligen att tillgången ska ägas av företaget, den ska ge framtida 
ekonomiska fördelar och tillgången ska härstamma från en tidigare genomförd ekonomisk 
transaktion.  
 
Det finns många typer av tillgångar, en vanlig indelning är immateriella och materiella 
tillgångar. Skillnaden mellan dem är att immateriella inte har någon fysisk- eller monetärform 
medan materiella har antingen fysisk- eller monetärform.71 Det kan vara svårt att identifiera 
och värdera vilka immateriella och materiella tillgångar som ska tas upp i balansräkningen 
just på grund av osäkerheten kring framtida avkastningar på en tillgång.72 Det alltså är viktigt 
att tillgången inte är förbrukad och det betyder att den måste ha ett värde för att få tas med i 
årsredovisningen.73  
 
Vad innebär då kriterierna som måste vara uppfyllda för att en resurs ska klassas som en 
tillgång? 
 
Framtida ekonomiska fördelar 
En enkel förklaring till vad framtida ekonomiska fördelar innebär är att en resurs ska lämna 
framtida positiva kassaflöden till företaget, antingen vid försäljning eller löpande under de 
kommande åren. Om kriteriet är uppfyllt kommer resursen att klassas som en tillgång och det 
gäller även om de framtida kassaflödena är osäkra. Detta innebär att allt som förväntas ge 
någon form av positiv avkastning ska klassas som en tillgång,74 detta är något som styrker 
våra förväntningar på att uppskjuten skattefordran ses som en tillgång.  
 
Kontroll 
Företaget måste ha kontroll över tillgången för att kunna dra nytta av dess avkastning, vilket 
oftast sker när företaget äger resursen. En tillgång som ofta är en viktig resurs i företagen och 
inte får tas upp i balansräkningen är human kapital och det beror på att företaget inte äger 
resursen och det betyder att kriteriet om företagets ägande inte är uppfyllt.75 Kriteriet om 

                                                
69 Falkman, ”Teori för redovisning.” s 81 
70 Elliott och Elliott, ”Financial Accounting Reporting and Analysis” s 62 
71 IAS 16 och IAS 38 
72 Falkman, ”Teori för redovisning.” s 81-82 
73 Ibid., s 87 
74 Smith, ”Redovisningens språk.” s 96 
75 Henrik Nilsson, mfl. ”Företagsvärdering-  med fundamental analys.” Studentlitteratur Lund 2002, s 100-101 
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kontroll kan även förklaras som att företag ska kunna säkerställa ekonomiska fördelar från 
tillgången för att den ska kunna klassas som tillgång.76 
 
Inträffade händelser 
Tillgången måste vara hänförlig till någon inträffad ekonomisk händelse, vilket betyder att 
varje händelse är förknippat med ett utflöde av resurser och ett inflöde av resurser. Det kan 
även vara ut- och inflöden av framtida ekonomiska resurser, som är förväntade av företaget. 
Dock kan inträffade händelser inte baseras enbart på framtida avkastning utan det måste 
finnas något historiskt utflöde, exempelvis en anskaffningsutgift på en maskin vilken i 
framtiden förväntas ge avkastning.77 

4.3.2 Värdering av tillgångar 
 
IASB: s rekommendationer skapar ett redovisningssystem som tillåter att fler tillgångar och 
skulder redovisas till fair value, vilket översätts till verkligt värde.78 Fair value innebär att 
företagen redovisar det värde som de bedömer att tillgången kassaflödesmässigt kan inbringa i 
framtiden. Ofta hittar företagen värdet på en aktiv marknad, vilket är en marknad där det finns 
köpare och säljare samt att det uppstår en prisbildning. I det fall en aktiv marknad inte 
existerar kan det bli nödvändigt att göra en uppskattning av värdet eller att till exempel 
använda värdet på en liknande tillgångs marknadsvärde. För att återkoppla till början av 
stycket så innebär fair value att värderingen av en tillgång blir ny, relevant och relativt 
tillförlitlig. 79 Detta har inneburit en stor förändring i företagens årsredovisningar där företagen 
nu får ta upp en del tillgångar till ett betydligt högre värde än tidigare och i vissa fall även 
redovisa tillgångar som de inte tidigare fått redovisa som en tillgång. Enligt Rundfeldt är 
företagen ofta mer försiktiga kring bedömningen av utnyttjandet av skattemässigt 
underskottsavdrag och istället redovisar en högre goodwill för att kompensera upp.80 
 
Författarna Sarah Sayce och Owen Connellan skriver i en studie att problemet med 
värderingen av tillgångar uppkommer när tillgångar inte genererar kassaflöden i företaget och 
när företag har tillgångar som det inte finns någon aktiv marknad för. Fair value har lite olika 
betydelser i olika redovisningsrekommendationer. I IFRS bygger den på marknadsvärdet och 
värdet i användning. Värderingsmetoden ger företagen en flexibilitet i redovisningen av 
tillgångar, detta på grund av att värderingen ofta blir relativt subjektiv. Studien visar att det är 
svårare att bestämma verkligt värde på tillgångar som inte genererar kassaflöden och 
författarna menar även att denna värderingsmetod kommer att ställa högre krav på 
värderingsmännen i framtiden. 81 

4.3.3 Är uppskjuten skattefordran en tillgång? 
 
En komplikation vid redovisningen av uppskjuten skattefordran som en tillgång kan vara att 
den inte alltid är en säker resurs, den redovisas i balansräkningen endast när beloppet kan 

                                                
76 IAS 38 p. 13 
77 Smith, ”Redovisningens språk.” s 99-100 
78 Jermekowicz, och Gornik-Tomazewski ”Implementing IFRS from the perspectiva of EU publicly traded 
companies” s 183 
79 Elliott och Elliott, ”Financial Accounting Reporting and Analysis” s 180 
80 Rundfeldt ”Reviderade IFRS 3 ytterligare ett steg mot verkliga värden” s 53-54 
81  Sarah Sayce,och Owen Connellan. ”From exisiting use to value in use: time for a paradigm shift?” Property 
Management, vol 20 No 4 2002, s 230-231 och 247 
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kvittas mot framtida skattepliktiga överskott.82 Definitionen i IASB:s rekommendation om 
uppskjuten skattefordran lyder enligt följande: 
 
“Om ett skattemässigt underskott medför rätt till återbetalning av aktuell skatt hänförlig till 

en tidigare räkenskapsperiod skall detta redovisas som en tillgång.”83 
 
Definitionen från IAS 12 ger ingen tydlig förklaring till vilken tillgång uppskjuten 
skattefordran är, men i årsredovisningarna hittar man den under rubriken finansiella 
tillgångar.  Uppskjuten skattefordran behandlas dessutom endast i IAS 12 tillsammans med 
inkomstskatter och inte under någon av rekommendationerna om tillgångar, som till exempel 
immateriella tillgångar eller finansiella instrument.84 Vi kommer att undersöka i vilken grad 
företagen ser uppskjuten skattefordran som en tillgång och om de redovisar den. 
 
Det finns olika åsikter till hur redovisningen av uppskjuten skattefordran ska genomföras. 
Företagen ska som sagt inte redovisa tillgången om de inte tror att de kommer att kunna 
utnyttja den85, vilket är ett problem vi redovisning av uppskjuten skattefordran vid 
underskottsavdrag. Problemet uppstår då rekommendationen säger att om underskottsavdrag 
förekommer är det en stark indikation på att de inte kommer få skattepliktiga överskott i 
framtiden, det vill säga att de inte kommer att gå med vinst och därmed inte kunna utnyttja sin 
uppskjutna skattefordran. Ett sätt att lösa det på, menar Stefan Kylebäck, är att begränsa 
intjäningsperioden till tre år och att kraven på upplysningar ska öka. Han har i en studie 
undersökt om företag på A- listan tillämpar rekommendationen om uppskjuten skattefordran 
och det visade sig att företagen var mycket försiktiga i sin användning av uppskjuten 
skattefordran. 86 Det här med tidsbegränsning är något som rekommendationen inte 
behandlar. 

4.4 Införandet av nya rekommendationer 
 
De teorier vi presenterar nedan behandlar införandet av uppskjutna skattefordringar. Studierna 
har olika utgångspunkter i hur införandet av rekommendationen påverkat redovisningen och 
vi finner dessa studier intressanta då dessa bakgrundsteorier kan förklara en del svårigheter 
med rekommendationen. 
 
En svårighet vid införandet av IFRS, menar Jermakowicz och Gornik-Tomazeszewski, är att 
företagen har problem med att kombinera den interna redovisningen med den externa 
redovisningen. Den interna redovisningen blir mer omfattande på grund av att den externa 
redovisningen ställer vissa krav på intern redovisningen. Införandet av IFRS-standarderna har 
i många länder inneburit att skattereglerna blir en kombination mellan internationella och 
nationella regler, där skillnaden ligger i hur skatterna ska redovisas och vad det är som ska 
betalas. Detta är något som Jermakowicz och Gornik-Tomazeszewski konstaterar är kostsamt 
för företagen.87 Denna teori visar på problematiken kring kombination av extern och intern 

                                                
82 Carina Edlund, och Jorma Kyrö. ” Redovisningsrådets rekommendationer med tillämpning från och med 1 
januari 2001 samt BFN:s anpassningar.” Balans nr 11 2001, s 29 
83 IAS 12, p 13 
84 IAS 39 och IAS 16 
85 IAS 12, p 13 
86 Kylebäck, ”Skattefordran hänförlig till underskottsavdrag: Begränsa den framtida intjäningen till tre år” s 17 
och 19 
87 Jermekowicz, och Gornik-Tomazewski  ”Implementing IFRS from the perspectiva of EU publicly traded 
companies” s 186 
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redovisning och vi tror att detta kan kopplas samman med uppskjutna skattefordringar då 
kravet på motiveringarna i årsredovisningarna är höga. 
 
Norman Wong har undersökt vilken effekt införandet av IAS 12 fått på företagen i Nya 
Zeeland och han menar att denna rekommendation påverkar redovisningen dramatiskt. Han 
konstaterar att IAS 12 kommer att innebära ett stort skifte i hur man tänker kring skatter. En 
av de största förändringarna sker enligt Wong i detaljkraven kring motiveringarna till varför 
företagen ska redovisa uppskjutna skattefordringar. Det leder till att företagen får högre 
kostnader kring framtagandet av prognoser och information som motiveringarna bygger på. I 
allmänhet kommer företagens kostnader att öka då kravet på omfattningen av 
årsredovisningarna ökar i och med införandet av IFRS. I studien framkommer det att IAS 12 
är en öppen rekommendation, vilket leder till att företag kommer att redovisa uppskjutna 
skattefordringar i större utsträckning.88  
 
I en studie gjord av Goodwin och Ahmed i Australien undersöks det om införandet av IFRS 
har påverkat stora och små företag olika. De har i underökningen kommit fram till att små och 
stora företags tillgångar i balansräkningen har ökat sedan införandet av de nya 
rekommendationerna. De menar att det i små företag till största delen är skatteredovisningen 
som påverkar de ökade tillgångarna. I de stora företagen är det istället större poster som till 
exempel finansiella tillgångar vilka ligger till grund för ökningen av tillgångar i samband med 
införandet av IFRS. Intressant för vår studie är att redovisningen av uppskjutna 
skattefordringar har ökat sedan införandet och därmed påverkat små företags samlade 
tillgångar.89 Vi har sett stöd i debatter för ökade tillgångar i företag vid införingen av IFRS. 
Dagens nyheter skriver till exempel att reglerna fått en markant skillnad på börsen där 
resultaten i genomsnitt ökat med tio procent. Många stora svenska företag, som exempelvis 
Eniro och Assa Abloy, har till följd av IFRS förbättrat sitt resultat och sin ekonomiska 
ställning.90   

4.5 Kreativ redovisning 
 
Vi kommer här att förklara innebörden av kreativ redovisning: vad det är för något, vad det 
innebär för intressenterna och bilden av företaget och hur vi ser på kreativ redovisning i 
samband med uppskjutna skattefordringar. 
 
Kreativ redovisning har blivit mycket uppmärksammat den senaste tiden och är ett stort 
problem för revisorer, eftersom det ger en felaktig bild av företags finansiella ställning samt 
döljer information som anses viktig för intressenter.91 Kreativ redovisning kan förklaras som: 
 
”…any action on the part of management which affects reported income and which provides 
no true economic advantage to the organization and may, in fact, in the long-term, be 
detrimental”.92 

                                                
88 Norman Wong, “Accounting for deferred taxes under NZ IAS 12” University of Aukland Buisness Review 
Vol. 8 Nr 1 (2006) s 55-59 
89 John Goodwin, och Kamran, Ahmed: “The impact of international financial reporting standards: does size 
matter?” Managerial Auditing Journal, Vol. 21 Nr 5 (2006) s 473 
90 Rognerud, ”Börsen uppblåst med nya regler” www.dn.se 
91 Elias Rafik, ”The impact of corporate ethical values on perceptions of earnings management.” Managerial 
Auditing Journal, Vol 19 Nr 1, 2004 s 84-86 
92 Cathrine Gowthorpe, och Amat Oriol: “Creative accounting: Some Ethical Issues of Macro- and Micro-
Manipulation”. Journal of Business Ethics, Volym 57, 2005  s.60 
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Detta är bara en av många förklaringar till vad kreativ redovisning är för något, och vår 
tolkning av denna förklaring är att ledningen försöker försköna verkligheten och att den typen 
av aktivitet kan skada företaget och dess intressenter i längden. Detta kan vi se i artikeln ”The 
impact of corporate ethical values on perceptions of earnings management” där författaren tar 
upp ett exempel på detta. Författaren nämner två stora företag i USA, Enron och WorldCom, 
som under åren 2001 och 2002 förklarades i konkurs, vilket chockade världen i och med att 
det hände helt utan förvarning. Dessa konkurser berodde på att ledningen ägnade sig åt 
kreativ redovisning och konkurserna skadade många av företagens intressenter. 93  
 
Förklaringarna till varför kreativ redovisning uppstår är många, däribland att företag vill 
förmedla en bättre bild av verkligheten till sina intressenter än vad som egentligen existerar 
eller så kan det vara av helt egoistiska skäl hos ledningen. Det finns många sätt att använda 
sig av kreativ redovisning för att öka företagets resultat och ekonomiska ställning. Till 
exempel förekommer manipulering av intäkter och kostnader vid årsbokslutet.94 Vi kommer 
dock inte att gå in närmare på dessa utan fokusera på möjligheten till kreativ redovisning i 
samband med upptagandet av uppskjuten skattefordran.  
 
En ny lag eller rekommendation lämnar utrymme för kreativ redovisning i samband med 
tolkningen av den. I och med att det inte finns någon praxis eller egentlig erfarenhet hos 
någon, kan företag tolka lagen utifrån deras egna intressen.95 Rekommendationen om 
uppskjuten skattefordran är relativt ny och när vi utför studien kommer vi att titta på åren 
2000 och 2001 då företag införde denna rekommendation. Med stöd av Schroeder tror vi att 
det kan förekomma försköning i samband med införandet av uppskjutna skattefordringar som 
en tillgång i redovisningen.  

4.5.1 Intressenter 
 
Då vi i vår studie ska försöka se om IAS 12 öppnar upp för kreativ redovisning anser vi att det 
är av vikt att ta upp vilka redovisningens användare kan vara. Dessa har nämligen ett intresse 
av att se hur det går för företaget och företagets årsredovisning ska tillfredsställa deras olika 
informationsbehov, vilket sker genom att visa upp företagets resultat, ekonomiska ställning 
och annan betydande information. Denna information kan ligga som underlag vid beslut 
angående företaget96, men kreativ redovisning ger en missvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning och kan därmed påverka olika intressenters beslut på ett negativt sätt. 97 
 
Som vi ser det kan företag eventuellt påverka intressenter genom sin redovisning av 
uppskjutna skattefordringar då dessa ökar värdet på tillgångar och företagets ställning 
därigenom ser bättre ut. Men uppskjutna skattefordringar är relativt osäkra och vi tror därför 
att den ställning företaget visar upp i vissa fall kan vara vilseledande och därmed skadliga för 
intressenterna.  
 

                                                
93 Rafik  “The impact of corporate ethical values on perceptions of earnings management.” s 84-86 
94Elliott Barry, Elliott Jamie: ”Financial Accounting Reporting and Analysis”, s 336 
95 Schroeder, m.fl. “Financial Accounting Theory and Analysis – text readings and cases.”  s 82  
96 Smith, “Redovisningens språk” s 17-18 
97 Rafik  “The impact of corporate ethical values on perceptions of earnings management.” s 84-86 
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Företagets ägare och investerare 
Företagens ägare och investerare bidrar med kapital till företaget och utsätter sig därmed för 
en finansiell risk98. De kontrollerar genom årsredovisningen företagsledningens effektivitet 
och skötsel av företaget. Redovisningen används även som underlag för ekonomiska beslut 
som försäljning eller köp av aktier i företaget. Även investerare har ett intresse av den 
information företagen förser allmänheten med sin externa redovisning. Ägarna och de 
potentiella ägarna är främst intresserade av framtida prognoser gällande utdelningar, 
värdestegring på aktien etc. 99  
 
Långivare 
Långivarnas intresse av redovisningen har med kreditrisken att göra och banker och andra 
kreditinstitut vill kunna utsäga om företaget kommer att kunna återbetala sina lån. För dem är 
det därför viktigt att likviditet, soliditet och lönsamhetsutveckling framgår tydligt i 
redovisningen. 100 
 
Leverantörer och kunder 
Även leverantörer är intresserade av företagets återbetalningsförmåga, då de ger krediter. I de 
fall kunder betalat i förskott kommer även de vara intresserade av företagets förmåga att infria 
sina förpliktelser. Kunder och leverantörer har likväl ett mer långsiktigt intresse av företaget, 
och vi veta om företaget kommer att finnas kvar på marknaden i framtiden och om de 
kommer klara sämre tider.101 
 
Stat och kommun 
Staten har ett skattemässigt intresse gällande redovisningen, då företagens skattebetalning 
finansierar diverse samhällstjänster. De vill komma åt det skattepliktiga resultatet och se att 
det har beräknats i enlighet med god redovisningssed.102  
 
Anställda 
Anställda och fackföreningar vill genom företagets redovisning kunna analysera sin framtida 
trygghet på företaget. De är även intresserade av företagets lönsamhet på grund av eventuella 
framtida löneökningar eller bonus. 103 

                                                
98Falkman. ”Redovisning och skatt.” s 20  
99 Smith, ”Redovisningens språk” s 18-19 
100 Ibid., s 20 
101 Jan Thomasson, m.fl. ”Den nya affärsredovisningen.” Upplaga 15:1, Liber Ekonomi, Malmö 2004, s 17-18 
102 Smith, ”Redovisningens språk”  s 22 
103 Thomasson m.fl. ”Den nya affärsredovisningen.” s 18 
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4.6 Återkoppling 
 

I det sista avsnittet tänkte vi sammanfatta teorins delar lite kort för att påminna läsaren om 
kapitlet och få denne att förstå de olika delarnas sammanhang samt att vi motiverar teoriernas 
disposition. Vi hoppas kunna ge läsaren en uppfattning om vad denne bör ta med sig i bagaget 
för fortsatt läsning. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kvalitativa egenskaper som behandlar redovisningens utformning är relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet. Dessa egenskaper måste vara uppfyllda för att redovisningen 
ska ge en rättvisande bild. Vi menar att de kvalitativa egenskaperna och de 
redovisningsprinciper vi beskriver ger en grund för redovisningens syfte och riktlinjer. 
Förklaringen av dem har betydelse för denna studie då företagens motiveringar i 
årsredovisningarna ska bygga på denna grund och leva upp till de grundläggande kraven. 
 
2. Denna del i teorin beskriver definitionen av en tillgång och kriterierna som ska uppfyllas 
för att kunna klassificera något som en tillgång. Dessa är framtida ekonomiska fördelar, 
kontroll och inträffade händelser. För att redovisningen ska ge en rättvisande bild, gäller det 
att tillgångarna klassificeras och värderas korrekt. Detta är något som är problematiskt med 
uppskjutna skattefordringar. 
 
3. Vid införandet av nya rekommendationer kan det uppstå problem. Vi har i kapitlet 
presenterat tre studier som visat på vilka effekter en ny rekommendation kan få. Uppskjutna 
skattefordringar har visat sig vara svåra att värdera och särskilt små företag har visat sig ha 
problem med införandet av denna rekommendation.  
 
4. I de fall företags redovisning inte följer grunderna i hur redovisning ska genomföras och 
utnyttjar kryphål i rekommendationer för att höja sin ekonomiska ställning, kallas det för 
kreativ redovisning. En ny rekommendation som inte hunnit växa till sig anser vi kan öppna 
upp för kreativ redovisning och därför tycker vi att det är viktigt att ha med ett sådant avsnitt i 
teorin samt att förklara vilka de är som kan ta skada av en sådan handling. 
Rekommendationen om uppskjutna skattefordringar är en relativt ny rekommendation, därför 
tycker vi att det är intressant att reflektera över detta. 
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5. Praktisk metod  
 

  detta kapitel kommer vi att presentera vårt tillvägagångssätt vad gäller insamling av 
empirin och motivera varför vi valt att utföra studien på just detta sätt. Det kommer även 
att ges en bild av hur väl informationen varit tillgänglig, hur den bearbetats och till sist 

kommer vi att kritiskt granska dessa källor. Syftet med detta kapitel är att öka förståelsen för 
hur vi genomfört studien så att det blir lättare att kritiskt granska vår studie.  

5.1 Urval av primärdata 
 
En population är den totala mängden vi skulle kunna utföra en undersökning på och den är 
normalt sett mycket stor, därför görs vanligtvis ett mindre urval. Detta urval kan vara antingen 
sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval, där sannolikhetsurval baseras på 
slumpmässighet och tvärtom.104 Vi har gjort tillgänglighetsurval både i den kvantitativa och 
den kvalitativa delen i vår undersökning. 

5.1.1 Urval av företag 
 
Tanken var från början att vi skulle göra ett slumpmässigt urval från AktieTorget, då vi ville 
kunna göra generaliseringar i undersökningen. Detta visade sig vara svårt då företagen på 
börslistan inte hade tillgängliga årsredovisningar för de år vi ämnar undersöka.  Detta problem 
innebar att vi blev tvungna att istället utgå från tillgänglighet av årsredovisningar för åren 
2000 och 2001. Vi har därmed gjort ett tillgänglighetsurval, vilket innebär att man väljer ut de 
enheter som går att få tag på105. Detta gav oss 6 stycken urvalsenheter från AktieTorget, vilket 
blev ett smalt utbud av årsredovisningar att granska, därför sorterade vi även ut nio stycken 
företag från NGM equity, vi utgick även här från tillgängligheten av årsredovisningar. Vid 
urvalet har vi utgått från www.rapporter.nu, vilket är en sida på Internet som tillhandahåller 
årsredovisningar för nedladdning.  
 
Årsredovisningarna vi granskat är från åren 2000 och 2001 för samma företag, detta för att det 
var år 2001 RR 9 infördes och för att vi ska kunna se om det blivit någon skillnad i 
redovisningen av uppskjuten skattefordran före och efter rekommendationen tillkom. 
Sammanlagt har vi analyserat 15 företags årsredovisningar där företagen varit verksamma 
inom olika sektorer, som tillverkning och tjänstesektorn. Detta är ett relativt litet urval, men 
på grund av den pressade tidsramen samt svårigheter i tillgänglighet har vi nöjt oss med detta 
antal, då vi även gör intervjuer som komplement till den kvantitativa studien. 

5.1.2 Urval av respondenter 
 
Vid urvalet av respondenter i en kvalitativ undersökning är sällan slumpmässighet och 
generaliserbarhet av betydelse106. Detta urval har för oss varit icke-slumpmässigt då vi har 
tagit kontakt med intervjuobjekt som varit relevanta i för vår studie. Vi har utgått från 
studentkontakterna för de olika redovisningsfirmorna i Umeå och därifrån fått nummer till 
auktoriserade revisorer de ansett varit passande för vår frågeställning. För att erhålla så bra 
information som möjligt, är det viktigt att man intervjuar människor med goda kunskaper 

                                                
104 Holme, och Solvang  ”Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder.”  s 181-183 
105 Ibid., s 183 
106 Ibid., s 101 

I 
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inom området som undersöks.107 Det har därför varit nödvändigt för oss att få intervjuobjekt 
med rätt expertis, det vill säga revisorer med omfattande erfarenhet av IAS 12 och uppskjutna 
skattefordringar i börsnoterade företag. Vi har blivit bollade mellan revisorer inom de stora 
redovisningsfirmorna i Sverige med säte i Stockholm, där de flesta börsnoterade företagen 
finns och fann så småningom 3 intervjuobjekt vi kände kunde tillföra relevanta empiriska data 
till vår undersökning.  

5.2 Utformning av intervjumall 
 
Det finns olika upplägg för en kvalitativ intervju men de allra vanligaste är ostrukturerade och 
semi-strukturerade intervjuer. Helt ostrukturerade intervjuer kan till mångt och mycket 
påminna om ett samtal och forskaren kan ibland endast utgå från en enda fråga.108 
Strukturerade intervjuer är i sin tur standardiserade och intervjupersonen följer en fast mall109. 
Dessa typer av kvalitativa intervjuer stämmer inte överrens med den metod vi använt oss av, 
då vi har utgått från en intervjumall och på så sätt haft en delvis strukturerad intervju. 
Intervjumallen har varit flexibelt konstruerad, frågor har ställts i den ordning de passat bäst 
och följdfrågor har ställts i den mån de har behövts, vilket karakteriserar en semi-strukturerad 
intervju.110  
 
Vid utformningen av intervjumallen har vi både begrundat teorin och vårt syfte och därmed 
staplat väsentliga ämnen, detta så att vi på bästa sätt ska kunna besvara vår problemställning 
vilken lyder: Vilken effekt har 2001 års rekommendation om uppskjutna skattefordringar haft 
på redovisningen i börnoterade mindre företag? Vid utformningen av frågorna tänkte vi på 
att undvika ja och nej frågor, ledande frågor, värderande frågor och vi var noga med att endast 
ställa en fråga i taget, vilka är så kallade huvudregler vid utformning av frågemallar111. 
Strukturen på mallen följer syftets uppställning, vilket även presentationen av empirin 
kommer göra, detta för att vi med säkerhet ska kunna analysera alla väsentliga faktorer. Målet 
med intervjuerna är att respondenterna ska kunna prata relativt fritt kring de väsentliga 
områdena och att vi ska ha möjlighet att ställa följdfrågor och därmed kunna lägga tyngd på 
områden som efter hand visar sig vara mer väsentliga och betydelsefulla.  

5.3 Tillvägagångssätt 

5.3.1 Granskning av årsredovisningar 
 
Först och främst har vår studie byggts på granskningar av företags årsredovisningar, dessa 
företag har vi hittat på AktieTorget och NGM equity. Årsredovisningarna har vi hämtat dels 
från www.rapporter.nu på Internet, men även från UB: s databas Bolagsfakta online. Ett 
mindre antal av rapporterna har vi fått genom att beställa direkt från företagen och de har varit 
väldigt hjälpsamma. Vid granskningen av årsredovisningar har vi undersökt företagens 
motiveringar och hur de redovisar uppskjutna skattefordringar. Det vi har hittat har vi 
sammanställt i ett Excel-dokument och sedan analyserat detta material. 

                                                
107 Holme, och Solvang.  “Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder.” s 104 
108 Bryman, och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s 361-363 
109 Ibid., s 595 
110 Ibid., s 363 
111 Judith Bell, ”Introduktion till forskningsmetodik.” Upplaga 3 Lund: Studentlitteratur, 2000 s 120 
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5.3.2 Utförande av intervjuer 
 
Efter att vi utformat intervjumallen skickade vi ut denna till två av respondenterna, då dessa 
efterfrågade den så att de skulle få en bild av de frågor vi skulle beröra under intervjun. Den 
tredje hade inget intresse av att få titta på frågorna i förväg, på grund av tidspress samt att han 
under samtalet vid intervjubokningen, ansåg sig ha fått en bild över de frågor vi skulle komma 
att behandla. 
 
Vi har använt oss av telefonintervjuer för att samla in primärdata. Denna intervjuform passade 
oss bäst då intervjuobjekten var lokaliserade på annan ort. Fördelarna var att det blev mindre 
kostsamt och tidskrävande jämfört med om vi skulle ha besökt respondenterna i Stockholm. 
Denna intervjuform passade även våra respondenter bra när de inför årsboksluten har en hög 
arbetsbelastning. Intervjuobjekten blir även mindre påverkade av intervjuarens åsikter och 
värderingar vid en telefonintervju än vad de blir vid en personlig intervju112. Men intervjuer 
via telefon har också sina negativa aspekter. Exempelvis innebär en telefonintervju att 
intervjupersonerna inte kan se respondenten och därmed går miste om ansiktsuttryck och 
kroppsspråk.113 Vi anser dock att de frågor som intervjun kommer att behandla inte är 
känsliga för respondenterna och därför har kroppsspråk och mimik mindre relevans för vår 
studie. I efterhand känner vi att intervjuer över telefon gör det svårt att skapa en god stämning 
bland annat på grund av att vi inte kan styra över den miljö respondenterna befinner sig i, och 
det kan ha påverkat deras svar då några av dem verkade vara stressade. 
 
Telefonintervjuerna genomfördes i ett sammanträdesrum i samverkanshuset på Umeå 
Universitet. Vi hade tillgång till en högtalartelefon och en bandspelare. Intervjuerna inleddes 
med en kort beskrivning av och målet med vår studie. Sedan frågade vi respondenterna om 
vilken inställning de hade till att vi spelade in intervjuerna. De godkände bandspelaren, vilket 
var viktigt för oss för att på bästa sätt få med allt som sades under intervjuerna. Dessutom 
kunde vi fokusera på respondenternas svar och ställa följdfrågor lättare än om vi hade måsta 
anteckna löpande under intervjuerna. Vi frågade även om respondenterna önskade att vara 
anonyma i uppsatsen. En av de tre respondenterna hade en önskan om detta och därför 
kommer vi att hålla alla respondenter anonyma för att vara konsekventa i uppsatsen. Vi anser 
dock att anonymiteten inte påverkar studien, då de frågor vi ställde respondenterna inte var av 
känslig natur. 
 
Intervjuerna med de tre respondenterna tog i genomsnitt cirka 20 minuter var att genomföra. 
Vi valde att dela upp huvudansvaret för intervjuerna så att en av oss var den som ställde 
frågorna, för att undvika förvirring. Löpande under intervjuerna ställde vi båda följdfrågor 
och lade till något vid de tillfällen det kändes nödvändigt. Detta gjorde vi för att få ut så 
mycket av intervjuerna som möjligt. Första intervjun kände vi att vi inte fick ut riktigt så 
mycket som vi hade hoppats på, därför lade vi till lite information och frågor, vilket gjorde att 
vi under nästa intervju fick en bättre respons. Vi känner att vi utvecklades i takt med 
intervjuerna, den tredje intervjun föll oss mer naturligt och vi vågade vara oss själva. 

                                                
112 Bryman, och Bell, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder.” s 140 
113 Ibid. 
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5.4 Databearbetning 

5.4.1 Databearbetning av årsredovisningar  
 
I årsredovisningarna har vi endast granskat de uppgifter som finns om uppskjutna 
skattefordringar, det vill säga vi har undersökt om de har dessa fordringar, hur de motiverat 
att de har dem, samt skillnader i redovisning mellan åren 2000 och 2001. Utifrån de uppgifter 
vi samlat in har vi gjort diagram för att ge en överblick över förändringar, vidare har vi gjort 
en individuell granskning av företagens noter kring uppskjutna skattefordringar. Detta 
upplägg på granskningen har vi gjort för att kunna se om det har blivit någon effekt av den 
nya rekommendationen. Vi har även kollat varje företags framtidsutsikter och bakgrund till 
deras ekonomiska ställning år 2000 och 2001. Vi har granskat varje företags motiveringar till 
varför de redovisat skattefordringar, samt undersökt varför de inte redovisat en skattefordran 
när de haft möjlighet. 

5.4.2 Databearbetning av intervjuer 
 
Under telefonintervjuerna användes bandspelare och intervjuerna transkriberades direkt efter 
avslut, vilket vi anser minimerar risken för feltolkningar då vi hade samtalet färskt i minnet 
vilket underlättar transkriberingen. Det transkriberade materialet har vi skickat till våra 
respondenter för att de ska kunna verifiera att vi förstått dem korrekt och på så sätt öka 
trovärdigheten i vår uppsats.  
 
Vi diskuterade kring hur vi skulle behandla revisorernas anonymitet och bestämde oss för att 
döpa om dem till respondent 1, respondent 2 och respondent 3 för att läsaren ska kunna följa 
respondenterna i deras resonemang. Den information respondenterna försedde oss med har vi 
kopplat samman med det vi funnit i årsredovisningarna, och mycket av det som nämndes i 
intervjuerna återfinns i företagens årsredovisningar. 

5.5 Access och bortfall 
 
Access handlar om i vilken mån de data som samlats in har varit lättillgänglig eller inte. God 
access uppnås om respondenterna har svarat på frågor och om annan primär data har gått att 
få tag på.114 Till en början ringde vi runt till revisionsbyråer för att få tag på en lämplig 
respondent. Många av dem vi talade med tyckte att det varit ett intressant ämne men var inte 
villiga att ställa upp, då det inom redovisningsyrket är mycket att göra innan jul med bokslut 
med mera. Det var även svårt att få tag på rätt personer. Då slog det oss att vi kunde nå en bra 
access genom att vända oss till studentkontakter på revisionsfirmorna i Umeå, vilket hjälpte 
oss mycket. Genom dem kom vi i kontakt med tre stycken revisorer, vilka gärna ställde upp 
och var lämpliga för vår studie. Vi har i vår undersökning till en viss del berört ämnet kreativ 
redovisning som kan ses som relativt känsligt, men vi har inte upplevt några hinder vid frågor 
kring detta ämne, då revisorerna varit anonyma samt att ämnet inte varit känsligt för just dem 
som yrkespersoner. 
 

                                                
114 Johansson Lindfors,  ”Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning.” s 135-136 
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För att få så bra access under intervjuer som möjligt är det viktigt med tillit115. Därför gav vi 
respondenterna till att börja med en god insyn i vårt arbete genom att förklara bakgrunden och 
den frågeställning vi kommit fram till. Under intervjuerna försökte vi även vara öppna, 
nyfikna och lyhörda. Trots detta försök till att uppnå en god access känner vi att de första två 
intervjuerna inte gav oss så mycket som vi önskat, dessa respondenter kändes oengagerade, 
stressade och de återberättade framförallt mycket av rekommendationen. De verkade inte vilja 
delge oss sina egna åsikter, värderingar och erfarenheter, vilket var vad vi hade hoppats på. 
Den tredje intervjun kändes helt annorlunda, det märktes att han var van vid intervjuer och 
han inledde med att förklara att det som sades i intervjun var hans egna värderingar och inte 
företagets. Vi uppnådde i denna intervju en god access och fick svar på de frågor vi ställde.   
 
Tillgången till årsredovisningarna har varit relativt god, men det har dock funnits en del 
problem med att vi granskat årsredovisningar från 2000 och 2001. Det har bland annat varit 
svårt att hitta årsredovisningar tillgängliga på Internet, men vi har då istället beställt av 
lämpliga företag. De problem rörande bortfall som vi har stött på, har till viss del styrt oss i 
vårt urval av företag. Urvalet skulle i annat fall ha kunnat vara mer baserat på nystartade 
företag samt att vi skulle ha kunnat dra mer generella slutsatser med ett sannolikhetsurval. I 
några av företagen har det varit svårt att utläsa om de redovisat hela underskottsavdraget eller 
inte. Detta medför att det blir svårt att se exakta skillnader i upptagandet av skattefordringar i 
årsredovisningarna.  

5.6 Kritisk granskning av primära källor 
 
Vid källgranskning är det viktigt att tänka på fyra kriterier, dessa är observation, ursprung, 
tolkning och användbarhet.116 Vi ska i detta avsnitt kritiskt granska våra respondenter och 
datamaterialet vi fått in genom årsredovisningarna, eftersom vår studie till stor del bygger på 
det empiriska materialet.  
 
Vid granskningen av årsredovisningarna har vi stött på en varierande livslängd hos företagen, 
vilket innebär att företagen befunnit sig i olika utvecklingsstadier. Vi är medvetna om att 
variationen av företagens verksamhetsområden och deras olika ålder kommer att ha en viss 
effekt på vår studie genom att det kan ge ett varierande resultat. Det kanske skulle ha sett 
annorlunda ut om vi endast granskat företag inom exempelvis tjänstesektorn eller 
nyetablerade företag.  
 
I inledningsskedet av vår studie hade vi en del funderingar kring hur vi skulle närma oss 
problemet. Vi diskuterade om vi vid granskningen av årsredovisningen skulle jämföra mellan 
året innan införandet av rekommendationen och året efter eller om vi skulle följa företagen 
från och med det år RR 9 infördes fram till nutid. Vi ansåg då att vi skulle få ut mer vid 
jämförandet av åren 2000 och 2001. Så här i efterhand kan vi tycka att det hade varit 
intressantare och att det kanske hade tillfört vår studie mer information att kolla på 
utvecklingen i årsredovisningen sedan införandet av rekommendationen. Mest på grund av att 
det kan vara en lång anpassningsperiod. 
 
Intervjupersonerna har haft olika erfarenheter av uppskjutna skattefordringar, men de jobbar 
alla med redovisningsfrågor vilka berör området. Vi känner att de första två 
intervjupersonerna inte gav oss den respons vi hade hoppats på. En av respondenterna har en 

                                                
115 Holme, och  Solvang. ”Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder.” s 105 
116 Ibid., s 130 
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mycket lång erfarenhet av redovisningsrekommendationer efter att ha arbetat på 
redovisningsrådet, denna erfarenhet är något vi känner kan ha påverkat hans svar som till stor 
del bestod av upprepningar av rekommendationen. Respondent två gav oss relativt kortfattade 
och lite osäkra svar angående vissa frågor i intervjun. Vi tror att det kan bero på att denna 
person inte hade arbetat speciellt länge med redovisningsfrågor, personen har dock arbetat 
länge med revision. Osäkerheten respondenten visade upp kring de frågor vi ställde gav oss 
intrycket att vi inte kommit i kontakt med rätt person.  
 
Det är svårt för oss att veta vad det var som gjorde två respondenter osäkra i 
intervjusammanhanget, anledningarna kan vara olika. Kanske berodde det på bakgrund och 
erfarenhet eller den situation de befann sig. Men det vi tidigare konstaterat är att det just nu är 
stressigt i revisionsbranschen och då kan respondenten befinna sig i en pressad situation. 
Detta är en av nackdelarna med telefonintervjuer då vi inte kan styra över plats, samt att det är 
svårare att skapa en bättre kontakt och en givande stämning. Vi känner att resultaten av 
intervjuerna varierat, dock anser vi att de svar vi fått från respondenterna har varit 
sanningsenliga utifrån deras uppfattning om ämnet.  
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6. Empiri 
 

et empiriska avsnittet kommer att inledas med att vi först presenterar våra primära 
källor, det vill säga företagen och intervjurespondenterna. Sedan kommer vi att 
presentera materialet inom de ämnesområden vi valt att ta upp i intervjuerna, de 

kommer disponeras i samma ordning som intervjumallen för att det sedan ska bli lättare att 
följa med i analysen. 

6.1 Presentation av primärkällorna 
 
I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att presentera de företag som representerar hela vårt 
urval, detta gör vi för att ge en översikt över vilken bransch de befinner sig i och företagets 
ålder, vilket kan ha en betydelse för utfallet i vår undersökning. Vi presenterar även våra 
intervjurespondenter, som vi valt att göra anonyma då detta var en av respondenternas 
önskemål. För att ge en förståelse för deras kompetens presenterar vi deras tidigare 
erfarenheter av ämnet intervjun behandlade. 

6.1.1 Företagen 
 
Arcam 
Arcam är ett tillverkningsföretag, som startade år 1997.  Deras produktion går ut på att 
tillverka reservdetaljer från metallpulver. Företaget blev börsnoterat på NGM:s lista i juli år 
2000 och det är ett företag med 17 anställda som samarbetar med stora företag som Ericsson. 
Företaget hade år 2001 noll kronor i omsättning och hade år 2000 1,388 Mkr i 
nettoomsättning. 
 
Arc Travel 
Detta företag är ett svenskt tjänsteföretag inom resebranschen, som satsar på affärsresor. 
Företaget har cirka hundra anställda och har kontor i fem stora städer i Sverige. Detta företag 
grundades 1982 och är ett väletablerat företag på marknaden. Nettoomsättningen 2001 
uppgick till 517 Mkr. Resebranschen hade en tillfällig nedgång i samband med elfte 
september men skriver i årsredovisningen att de ser ljust på framtiden. 
 
Emcap 
Detta företag grundades år 1983, och har under åren förändrats en hel del tillföljd av uppköp. 
Företaget gick 2001 med förlust, men de ser goda framtidsutsikter med ett nära samarbete i 
Finland. Företagets vision är att vara ett tillväxtföretag inom återförsäljningsbranschen. 
Nettoomsättningen uppgick 2001 till 230 Mkr. 
 
Estinvest 
Estinvest är en koncern som äger industritillverkande företag främst i Estland. Dessa 
industritillverkande företag ska producera egna produkter, vilka de kan exportera till 
västerländska länder. Estinvest har en nettoomsättning på 24 Mkr år 2001. 
 
Forum SQL 
Forum SQL är ett företag verksamt inom IT- branschen, de säljer tjänster till kunder som 
behöver hjälp med sina IT- system. Företaget grundades år 1992 och har sedan dess utvecklat 
sin verksamhet. Företaget redovisar år 2001 ett resultat på minus 18 Mkr, men har under 
samma år ökat omsättningen med 18 procent till 46 Mkr.   

D 
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Get Updated 
Detta företag är verksamt inom Internetbranschen, deras affärsidé bygger på att sälja 
uppdateringstjänster via Internet. Företaget grundades år 1996 och är numera börsnoterat på 
NGM-equity. Företaget har under åren 1998 till 2001 gått med förlust och är i en 
expansionsfas där de är öppna för möjligheter utomlands. 
 
Hebi Healthcare 
Hebi healthcare börsnoterades på NGM: s börslista år 2002 och är ett läkemedelsföretag med 
en affärsidé om att producera och marknadsföra produkter inom läkemedel och hygien. 
Nettoomsättningen var år 2001 246 Tkr, vilket var en kraftig ökning sedan år 2000. Företaget 
har gått med förlust åren 1999 till 2001, men ser en ljus framtid efter några år med stora 
investeringar. 
 
Megacon 
Företaget grundades år 1982 och de producerar produkter samt system för Elsäkerhet. De är 
stora på både Sveriges och Storbritanniens marknad och förutspådde år 2000 en potentiell 
tillväxt på 20 % under de kommande åren. Koncernen redovisar vinster både året 2000 och 
2001, de har en nettoomsättning på 67 Mkr år 2001. Dotterföretaget EnerCom är ett nystartat 
dotterföretag och har under året 2001 inte haft någon försäljning. 
 
Obducat 
Detta företag säljer och utvecklar produkter, samt system inom teknologimarknaden. 
Företaget är även detta noterat på NGM: s börslista och huvudkontoret är lokaliserat i 
Sverige. Företaget grundades år 1989 och är väletablerat med många stora samarbetspartners. 
Företaget har under åren 1999 till 2001 gått med förlust med en negativ trendutveckling. 
Nettoomsättningen uppgick till 30 Mkr år 2001. 
 
Polyplank 
Företaget är förhållandevis nytt, det grundades år 1994 och är ett litet företag med endast 15 
anställda. Det är ett tillverkningsföretag inom industrisektorn med en stor samarbetspartner, 
som hela produktionen bygger på. Nettoomsättningen år 2001 var 18 Mkr och företaget gick 
med förlust år 2000 och 2001. 
 
SRAB Shipping 
Företaget säljer frakttjänster i industrisektorn genom fartygstransporter. Företaget 
börsnoterades på NGM 1997 och det grundades 1993. En sidoverksamhet är att de bedriver 
handel av fartyg. 2001 uppgick nettoomsättningen till 38 Mkr, även detta företag har haft ett 
negativt resultat åren 1999 till 2001. 
 
Vitek 
Vitek specialiserar sig på att utveckla programvaror för bland annat Elföretag och 
fastighetsföretag. Företaget kom igång på allvar med sin affärsstrategi 1998 och är relativt 
ungt i jämförelse med andra företag i urvalet. Detta företag gick med vinst åren 2000 och 
2001 och nettoomsättningen var år 2001 40 Mkr. 
 
Zapp 
Detta företag är ett tillverkningsföretag i byggsektorn, de specialiserar sig på en ny form av 
isolering. Det är ett nytt företag som först år 2001 kom igång med sin försäljning på 
marknaden. De har en omsättning på 117Mkr och gick med förlust 2001 och 2000. 
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3L-system 
Det här företaget har många år bakom sig, det grundades redan 1976 och har sedan dess 
utvecklats i IT branschen. Numera utvecklar de affärssystem för mediebranschen. Företaget 
har gått med förlust år 2000, men gick följande år med vinst. Deras nettoomsättning var år 
2001 31 Mkr. 
 
Firefly 
Firefly är ett företag inom industrisektorn, de levererar förebyggande skyddssystem mot brand 
och explosion till processindustrier. Det är ett väletablerat företag som har funnits sedan 1973 
och är börsnoterat på listan NGM equity. Företaget gick med vinst 2000 och 2001, deras 
nettoomsättning uppgick till 34 Mkr år 2001. De spår en ljus framtid då deras produkter 
efterfrågas alltmer inom industrin. 

6.1.2 Intervjurespondenterna 
 
Respondent 1 
Respondent ett har lång erfarenhet av redovisning och IAS 12. Respondenten har bland annat 
suttit med i FAR:s redovisningsråd gällande de nya redovisningsrekommendationer IASB 
kommit ut med. För nuvarande jobbar han på en av de största revisionsfirmorna i Sverige och 
är stationerad i Stockholm där han ofta kommer i kontakt med stora börsnoterade företag. På 
avdelningen där han nu jobbar håller de uteslutande på med redovisningsfrågor.  
 
Respondent 2  
Även respondent nummer 2 har en lång erfarenhet av redovisningsfrågor inom börsnoterade 
företag. Hon har jobbat som revisor i 12 år och är auktoriserad revisor. Hon arbetar vidare på 
en av Sveriges största revisionsfirmor i Stockholm där hon främst arbetar med börsnoterade 
företag och kommer i kontakt med uppskjutna skattefordringar dagligen. 
 
Respondent 3 
Respondenten arbetar som redovisningsexpert på en stor revisionsfirma i Stockholm och han 
är även doktorand på Linköpingsuniversitet inom redovisningsfrågor. I åtta år har han jobbat 
på revisionsfirman och därigenom har han skaffat sig en praktisk erfarenhet inom ämnet. 
Denna respondent visade ett stort engagemang vid intervjun och har stor erfarenhet av 
intervjuer vilket märktes. 
 

6.2 Frekvens av uppskjuten skattefordran i företag 
 
När vi granskat årsredovisningarna från våra utvalda företag har vi sett att redovisningen av 
uppskjuten skattefordran förekommer i 53 procent av företagen år 2001. Det är ingen markant 
skillnad jämfört med de företag som inte redovisar uppskjuten skattefordran. Vi har i denna 
uträkning antagit att de företag, som inte haft någon specifik post eller lämnat någon 
upplysning om uppskjuten skattefordran, inte har redovisat en uppskjuten skattefordran. Att 
53 procent av företagen redovisar uppskjuten skattefordran 2001 är en ökning jämfört med 
samma företag år 2000, då var det endast 40 % av dem som redovisade fordringen. Se 
diagram nedan gällande frekvensen.  
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Uppskjuten skattefordran år 2001

53%

47%
Redovisar uppskjuten
skattefordran 

Redovisar inte
uppskjuten
skattefordran

 
 

Uppskjuten skattefordran 2000

40%

60%

Redovisar uppskjuten
skattefordran 

Redovisar inte
uppskjuten
skattefordran

 
De revisorer vi intervjuat bekräftar att uppskjutna skattefordringar är vanligt förekommande 
och att det är i samband med underskottsavdrag man oftast ser dem. En av respondenterna 
uttryckte sig så att: ”Det är nog lika vanligt som ovanligt” medan en annan sa: ”Det är i alla 
fall inte så att man lyfter på ögonbrynen”. Respondent tre konstaterade dock att många 
företag är mer konservativa vid värderingen än vad de borde vara och att de fortfarande har ett 
visst försiktighetstänkande. Det vill säga att många företag undviker att ta upp en uppskjuten 
skattefordran eller bara tar upp en viss procentsats av sina totala uppskjutna skattefordringar 
på grund av att detta är en osäker fordran och att de känner en rädsla för att redovisa dessa 
fullt ut. Det respondenten menade var att regeln inte uttrycker att man ska göra en sådan 
försiktighetsbedömning. Finns det uppskjutna skattefordringar och företaget uppfyller de 
kriterier som enligt rekommendationen ska uppfyllas, ska företaget redovisa hela beloppet. 
Undersökningen visar att 60 procent av företagen visar ett negativt resultat år 2001 och 
därmed bör redovisa en uppskjuten skattefordran i samband med förlustavdrag, men endast en 
tredjedel av dessa företag gör det. Vi är dock medvetna om att det kan vara fler då företagen 
inte varit tydliga i sina motiveringar.  
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6.3 Svårigheter kring redovisningen av uppskjutna s kattefordringar  
 
Vad är då svårigheterna kring redovisningen av uppskjutna skattefordringar? Undersökningen 
visar att det främst är motiveringen och de höga beviskraven vid förlustavdrag samt 
värderingen av uppskjutna skattefordringar som skapar problem kring rekommendationen. En 
ny rekommendation skapar även tolkningsproblem hos företagen. 

6.3.1 Införandet av rekommendationen 
 
Respondenterna var eniga om att det tar ett tag för allmänheten att ta till sig nya 
rekommendationer. Detta regelverk är relativt nytt och det kan enligt revisorerna ta ett tag för 
företag att förstå vilka krav som ställs. En av respondenterna tryckte särskilt mycket på just 
småföretag. Han menade att de har mest problem kring anpassning till nya regler och 
rekommendationer, på grund av begränsade resurser och kunskap. 
 
Respondent tre menade att det som var svårt vid införandet av rekommendationen var att 
företagen hade svårt att förändra sitt tankesätt. Särskilt tanken att periodisera 
skattekomponenterna var komplicerat för många, inte att de skulle redovisa skattefordringar 
som en tillgång. Det var generellt svårt för många att förstå att man skulle flytta skattebelopp 
över tiden, det vill säga att en del skatter inte skulle betalas i år utan nästa år.  

6.3.2 Motiveringar och bakomliggande bedömningar  
 
Respondenterna förklarade att rekommendationen är sådan att när ett företag visat förluster 
under flera år måste de kunna motivera övertygande vad de har gjort för bedömningar som 
resulterat i att de redovisat en uppskjuten skattefordran. Den här situationen menar de har 
visat sig vara komplicerad för många och motiveringarna i årsredovisningarna är många 
gånger bristfälliga. Respondent nummer tre antydde att svårigheterna kring motiveringarna 
beror på att företagen har brister i hanteringen av detaljer, som rör anledningarna till att 
företag ska kunna utnyttja sina uppskjutna skattefordringar. Trots bristande motiveringar 
godkänner revisorer oftast årsredovisningarna med förbehåll att företagen ska rätta till det till 
nästa år. 
 
Respondent ett ansåg att det först och främst är problematiskt för företagen att bedöma 
framtida vinster som kan komma att utnyttjas. Sedan menade han även att det är svårt för 
företag när underskottsbeloppen är mycket stora, på grund av att företagen då måste kunna 
visa på framtida vinster för en lång tidshorisont och det kan vara krångligt även fast företagen 
i dagsläget visar löpande vinster. Den här uppfattningen delas även av de två andra 
respondenterna. 
 
Respondenterna klargjorde att beviskravet är väldigt högt. Respondent tre sade att företag 
måste kunna visa upp prognoser, kontrakt, kostnader i bolaget etc. för att styrka deras 
framtida vinster. Respondenten menade vidare att om företagen gjorde detta och visade 
vinster i framtiden, ska de redovisa uppskjutna skattefordringar oberoende av hur långt 
tillbaka dessa har sitt ursprung. Företagen väljer dock i dagsläget att tidsbegränsa perioden för 
upptagandet av en uppskjuten skattefordran. Enda anledningen till att man skulle få begränsa 
tidsperioden är om det går att visa på att något kommer att hända i verksamheten, som gör att 
det finns skäl för detta, menar respondent tre. Going-concern är något som alla företag 
förutsätter och då menar respondenten att det inte finns något som säger att de inte ska 
redovisa sina skattefordringar fullt ut. Det här är något som respondent två motsätter sig, hon 
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menar att även om det inte står någon tidsgräns i rekommendationen så bör inte företag 
redovisa skattefordringar som hänför sig längre tillbaka än fem år. För henne känns 
upptagandet av uppskjuten skattefordran då osäker och hon förlitar sig i dessa fall mer på 
praxis. 
 
Motiveringarna i de årsredovisningar vi granskat har oftast varit bristfälliga, de har dock 
generellt sett blivit mer omfattande sedan RR 9 infördes. Åtta företag i undersökningen har 
redovisat en uppskjuten skattefordran år 2001, men endast ett företag anser vi har lämnat en 
utförlig motivering. Det man kan se i årsredovisningarna är ett specificerat belopp, men få har 
nämnt vad fordringen grundar sig på. Det framgår alltså inte tydligt om de uppskjutna 
skattefordringarna hänför sig till förlustavdrag eller något annat. Fem av företagen i 
undersökningen har lämnat någon form av upplysning om summan på fordringen samt om hur 
den uppstått. Dessa hade tagit upp någon form av temporära skillnader, men fyra stycken 
företag har även redovisat förlustavdrag som en fordran. Megacon i vår undersökning är det 
företag som lämnat mest detaljer kring varför de redovisat uppskjutna skattefordringar. Deras 
motivering för år 2001 lyder:  
 

” I koncernräkenskaperna har upptagits uppskjuten skattefordran om 2 199 KSEK. 
Fordringarna utgör del av det förvärvade skattemässiga värdet av EnerCom Ltds 
förluster under 1997, samt det förväntade värdet av framtida underskottsavdrag i 
Energy Communication Sweden AB. Värdet av underskottsavdraget i Energy 
Communication har tidigare inte aktiverats mot bakgrund av att bolaget inte haft 
verksamhet och möjligheterna med utnyttjandet har varit begränsade. Bolaget 
utgör nu Megacons exportfunktion från Sverige.” 

 
Obducat har varit relativt noggranna i dokumentationen kring sina skatter, de lämnar också 
upplysningar kring belopp i noten, men har dock valt att inte redovisa sina förlustavdrag utan 
att ge närmare förklaring. De skriver: 
 

”Till och med 2001 uppgår det ackumulerade skattemässiga förlusten i de Svenska 
bolagen till MSEK -128,4, vilket motsvarar en uppskjuten skattefordran på MSEK 
35,9. I enlighet med tidigare år har detta ej resultatförts. I England finns ett 
skattemässigt underskott på motsvarande MSEK 8,6 med en tillhörande uppskjuten 
skattefordran om MSEK 2,6.” 

 
Exempel på upplysningar som företag lämnat, vilka vi anser är mycket bristfälliga är: 
”underskottsavdrag på 1290”, samt ”de ansamlade förlustavdragen har ej åsatts något 
värde”. 
 
Ett exempel på ett företag som valt att inte redovisa sina förlustavdrag är Get Updated. De 
nämner i sin årsredovisning att de inte har åsatt sina förlustavdrag något värde, trots att de gått 
med förlust ett antal år och gör ett antal internationella satsningar som de i framtiden tror ska 
genera vinster. Hebi Healthcare är ett annat av företagen i undersökningen som motiverat 
varför de inte redovisat sina förlustavdrag som en uppskjuten skattefordran, de menar att det 
är en alltför osäker tillgång och vill därför inte ta upp den av säkerhetsskäl.  
 
Bristfälliga upplysningar och motiveringar är som vi tidigare nämnt något revisorerna 
uppmärksammat. Intervjurespondent tre anser att brist på motivering beror på att företag har 
svårigheter att förstå principen med motiveringarna och när de inte gör detta missar de vilken 
detaljrikedom motiveringarna kräver. Det är i många fall i de bakomliggande faktorerna till 
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varför företagen anser att de ska redovisa en uppskjuten skattefordran som bristerna syns, det 
vill säga företagen har ingen påtaglig grund till sina motiveringar. En av respondenterna 
menar att företagen har faktorerna i huvudet, men missar att ta fram exakta analyser och 
skriva ner det på papper. Han anser att företagen är cirka 75 procent rätt ute med sitt 
resonemang, men har slarvat med analysen av situationen. ”De är lata och gör det lite lätt för 
sig” , menar han. Ett exempel på ett företag som inte motiverar sina uppskjutna 
skattefordringar är Ark Travel. De har uppskjutna skattefordringar på 2,3 Mkr, men de 
kommenterar inte denna summa någonstans i årsredovisningen. Emcap är ett exempel på ett 
företag som endast tar upp en del av den totala fordringen. De skriver i sin årsredovisning att 
de år 2001 endast redovisar de skattefordringar som de i framtiden anser att de sannolikt 
kommer att utnyttja. De har specificerat summan för temporära skillnader och 
underskottsavdrag, men inte förklarat vad de bygger sina antaganden på. 
 
Innan RR 9 infördes finner vi nästan inga motiveringar i årsredovisningarna till varför en 
uppskjuten skattefordran redovisas som en tillgång. I många fall framgår det inte av 
årsredovisningen om en skattefordran redovisats eller inte. Problemet är att det innan år 2001 
och RR 9 inte fanns några krav på att redovisa uppskjutna skattefordringar i en egen post, 
vilket medför att företag kan ha redovisat uppskjutna skattefordringar men inte specificerat 
denna, utan inkluderat den under någon annan post. Därmed är det svårt för oss att säga om 
företag har redovisat uppskjutna skatter eller inte.  
 
Endast två av våra 15 utvalda företag, Obducat och Megacon, redogjorde år 2000 för vad 
deras redovisade uppskjutna skattefordran beror på, de har dock inte motiverat hur de i 
framtiden kommer att ha möjlighet att utnyttja den. I båda fallen beror skattefordringen på ett 
förvärvat förlustavdrag, vilket innebär att företagen tror att de med stor sannolikhet kommer 
att kunna utnyttja skattefordringen de redovisat. Det är intressant att poängtera att skillnaden i 
noterna i årsredovisningen mellan åren inte har varit särskilt markant.  

6.3.3 Redovisning av uppskjutna skattefordringar vi d förlustavdrag 
 
Redovisningen av uppskjutna skattefordringar anser respondenterna är svårast vid 
förlustavdrag, då rekommendationen ställer mycket högre krav. Det har i vår undersökning 
visat sig att 53 procent av företagen gick med förlust år 2000, men de har inte visat i 
balansräkningen om de redovisat skattefordringar till följd av förluster eller temporära 
skillnader. Endast Megacon redovisade tydligt sina förlustavdrag, vilket dock är ett förvärvat 
förlustavdrag och det har inte uppstått tillföljd av att företaget visat ett negativt resultat. År 
2001 är det 60 procent av företagen som går med förlust, och detta år har fler företag 
redovisat en uppskjuten skattefordran till följd av förlustavdrag än år 2000, fyra företag 
Arcam, Emcap, Forum SQL samt Megacon. Enligt respondent två är förlustavdrag den mest 
förekommande orsaken till redovisning av uppskjutna skattefordringar. Det faller sig naturligt 
att storleken på förlustavdragen är något som varierar mycket mellan företagen då företagen 
visar olika storlek på de negativa resultaten. En anledning till varför storlek på förlustavdrag 
kan variera extra mycket är enligt respondent tre att företag är väldigt försiktiga med 
redovisningen av underskottsavdrag och att vissa endast redovisar en del av underskottet som 
en tillgång. Han anser att företagens resonemang inte har stöd i rekommendationen utan är en 
påhittad försiktighetsprincip. 
 
I Arcam kan vi se spår av denna påhittade försiktighetsprincip. Arcam har haft möjlighet att 
redovisa förlustavdrag från 1998 till 2001, då de har negativt resultat dessa år. De har dock 
valt att endast redovisa en skattefordran på 91 Tkr i balansräkningen.  Företaget nämner de 



Kapitel 6 ~ Empiri 
 

39/50 

ansamlade outnyttjade förlustavdragen svepande i bokslutskommentarerna både år 2000 och 
2001 och motiverar inte varför de inte tar upp hela beloppet. För nystartade företag kan det 
vara extra svårt att bedöma sina framtida vinster och att bevisa att företaget kommer att visa 
ett positivt resultat, då man inte tidigare har gjort det. Arcam har visat en neråtgående trend 
sedan 1998 och visat sämre resultat för varje år som gått. De har gått från ett resultat på 55 
Tkr minus till 27 Mkr minus. Det negativa resultatet förklarar de som en effekt av att de nu 
för forskning och utveckling direkt över resultatet. Företaget har under året haft en 
nettoomsättning på noll kronor, men har under året fått in sina två första order och bildat ett 
nytt dotterbolag, vilket tyder på att de fortfarande är i en utvecklingsfas och förmodligen 
kommer att gå med vinst i framtiden. Emcap redovisar underskottsavdrag tillföljd av att de år 
2001 gick med en förlust på 6,2 Mkr, detta företag har redovisat ungefär halva sina 
förlustavdrag på basis av att de anser sig kunna utnyttja dessa i framtiden.  
 
Forum SQL redovisar år 2001 en uppskjuten skattefordran tillföljd av förlustavdrag, detta 
negativa resultat beror till stor del på en nedgång i branschen. Företaget har gått från ett 
resultat på 2, 4 Mkr år 2000 till ett negativt resultat på 26 Mkr före skatt år 2001, en ganska 
markant skillnad som till stor del kan bero på höga avskrivningar på goodwill. De har tecknat 
ramavtal med många kunder, vilket i framtiden tros generera vinster samt kommer att öka 
omsättningen och därför har företaget redovisat en skatteintäkt på 7,7 Mkr, vilket har ökat 
resultatet med denna summa. Företaget har redovisat en skattefordran på 841 Tkr.  
 
Ett företag som valt att inte redovisa sina förlustavdrag är Zapp då de inte ansåg att det var 
säkert. Företaget gick med stora förluster år 2000 på grund av felinvesteringar och hög 
produktutveckling, men år 2001 gick de med vinst igen. Även Get Updated, Estinvest, Hebi 
Healthcare, Obducat, Polyplank och SRAB Shipping har alla förlustavdrag på flera miljoner, 
som de valt att inte redovisa som skattefordringar och enligt respondent tre kan sådana fall 
ofta bero på att företagen känner ett obehag vid redovisningen av uppskjutna skattefordringar, 
som är en osäker tillgång. Dessa företag har gått med förlust flera år bakåt i tiden, men känner 
ändå att en positiv framtid väntar dem.  

6.4 Kreativ redovisning 
 
Vid osäkra tillgångar anser revisorerna att det är särskilt viktigt att vid varje balanstillfälle 
reflektera över om bedömningen kring tillgången har förändrats, ta in alla underlag och göra 
en ny värdering. Dessa faktorer gör att revisorerna granskar posten uppskjutna 
skattefordringar lite extra. Respondent tre anser här att det främst beror på att tillgången är 
svårvärderad, inte att de känner någon misstänksamhet mot företaget i samband med osäkra 
tillgångar. 
 
Respondent två tycker att det kan vara svårt att använda uppskjutna skattefordringar i 
samband med begreppet kreativ redovisning. Hon anser att hon som revisor är mer skeptisk 
och kräver mer motiveringar hos företag som gått förlust och gör en budgeterad förlust även 
nästkommande år. Men även hon menar att denna misstänksamhet bottnar i företagens 
okunnighet och inte i tron att de försöker manipulera sin ekonomiska ställning. Detta är något 
som respondent ett håller med om. Respondent tre tror dock att det i början förekom en del 
idéer med att redovisa uppskjutna skattefordringar som saknade grund med syfte att höja 
företagets ekonomiska ställning, men det är något som han anser att revisorerna och 
övervakningspanelen stävjade fort. Nu tror han att iden kring att redovisa skattefordringar och 
skatteintäkter i samband med underskottsavdrag för att rädda årets resultat har försvunnit och 
det särskilt på en aktiemarknad.  
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Revisorerna har stött på många fall där företagen inte redovisar sina förlustavdrag trots att de 
ska göra det enligt rekommendationen och de tror att det är fler som väljer att inte redovisa 
sina förlustavdrag än företag som väljer att redovisa dem fast de inte ska. I granskningen av 
årsredovisningar har vi inte stött på något som säger att företag tagit upp en uppskjuten 
skattefordran fast än de egentligen inte bör och därmed ha lyft företagets ekonomiska 
ställning. Företagen avviker i många fall från rekommendationen, men det är alltså snarare så 
att de redovisar uppskjutna skattefordringar i mindre grad än vad de egentligen ska. 
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7. Analys 
 kapitlet kommer vi att knyta samman teorierna vi presenterat i teorikapitlet med det 
empiriska material vi samlat in. Vi kommer att tolka materialet med hjälp av teorierna och 
rekommendationen samt redogöra för våra egna reflektioner kring ämnet. Upplägget 

kommer att följa den empiriska framställningen.  

7.1 Frekvens av uppskjuten skattefordran i företag 
 
Vi ser en skillnad i redovisningen av uppskjutna skattefordringar mellan åren 2000 och 2001, 
då rekommendationen infördes. År 2000 redovisade 40 procent av företagen någon typ av 
uppskjuten skattefordran, medan det år 2001 var 53 procent av företagen som tog upp 
fordringen i balansräkningen. Eftersom företag år 2000 inte var tvungna att redovisa 
uppskjutna skattefordringar under en egen post är det svårt för oss att veta om man faktiskt 
redovisat en fordran eller inte, då denna kan rymmas under någon annan post. Men en 
uppskjuten skattefordran har då inte heller lyfts fram på något annat sätt i årsredovisningarna. 
Det faktum att undersökningen visar att frekvensen av uppskjutna skattefordringar ökat sedan 
införandet av rekommendationen, tycker inte vi är förvånande, eftersom det år 2000 inte fanns 
några regler om hur företag skulle redovisa uppskjutna skatter och företag utgick mer från 
exempelvis god redovisningssed117. Men sedan när rekommendationen infördes blev reglerna 
kring behandlingen av denna tillgång tydligare. Rekommendationen säger att företag ska 
redovisa en uppskjuten skattefordran om de uppfyller de kriterier som ställs, vilka är att 
företaget får ta upp den om de kan utnyttja den mot framtida skattepliktiga resultat.118 
 
Vår undersökning tyder på att det skett en ökning av redovisningen av uppskjutna 
skattefordringar. Det är även något studien som Goodwin och Ahmed genomfört tyder på119, 
samt Wong:s studie som visar på att redovisningen av uppskjutna skattefordringar kommer att 
öka på grund av att rekommendationen är öppnare än tidigare regler120. Wong:s studie är dock 
gjord i Nya Zeeland och i och med att Sverige inte hade några regler gällande uppskjutna 
skattefordringar innan RR 9 är det svårt att säga att rekommendationen lett till en friare 
redovisning. Vi anser dock att det går att dra paralleller med studien då redovisningen innan 
införandet av RR 9 starkt präglades av försiktighetsprincipen i Sverige, vilket innebar att 
företagen var försiktiga med hanteringen av osäkra tillgångar121. 
 
Osäkra tillgångar är svåra att värdera och identifiera, tillgången måste ha ett värde för att få 
tas med i årsredovisningen vilket innebär att tillgången ska ha framtida ekonomiska fördelar, 
företaget ska ha kontroll över tillgången samt att den ska ha uppstått till följd av inträffade 
händelser.122 Kriterierna kontroll och inträffade händelser anser vi att uppskjutna 
skattefordringar uppfyller, då skattefordringarna är hänförliga till en viss ekonomisk händelse, 
exempelvis ett negativt resultat samt är hänförlig till ett specifikt företag. En uppskjuten 
skattefordran är något som vi anser kan innebära framtida ekonomiska fördelar, men det är 
dock inte något som kan garanteras. De revisorer vi intervjuat bekräftade svårigheten med att 
göra bedömningar om skattefordringen kommer generera framtida ekonomiska fördelar, 
framtiden är som tidigare nämnts mycket svår att förutspå. Något vi noterat i 
                                                
117 Falkman. ”Redovisning och skatt.” s 82 
118 IAS 12, p. 27 och 28 
119 Goodwin, och Ahmed: “The impact of international financial reporting standards: does size matter?” s 473 
120 Wong, “Accounting for deferred taxes under NZ IAS 12” s 55-59 
121 Falkman. ”Teori för redovisning.” s 83 
122 Ibid., s 82 
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årsredovisningarna är att många företag inte vågar ta upp hela beloppet eller valt att inte 
redovisa tillgången överhuvudtaget, fast än de egentligen har möjlighet att redovisa en 
uppskjuten skattefordran exempelvis i samband med förlustavdrag. Undersökningen visar att 
60 procent av företagen går med förlust men att endast en tredjedel av dessa redovisar en 
uppskjuten skattefordran i samband med förlusten. Detta menade respondent tre beror på att 
företagen skapat sin egen försiktighetsprincip, istället för att redovisa i enlighet med 
rekommendationen. Det faktum att företagen i många fall är väldigt konservativa i sitt sätt att 
redovisa sina uppskjutna skattefordringar är något även vi kopplar till försiktighetsprincipen 
som tidigare haft en central roll i redovisningen123. Därigenom ser vi att en del av företagen 
inte vågar redovisa tillgångarna fullt ut. Företag har med andra ord för vana att ta det säkra 
före det osäkra vilket försiktighetsprincipen förespråkar.  
 

7.2 Svårigheter kring redovisningen av uppskjutna s kattefordringar  

7.2.1 Införandet av rekommendationen 
 
Jermakowicz och Gornik-Tomazewski diskuterar införandet av IFRS i en artikel och menar 
att när den externa redovisningen blir mer omfattande och ställer högre krav på den interna 
redovisningen leder detta till mycket extra arbete, vilket slår hårdast på de små företagen. 124 
Vår empiriska undersökning har inte visat på några specifika svårigheter gällande tolkningen 
av rekommendationen vid dess införande. Revisorerna antydde dock att det alltid finns en viss 
anpassningsperiod vid införandet av nya rekommendationer och att det är småföretag som har 
svårast att anpassa sig, på grund av att de saknar resurser för att ha tid att lära sig reglerna 
ordentligt, vilket stöder Jermakowicz och Gornik-Tomazewskis studie. 
 
Vi tror att det kan vara så att företagen i dagsläget redovisar ännu mer uppskjutna 
skattefordringar, då det vid införandet av nya rekommendationer kan tänkas vara en viss 
anpassningsperiod innan reglerna accepteras och förstås fullt ut. Vad vi menar är därmed att 
det kan ta ett tag för företag att gå ifrån det konservativa invanda tänket, vilket respondent tre 
konstaterat och även Wong diskuterat i sin studie125. Om vi hade tittat från år 2000 och fram 
till idag tror vi att vi hade sett en utveckling av användandet av rekommendationen, detta 
antagande bygger vi till viss del på att IFRS reglerna började gälla år 2005. Vi tror i och med 
detta att begreppet rättvisande bild blivit mer accepterat som en dominerande faktor i 
redovisningen och att det leder till att företagen redovisar mindre konservativt för var år som 
går. 

7.2.2 Motiveringar och bakomliggande bedömningar 
 
Brister i motiveringarna har revisorerna uppmärksammat och det beror enligt revisorerna inte 
på att företagen tolkar rekommendationen fel utan att de inte förstår vitsen med 
motiveringarna. Respondent tre konstaterar att det ofta är i dokumentationen bakom 
motiveringarna som det brister, han ser ofta företag som skriver en motivering men sedan inte 
har räknat på det framtida resultatet som den grundar sig på, vilket visar sig vid en närmare 
granskning. Han anser vidare att företagen är 75 procent rätt ute med sina resonemang men att 
företagen är lata och helt enkelt inte orkar genomföra en grundlig beräkning på deras framtida 
                                                
123 Smith, ”Redovisningens språk.” s 87-89 
124 Jermekowicz, och Gornik-Tomazewski  ”Implementing IFRS from the perspectiva of EU publicly traded 
companies” s 186 
125 Wong, “Accounting for deferred taxes under NZ IAS 12” s 55-59 



Kapitel 7 ~ Analys 
 

43/50 

vinster. Vi vill gärna tro mer på människan än att hon styrs av sin lathet, därför tycker vi 
denna teori är lite drastisk. Vi anser istället att Wongs resonemang om att alltför höga 
kostnader vid framtagandet av prognoser är en anledning till varför företag inte grundligt 
redogör för sina motiveringar.  
 
Revisorerna lyfte särskilt fram två svårigheter som de anser att företagen har problem med, 
dessa är arbetet med att göra bedömningar av deras framtida vinster samt företagens värdering 
av tillgången och de menar att motiveringarna till dessa faktorer ofta brister. En 
värderingsprincip som IFRS rekommendationerna tillåter är värdering till verkligt värde, 
denna värderingsmetod innebär att företag ska värdera tillgången till det värde de anser att 
den kommer inbringa i framtiden126. Det har visat sig vara komplicerat att bedöma framtida 
vinster och därmed kunna avgöra om en uppskjuten skattefordran kommer att kunna utnyttjas. 
Det är därför svårt att värdera dessa tillgångar enligt rådande värderingsprinciper, och vi 
förstår att företag kan ha problem med att veta vilket belopp de ska redovisa. 
 
Rekommendationen säger att företagen måste ge övertygande motiveringar till varför de 
redovisar en uppskjuten skattefordran och kraven på motiveringarna är hårdare vid 
förlustavdrag127. Något vi kan se i årsredovisningarna är att det brister i motiveringarna och 
att dessa inte uppfyller rekommendationens krav. En bakomliggande orsak menade 
revisorerna är att företagen har problem med att visa på prognoser som styrker redovisningen 
av uppskjutna skattefordringar. Enligt Wong så har effekten i Nya Zeeland blivit den att 
företagen har fått ökade kostnader tillföljd av att de måste dokumentera och beräkna 
prognoser för att motiveringarna kring uppskjutna skattefordringar ska ha en grund att stå 
på128. Goodwin och Ahmed menade att småföretag påverkats mest av skatteredovisningen vid 
införandet129. Vår studie har visat att beviskravet är väldigt högt och det innebär att företagen 
måste kunna visa upp exempelvis prognoser, kostnader och kontrakt för att styrka vilka 
framtida vinster företagen kommer att ha, vilket är väldigt kostsamt för företag. De höga 
kostnaderna leder alltså till att småföretagen har svårigheter med att föra ner de faktorer som 
pekar på att företaget kommer att gå med vinst i framtiden på papper.  
 
Skillnaden i motiveringar i årsredovisningarna mellan år 2000 och 2001 har varit markant, 
men vi trodde att motiveringarnas omfattning skulle ha ökat mer mellan åren. Det kan dock 
tänkas vara så att företagen inte har hunnit anpassa sig till rekommendationen och därmed inte 
har förstått hur grundläggande motiveringar det krävs vid redovisningen av uppskjutna 
skattefordringar, särskilt i samband med förlustavdrag. Motiveringarna har dock förbättrats då 
det innan RR 9 infördes knappt existerade motiveringar i årsredovisningarna till varför 
företagen redovisade eller inte redovisade fordringen. 
 
Vad vi kan se med utgång från kraven i IAS 12 är att motiveringarna i årsredovisningarna är 
väldigt kortfattade och informationsfattiga. Exempel på några motiveringar vilka vi anser är 
bristfälliga är: ”underskottsavdrag på 1290”, och ”de ansamlade förlustavdragen har ej 
åsatts något värde”. Dessa motiveringar anser vi inte följer rekommendationens krav på 
upplysningar vid redovisning av uppskjutna skattefordringar. Rekommendationen säger att 
företagen ska lämna upplysningar om bland annat skattefordringar hänförliga till tidigare 

                                                
126 Elliott och Elliott, ”Financial Accounting Reporting and Analysis ” s 180 
127 IAS 12, p 82 och 81 
128 Wong, “Accounting for deferred taxes under NZ IAS 12”  s 55-59 
129 Goodwin, och Ahmed: “The impact of international financial reporting standards: does size matter?” s 473 
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perioder och skatt som inte tidigare redovisats gällande uppskjutna skattefordringar vilka nu 
används för att minska en uppskjuten skattekostnad130.  
 
Vi tycker också att bristen på motiveringar i årsredovisningarna är ett avsteg från de 
kvalitativa egenskaper som redovisningen ska utformas efter, det vill säga att 
årsredovisningen ska ha relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Med det menar vi att det 
brister när det gäller att tillhandahålla information som ska hjälpa till vid beslutsfattande. 
Tillförlitlighet uppnås om företagen speglar företagets ekonomiska läge rätt131. Vi menar då 
att bristfällig information kan ge en felaktig bild av företagets läge vid redovisningen av 
uppskjutna skattefordringar då det ofta är en osäker fordran. Då kan vi tycka att det skulle 
vara intressant för företagets intressenter att få en bättre bild av vilka fordringar det är som är 
baserade på förlustavdrag och hur gamla de är, detta för att intressenterna ska kunna basera 
sitt beslutstagande på bra information. I undersökningen har det dock förekommit några 
företag vilka lämnat bra motiveringar och som vi anser följer rekommendationen, då de till 
exempel förklarar anledningen till varför de redovisar en uppskjuten skattefordring samt 
specificerar delbelopp för vad fordringen består av. Dessa företag är Megacon och Obducat. 
Sen är det så att man som läsare ofta vill ha mer upplysningar än det som står där för att 
kunna skapa sig en ännu bättre uppfattning om företagets ställning.  

7.2.3 Redovisningen av uppskjutna skattefordringar i samband med 
förlustavdrag 
 
Vår undersökning visar att 53 procent av företagen gick med förlust år 2000 och företagen 
visar inget i årsredovisningen om de redovisat sina förlustavdrag som en uppskjuten 
skattefordran eller inte. Megacon har dock redovisat en uppskjuten skattefordran i samband 
med ett förvärvat förlustavdrag. År 2001 visade 60 procent av företagen ett negativt resultat, 
varav endast Emcap, Arcam, Forum SQL samt Megacon har tagit upp en uppskjuten 
skattefordran i samband med förlustavdrag. Dessa har dock valt att inte redovisa hela 
beloppet, men ger i noterna inga skäl till varför de inte tagit upp hela förlustavdraget. Vi tror 
dessutom att det kan vara fler som redovisar skattefordringar i samband med förlustavdrag än 
de som framgår av årsredovisningarna, men de ofullständiga motiveringarna leder till att det 
är svårt för oss att utsäga vad vissa företags redovisade skattefordringar grundar sig på.  
 
Rekommendationen säger att företag ska redovisa uppskjutna skattefordringar i samband med 
förlustavdrag endast i de fall det finns övertygande omständigheter som pekar på att företaget 
kommer att ha framtida positiva resultat, dessa faktorer ska tydligt framgå i noter i företagens 
årsredovisningar. 132 Den känsla vi får när vi tittat i årsredovisningar är att företag inte 
redovisar enligt rekommendationen, antingen på grund av osäkerhet eller på grund av 
bristande kunskap. Empirin visar att de flesta av företagen som gått med förlust och inte 
redovisat uppskjutna skattefordringar, eller bara delar av beloppet, är relativt nystartade 
företag som fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas och gör förluster på grund av 
exempelvis stora investeringar, produktutveckling samt liten försäljning. Nystartade företag 
har extra svårt att bevisa att de kommer ha framtida vinster vilket gör att IAS 12 skapar ännu 
mer problem för dessa företag än redan etablerade företag. De företag i vår studie som har ett 
negativt resultat, ser positivt på framtiden och inget i årsredovisningarna pekar på att de 
kommer gå med framtida förlust.  Det anser vi innebär att företagen enligt rekommendationen 

                                                
130 IAS 12 p 79 
131 Smith, ”Redovisningens språk.” s 25 
132 IAS 12, p. 35  
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ska redovisa hela sitt förlustavdrag, det vill säga 28 procent av förlusten. Respondent tre 
menar även han att företagen går ifrån själva rekommendationen och redovisar i enlighet med 
en påhittad försiktighetsprincip. Tidigare har försiktighetsprincipen haft en central roll i 
Svensk redovisning, denna säger att man inte ska redovisa osäkra tillgångar133. Vi kan därför 
förstå att företag fortfarande tänker i enlighet med denna princip. En uppskjuten skattefordran 
kan särskilt anses vara osäker i samband med förlustavdrag, men trots detta anser vi att 
företagen istället för att vara försiktiga och konservativa när det kommer till redovisningen av 
denna osäkra tillgång, bör följa rekommendationen och principen om rättvisande bild mer. 
Om de bara har bra motiveringar och gör nya bedömningar varje år, avviker de inte från 
rekommendationen. 
 
Som vi tidigare förklarat gör företag många gånger en försiktighetsbedömning vid 
värderingen av uppskjutna skattefordringar och väljer att endast ta upp en del av det totala 
beloppet eller att endast redovisa dem i tre till fem år. Revisorerna hade dock delade meningar 
om det är rätt att göra så eller inte. En av dem menade att rekommendationen inte säger något 
om tidsbegränsning för redovisningen av uppskjutna skattefordringar och därmed ska 
företagen redovisa dem om de har belägg för det. Han påpekade att företag antar going 
concern, som är ett av grundantagandena inom redovisning, vilket betyder att företagen antar 
att de kommer att fortleva under den närmaste framtiden och att de någon gång i framtiden 
kommer att gå med vinst134. Utifrån detta menar han att principen om att företagen bara ska 
redovisa sina uppskjutna skattefordringar under en begränsad tidsperiod är något som är fel. 
Med utgångspunkt från going concern kan man säga att i de fall företagen väljer att inte 
redovisa sina förlustavdrag innebär det i princip att de tror att de kommer gå i konkurs och är 
så fallet ska de lägga ned företaget. På det sättet kan vi tycka att rekommendationen och 
grundprinciperna motsäger varandra, vilket kan skapa problem vid bedömningen av hur 
företagen ska redovisa tillgången. 
  
En annan revisor i undersökningen tycker istället att det är bra om man begränsar intjäningen 
till tre eller fem år då det handlar om osäkra fordringar och detta är något vi ser att hon får 
stöd ifrån Stefan Kylebäck, som skrivit en artikel i Balans om detta ämne. Kylebäck menar att 
om intjäningen begränsas till tre år kommer det att lösa problemet med underskottsavdrag i 
företag som haft ett negativt resultat i flera år och inte visar på någon uppåtgående trend135.  

7.3 Kreativ redovisning 
 
Kreativ redovisning ger en felaktig bild av företagets ekonomiska läge och innebär en 
försköning av resultatet. Om styrelsen i ett företag missbrukar sin ställning på detta sätt, kan 
företagets intressenter ta skada.136 Det är vid förlustavdrag som vi tror att kreativ redovisning 
skulle kunna förekomma och var därför intresserade att undersöka detta vid sidan av 
huvudsyftet. Schroeder menar att en ny rekommendation kan lämna utrymme för kreativ 
redovisning då företagen gör sin tolkning utifrån sina egna intressen137. Eftersom RR 9 
infördes 2001 och var en helt ny rekommendation då, anser vi att det är intressant att se vad 
revisorer anser om detta. Revisorerna i vår undersökning har en gemensam åsikt gällande 
problemet med kreativ redovisning. De anser att rekommendationen inte öppnar upp för 

                                                
133 Falkman, ”Teori för redovisning.” s 83 
134 Smith, ”Redovisningens språk.” s 27-29 
135 Kylebäck, ”Skattefordran hänförlig till underskottsavdrag: Begränsa den framtida intjäningen till tre år” s 17 
och 19 
136 Rafik, “The impact of corporate ethical values on perceptions of earnings management.” s 84-86 
137 Schroeder. m. fl. “Financial Accounting Theory and Analysis – text readings and cases.” s 82  
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kreativ redovisning. De var alla eniga om att man som revisor är mer uppmärksam när man 
ser en uppskjuten skattefordran till följd av förlustavdrag, men att denna misstänksamhet inte 
bottnar i tron att företag försöker manipulera sitt resultat, utan att den istället beror på 
företagens okunnighet. En av revisorerna tror att det vid införandet av rekommendationen 
fanns optimister som såg en möjlighet i att utnyttja den nya rekommendationen för att 
skönmåla sin ekonomiska ställning. Han menade dock att revisorer och övervakningspanelen 
lyckats väl med att förhindra detta beteende.  
 
Vad vi kan urskilja från årsredovisningarna är att företag inte redovisar exakt i enlighet med 
rekommendationen. I vår undersökning har vi inte stött på något företag som redovisat en 
uppskjuten skattefordran, fast enligt oss inte bör göra det. De företag vi träffat på har istället 
varit väldigt blygsamma i upptagandet av en uppskjuten skattefordran i samband med 
förlustavdrag, vilket enligt oss lutar mot att företag hellre tar det säkra före det osäkra. Trots 
att företagen skulle kunna höja sitt resultat och sina tillgångars värde med åtskilliga miljoner 
väljer de att inte göra detta. Med detta som bakgrund, revisorernas åsikter samt teorierna kring 
kreativ redovisning kan vi dra slutsatsen att det inte förekommer kreativ redovisning i 
samband med förlustavdrag. Den senaste tiden har det dock förekommit flera fall där kreativ 
redovisning uppmärksammats138. Vi tycker därför att det inte går att helt utesluta kreativ 
redovisning i samband med skattefordringar då människor med oärligt uppsåt tidigare inom 
redovisning lyckats lura kunniga människor. Vi tror dock inte att det är vanligt med försök till 
kreativ redovisning. 

 

                                                
138 Rafik: ”The impact of corporate ethical values on perceptions of earnings management.” s 84-86 
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8. Slutsatser och förslag till framtida forskning  
 

 inledningen av detta kapitel kommer vi att återknyta till det undersökta problemet och 
syftet med denna studie, för att påminna läsaren om studiens mål. Därefter kommer vi att 
kortfattat redogöra för de slutsatser undersökningen resulterat i och till sist ger vi förslag 

på framtida forskning inom ämnet.  

8.1 Återknytning till problem och syfte  
 

Vi återger här den problemformulering som studien ska besvara: 
 

Vilken effekt har 2001 års rekommendation om uppskjutna skattefordringar haft på 
redovisningen i börsnoterade mindre företag? 

 
De två huvudsyftena med uppsatsen är att, med hjälp av granskning av börsnoterade företags 
årsredovisningar och intervjuer med revisorer göra en kartläggning över: 
 
• förekomsten av uppskjutna skattefordringar före och efter rekommendationen 

infördes, 
• hur företagen motiverar användandet av rekommendationen och om motiveringarna 

uppfyller de krav som ställs enligt rekommendationen. 
 

Ett delsyfte med studien är att försöka undersöka: 
 
• om rekommendationen öppnar upp för kreativ redovisning. 

 

8.2 Slutsatser 
 
I vår studie har vi sett en ökning i redovisningen av uppskjutna skattefordringar mellan åren 
2000 och 2001. År 2000 var det 40 % av företagen som redovisade en uppskjuten 
skattefordran jämfört med år 2001, då 53 % gjorde detta. Men det är svårt att säga hur stor 
förändringen egentligen är på grund av att skattefordringar tidigare kan ha redovisats under 
andra poster i balansräkningen och därför framgår det inte i årsredovisningarna från år 2000 
om de redovisar uppskjutna skattefordringar. Innan vi inledde vår studie trodde vi att 
ökningen skulle vara större, men det verkar som att företag känner stor osäkerhet kring 
upptagandet av denna tillgång och därför väljer bort att redovisa den i balansräkningen. Vår 
slutsats blir ändå att införandet av rekommendationen har fått en effekt på redovisningen av 
uppskjutna skattefordringar i börsnoterade mindre företag. 
 
Majoriteten av motiveringarna i årsredovisningarna har i undersökningen visat sig vara 
bristfälliga. Företagen har i många fall helt missat att förklara orsakerna bakom redovisningen 
av skattefordringarna och de har endast lämnat upplysningar om en klumpsumma. De företag 
som redovisat förlustavdrag har troligtvis gjort det på grund av att de anser att de är troligt att 
de kommer att gå med vinst inom några år, men har inte förklarat det närmare i 
årsredovisningarna. Med andra ord har de inte följt rekommendationen fullt ut. Bristerna i 
motiveringarna kan bero på att:  
 

I 
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• det är svårt att ändra tankesätt vid införandet av rekommendationen, det vill säga att lämna 
försiktighetstänkandet bakom sig samt att förstå tanken med periodisering av skatter. 

• det är komplicerat att värdera tillgången och göra bedömningar gällande redovisningen av 
uppskjutna skattefordringar. 

• det är kostsamt för företagen att göra prognoser och samla in material för att bevisa 
framtida vinster i företaget. 

• det tar tid att anpassa sig till en ny regel då denna rekommendation kräver mer omfattande 
redovisning, vilket särskilt små företag inte har resurser till.  

 
Studien visar inga övertygande bevis för att rekommendationen skulle öppna upp för kreativ 
redovisning. I de företag vi granskat har vi inte sett något som tyder på att dessa företag skulle 
använda sig av kreativredovisning. De flesta företag har istället visat sig vara alldeles för 
försiktiga vid redovisningen av uppskjutna skattefordringar och använt sig av en egen form av 
försiktighetsprincip. Det enda tecknet på kreativ redovisning som studien visat är en antydan 
av en av revisorerna om att det kan har förekommit vid införandet av rekommendationen.  

8.2.1 Sammanfattande slutsatser:  
 
• Det har skett en ökning i redovisningen av uppskjutna skattefordringar. Denna har dock 

inte varit så stor som vi till en början trodde att den skulle vara.  
• Motiveringar i årsredovisningar har visat sig vara bristfälliga och följer inte 

rekommendationen fullt ut. 
• Studien har inte visat tecken på förekomst av kreativ redovisning i samband med 

redovisning av en uppskjuten skattefordran. 
 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vår studie är en kartläggning av användandet av uppskjutna skattefordringar och öppnar 
därför upp för framtida forskning. Vi har upptäckt att en liknande undersökning baserad på 
flera år kanske skulle ge en bättre bild över utvecklingen av redovisningen av uppskjutna 
skattefordringar. Ett förslag att undersöka årsredovisningar från år 2001 då 
rekommendationen infördes fram till idag.  
 
I vår undersökning har vi upptäckt att företagen har svårt att värdera uppskjutna 
skattefordringar. Med detta som bakgrund tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka 
de bedömningar företagen gör när de redovisar och värderar sina uppskjutna skattefordringar, 
det vill säga vilka antaganden de baserar upptagandet och värderingen på. Om det finns 
intresse skulle man även kunna göra en studie som undersöker om det finns någon skillnad i 
redovisningen av uppskjutna skattefordringar mellan olika branscher. 
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9. Sanningskriterier  
 

 sista kapitlet kommer vi att beskriva de sanningskriterier som har betydelse för uppsatsens 
vetenskapliga trovärdighet. Trovärdigheten att styrkas med hjälp av validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet. 

 
Utifrån forskarens angreppssätt tillämpas ett antal sanningskriterier för att visa om forskaren 
uppnått målet med studien eller inte. Då vi utgått från ett deduktivt angreppssätt blir validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet viktiga sanningskriterier att analysera.139  

9.1 Reliabilitet  
 
Reliabilitet kan även översättas tillförlitlighet och beskriver hur väl upprepade undersökningar 
överensstämmer med varandra. För maximal reliabilitet ger undersökningen exakt likadana 
svar vid olika tillfällen.140 För att uppnå reliabilitet är det viktigt att forskaren är noggrann vid 
utförandet av studien och bearbetningen av det empiriska materialet, men hur noggrann 
forskaren än är uppkommer det ändå ofta små fel i samband med exempelvis kodning av 
svaren och dokumentering av svaren. 141 
 
Vi anser att vi uppnått relativt god reliabilitet i denna studie, då vi använt oss av mer än en 
metod. Våra kvalitativa intervjuer bekräftade mycket av den kvantitativa informationen, som 
samlades in före intervjuerna genomfördes, vilket vi anser ökar tillförlitligheten och gör att 
våra slutsatser har mer stöd bakom sig. Vi anser oss ha varit noggranna vid hanteringen av 
data och vi har försökt att inte lägga in våra egna värderingar i analysen av informationen som 
samlats in, vi är dock medvetna om att det alltid kan uppstå fel som vi inte uppmärksammat. 
Vid intervjuer och den typ av insamling av kvantitativ data som vi genomfört, blir bortfallet 
mycket litet.  Detta faktum tillsammans med att vi genom intervjuer har möjlighet att 
inspirera respondenten har enligt Johansson Lindfors stor inverkan på reliabilitieten142. 
Sammanfattningsvis menar vi att det är möjligt att replikera studien och få liknande resultat i 
och med att vi varit noggranna i återberättningen av hur studien har genomförts. 

9.2 Validitet 
 
För att uppnå validitet i en studie måste studien uppnå både reliabilitet samt begreppsvaliditet, 
där begreppsvaliditet uppnås om forskaren verkligen mäter det denne hade avsett att mäta, det 
vill säga har forskaren undersökt variabler som har relevans för problemställningen. Man kan 
alltså fråga sig om de slutsatser som undersökningen genererar hänger ihop med 
undersökningsproblemet eller inte. 143  Det är även av relevans att forskaren använt sig av 
valida mätinstrument. I intervjustudier är därför utformningen av frågeformuläret av stor 
betydelse för validiteten i en undersökning.144 Om en undersökning har låg reliabilitet 

                                                
139 Johansson Lindfors. ”Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning.” s 161  
140 Bell, ”Introduktion till forskningsmetodik”, s 88  
141 Holme och Solvang, ”Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder.” s 163-164 
142 Johansson Lindfors. ”Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning.” s 113 
143 Ibid., s 108-109 
144 Rolf Ejvegård, ”Vetenskaplig metod”. Upplaga 2, Lund: Studentlitteratur, 1996, s 111 
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kommer även validiteten vara låg, men om reliabiliteten i en studie är hög innebär inte detta 
att validiteten automatiskt också blir hög.145 
 
Vid utformningen av intervjumallen hade vi syftet och frågeformuleringen i åtanke. Även den 
teoretiska referensramen och rekommendationen om uppskjutna skattefordringar följde med 
oss i arbetet med mallen. Detta gjorde att vi utformade frågor som var betydelsefulla för vår 
undersökning och svaren gav oss relevant information. Även vid granskningen av 
årsredovisningar hade vi syftet med oss i bakhuvudet för att under hela studien hålla oss på 
rätt spår, då vi är medvetna om att det är lätt hänt att komma på villovägar. Vi har även 
kritiskt granskat de frågor vi formulerat innan själva intervjuerna genomfördes. Dessa faktum 
samt att vi anser oss ha svarat på det avsedda syftet, har ökat validiteten i denna studie. Vi 
skulle dock ha kunnat öka studiens validitet genom att genomföra en pilotstudie, vilket kan ge 
information om vad som i intervjumallen är otillräckligt.  

9.3 Generaliserbarhet 
 
Om en studie ska kunna generera generella slutsatser är det av vikt att urvalet är ett 
sannolikhetsurval och att detta är representativt för en hel population.146 Det finns därför 
problem kring att generalisera när man inte har insamlat nog med information eller använt 
tillräckligt många undersökningsenheter, men det kan vara nog så viktigt att bara kunna 
relatera till ett visst fall.147  
 
Då urvalet i den kvantitativa delen av studien kommer ur ett tillgänglighetsurval, blir det svårt 
för oss att generalisera resultaten i denna studie. Problemet med generalisering är även att 
antalet observerade årsredovisningar varit av mindre omfattning, det blir därmed svårt att för 
oss generalisera för en stor population. Däremot anser vi att vi kan relatera slutsatserna till 
verkligheten just mindre börsnoterade företag lever i. 
 

                                                
145 Ejvegård, ”Vetenskaplig metod”, s 72 
146Johansson Lindfors. ”Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning.” s 162  
147 Bell, ”Introduktion till forskningsmetodik.” s 152 
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Intervju guide     Bilaga 1 
 
Introduktion: 
 
1. Berätta lite om dig själv (erfarenhet, arbetsuppgifter, inriktning…) 
 
Frekvens av uppskjutna skattefordringar i företag: 
 
2. Hur vanligt är det med redovisning av uppskjutna skattefordringar?  
 
3. I vilka företag ser man oftast uppskjuten skattefordran?  
 
Svårigheter kring redovisningen av uppskjutna skattefordringar: 
 
4. Har företag haft svårigheter vid införandet av RR 9? 
- På vilket sätt? 
- Problem med tolkningar av rekommendationen? 
 
5. Vilka svårigheter kan det finnas vid upptagandet av uppskjutna skattefordringar?  
 
Motiveringar i årsredovisningar: 
 
6. Vilken typ av motiveringar har ni stött på i årsredovisningarna? 
 
7. Är motiveringarna tillräckliga i årsredovisningarna enligt rekommendationen? 
 
8. Vad tror ni att felaktiga/otillräckliga motiveringar beror på?  
- Feltolkningar av IAS 12? 
- Utnyttjande av oklar rekommendation? 
 
Redovisning av uppskjutna skattefordringar vid förlustavdrag: 
 
9. Ser ni några extra komplikationer vid redovisning av skattemässiga förlustavdrag? 
- Bedömningen av en osäker tillgång? 
- Kreativ redovisning? 
 
10. Hur ser ni på upptagandet av uppskjutna skattefordringar vid förlustavdrag? 
- Spejar extra efter felaktigheter, bedömningar etc. 
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Intervjuer 
 
Respondent 1: Onsdagen den 29 November kl 9:30,  Tid: 21 minuter 
 
Respondent 2: Onsdagen den 29 November kl 10:30, Tid: 17 minuter 
 
Respondent 3: Onsdagen den 29 November kl 13:00, Tid: 32 minuter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


