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Sammanfattning 
 
Titel: Redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter – en studie på fastighetsbolag inom K3 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Felix Enoksson och Viktor Urby 
 
Handledare: Arne Fagerström  
 
Biträdande handledare: Annika Lake 
 
Examinator: Stig Sörling 
 
Datum: 2014 – juni 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur redovisningsansvariga på företag inom 

fastighetsbranschen uppfattar det nya K3-regelverket vad gäller redovisning av uppskjuten 

skatt som uppstår på grund av att beskattningen är delvis frikopplad från redovisning av 

fastigheter. 

  
Metod: Studien är av kvantitativ natur med en deduktiv ansats. Insamling av empiri har skett 
genom insamling av data i form av webbenkäter och dokumentstudie. Det empiriska utfallet 
har sedan analyserats mot tidigare forskning och teorier. 
 
Resultat och slutsats: Resultatet visar på att det finns flera förklaringsvariabler som både 
enskilt och tillsammans påverkar respondenterna och hur de uppfattar redovisning av 
uppskjuten skatt. 
 

Förslag till framtida forskning: Då denna studie bygger på respondenternas uppfattning 

rörande redovisning av uppskjuten skatt i dagsläget kan en senare studie göras som 

behandlar det faktiska utfallet. Likaså undersöker inte denna studie alla tänkbara 

förklaringsvariabler som kan påverka utfallet. En ny studie kan därför göras som behandlar 

faktorer som exempelvis företagets marknadsposition och jämföra utfallet från ett sådant 

perspektiv. 

 

Nyckelord: K3, uppskjuten skatt, större företag, principbaserat regelverk, 
fastighetsbranschen, frikoppling 

  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problematisering .............................................................................................................. 2 

1.3 Forskningsfrågor ............................................................................................................... 4 

1.4 Syfte .................................................................................................................................. 4 

1.5 Avgränsning ...................................................................................................................... 4 

1.6 Fortsatt disposition .......................................................................................................... 5 

2. Metod ..................................................................................................................................... 6 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt .......................................................................................... 6 

2.2 Undersökningsmodell ...................................................................................................... 7 

2.3 Insamling av data ............................................................................................................. 8 

2.4 Urval ................................................................................................................................. 9 

2.4.1 Målpopulation ........................................................................................................... 9 

2.5 Bortfall ............................................................................................................................ 10 

2.6 Källkritik .......................................................................................................................... 11 

2.7 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 11 

2.8 Generaliserbarhet .......................................................................................................... 12 

3. Referensram ......................................................................................................................... 13 

3.1 Praktisk referensram ...................................................................................................... 13 

3.1.1 Uppskjuten skatt ..................................................................................................... 13 

3.1.2 Sambandet mellan redovisning och beskattning .................................................... 14 

3.1.3 Materiellt samband ................................................................................................. 16 

3.1.4 Formellt samband ................................................................................................... 16 

3.1.5 Frikoppling ............................................................................................................... 17 

3.1.6 Argument för och emot redovisning av uppskjuten skatt ...................................... 18 

3.1.7 Redovisningsmetoder för uppskjuten skatt ............................................................ 20 

3.1.8 Skuldmetoden ......................................................................................................... 21 

3.2 Teoretisk referensram .................................................................................................... 23 

3.2.1 Institutionell teori .................................................................................................... 23 

3.3 Tidigare forskning ........................................................................................................... 24 

3.3.1 Normförändringar ................................................................................................... 24 

3.3.2 Förändringsbenägenheter hos företag ................................................................... 25 

3.3.3 Rättvisande bild ....................................................................................................... 28 

3.3.6 A Priori-modell ........................................................................................................ 29 

4. Empiri ................................................................................................................................... 31 



 
 

4.1 Resultat från enkätundersökning ................................................................................... 31 

4.3 Bearbetning av empiriskt resultat .................................................................................. 37 

5. Analys ................................................................................................................................... 42 

5.1 Normförändringar .......................................................................................................... 42 

5.2 Institutionell teori – normativ ismorfism ....................................................................... 43 

5.3 Förändringsbenägenhet ................................................................................................. 44 

5.4 Rättvisande bild .............................................................................................................. 45 

5.3 Bortfallsanalys ................................................................................................................ 46 

5.4 Förfinad A Priori-modell ................................................................................................. 48 

6. Slutsatser .............................................................................................................................. 49 

6.1 Studiens slutsats ............................................................................................................. 49 

6.1.1 Hur uppfattar ledande befattningshavare inom företagen redovisning av 
uppskjuten skatt på fastigheter och skiljer sig denna uppfattning utifrån företagets 
storlek som ledande befattningshavare representerar? ................................................. 49 

6.1.2 Vad finns det för argument med att redovisa eller ej redovisa uppskjuten skatt? 51 

6.2 Praktiskt bidrag............................................................................................................... 52 

6.3 Metodreflektion ............................................................................................................. 52 

6.4 Förslag till framtida forskning ........................................................................................ 53 

Referenslista ............................................................................................................................. 54 

Bilaga 1. Frågeformulär ........................................................................................................ 61 

 

 
 
 
Figur- och tabellförteckning 
Figur 1. Studiens disposition ...................................................................................................... 5 

Figur 2. Uppsatsens angreppssätt .............................................................................................. 7 

Figur 3. Livscykelkurva för myter ............................................................................................. 26 

Figur 4. A Priori-modell ............................................................................................................ 29 

Figur 5. Förfinad A Priori-modell .............................................................................................. 48 

 

Tabell 1. Respondenter som redovisar enligt K3-regelverket. ................................................. 31 

Tabell 2. Respondenternas inställning till K3-regelverket ....................................................... 31 

Tabell 3. Förändring av arbetssätt inom redovisning och ekonomi......................................... 32 

Tabell 4. Kännedom rörande frikopplingen mellan redovisning och beskattning ................... 33 

Tabell 5. Kännedom rörande uppskjuten skatt ........................................................................ 33 

Tabell 6. Uppskjuten skatt – relevant för redovisning? ........................................................... 34 

Tabell 7 a). Motivering för postens relevans ........................................................................... 35 

Tabell 7 b). Motivering mot postens relevans ......................................................................... 36 



 
 

Tabell 8 Kan uppskjuten skatt ses som en skuld? .................................................................... 36 

Tabell 9. Inställning till K3 med företagen grupperade utifrån balansomslutning .................. 37 

Tabell 10. Förändring av arbetssätt inom redovisning och ekonomi grupperat utifrån 

balansomslutning ..................................................................................................................... 38 

Tabell 11. Kännedom rörande skillnader i avskrivningstakt mellan redovisningsregelverket 

och skattelagstiftningen grupperat utifrån balansomslutning ................................................ 39 

Tabell 12. Kännedom rörande uppskjuten skatt grupperat utifrån balansomslutning ........... 39 

Tabell 13. Uppskjuten skatt och dess relevans utifrån balansomslutning ............................... 40 

Tabell 14. Uppskjuten skatt – skuld eller ej – grupperat utifrån balansomslutning. ............... 41 

Tabell 15. Brukbara svar och bortfall ....................................................................................... 47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Förkortningar  
 
BFL: Bokföringslagen 
 
BFN: Bokföringsnämnden 
 
BFNAR: Bokföringsnämndens allmänna råd 
 
EG: Europeiska gemenskapen 
 
ESS: European Spallation Source 
 
EU: Europeiska unionen 
 
FAR: Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 
 
IAS: International Accounting Standards 
 
IASB: International Accounting Standard Board 
 
IASC: International Accounting Standards Committee 
 
IFRS: International Financial Reporting Standards 
 
IL: Inkomstskattelagen 
 
K4: Regelverk för större bolag som tillämpar IFRS vid upprättande av koncernredovisning. 
 
K3: Huvudregelverket för att upprätta årsredovisning och koncernredovisning. 
 
K2: Regelverk för mindre aktiebolag vid upprättande av årsredovisning. 
 
K1: Regelverk för enskilda näringsidkare och ideella föreningar vid upprättande av förenklat 
årsbokslut. 
 
RR: Redovisningsrådet 
 
SOU: Statens offentliga utredningar 
 
Större företag: 
Anställda > 50, 
Balansomslutning > 40 miljoner, 
Omsättning > 80 miljoner 
 
ÅRL: Årsredovisningslagen 
 
 



1 
 

1. Inledning 
Skarpt läge! Från och med 2014 behöver alla aktiebolag och ekonomiska föreningar tillämpa 
K3 förutsatt att de inte klassas som mindre företag. I K3 är värderingsreglerna densamma för 
alla företag. Det innebär att alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt 
(Drefeldt och Pramhäll, 2012). 
 

1.1 Bakgrund 
Efter att Sverige gick med i EU har den Europeiska unionsrätten haft ett stort inflytande på 

den svenska lagstiftningen. I och med detta har även den internationella 

redovisningsstandarden, IFRS, haft en betydande del i den svenska 

redovisningslagstiftningen. Lagstiftningen som sådan innebär att alla företag i en större 

omfattning ska tillämpa samma principer inom redovisning. Detta har varit svårt för de 

mindre företagen att uppfylla då regelverket anses vara aningen komplicerat. Av denna 

anledning började BFN under 2004 med att ta fram olika kategorier av regelverk (K-

projektet). Projektets huvudsakliga syfte var att förenkla de internationella 

redovisningsreglerna och anpassa dessa för icke-noterade företag. Totalt har fyra kategorier 

tagits fram (BFN, 2014): 

 K1, tillämpas av enskilda näringsidkare och ideella föreningar som enligt BFL 

endast behöver upprätta ett förenklat årsbokslut. 

 K2, tillämpas av mindre icke-noterade aktiebolag och mindre ekonomiska 

föreningar som enligt BFL behöver upprätta en årsredovisning. 

 K3, huvudregelverket för upprättande av årsredovisning och koncernredovisning. 

Främst framtagen för större icke-noterade bolag. 

 K4, tillämpas av större företag som följer IFRS vid upprättande av 

koncernredovisning. 

(FAR, 2013) 

 

Av dessa regelverk är K2 och K3 anpassade för icke-noterade bolag. K2 finns i två versioner 

som färdigställdes 2008 respektive 2009. Under 2012 tog BFN även ett beslut att 

vidareutveckla K2 och göra det till ett samlat regelverk för alla företagsformer, vilket även 

ska innefatta de två tidigare versionerna från 2008 och 2009, detta är dock inte färdigställt 

ännu (BFN, 2014). K3 togs i bruk under 2014 och av denna anledning är det nu skarpt läge för 

de bolag som ska tillämpa detta regelverk. Då K3 är nytt ställs bolagen inför en rad 

förändringar vad gäller redovisning och upprättande av årsredovisning. De förändringar som 

uppmärksammats mest är komponentavskrivning på fastigheter, vilket innebär att delar med 

väsentligt skilda nyttjandeperioder ska delas upp. Upplysning om förvaltningsfastighet, till 

exempel upplysning av verkligt värde. Slutligen tillkommer även redovisning av uppskjuten 

skatt som bygger på temporära skillnader mellan det bokförda värdet och det skattemässiga 

värdet. I Sverige råder det en sådan skiljaktighet på fastigheter (Drefeldt och Pramhäll, 

2012). Uppskjuten skatt kan upplevas som aningen komplicerat och därför råder det ett 
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intresse att titta närmare på detta område och undersöka hur redovisningsansvariga inom 

fastighetsbolagen upplever posten med fokus på fastigheter. 

 

1.2 Problematisering  

K3-regelverket som trädde i kraft i början av 2014 är ett principbaserat regelverk. Det 

innebär att regelverket inte är tvingande utan ska istället fungera som en vägledning för att 

upprätta god redovisningssed (FAR, 2013). Huruvida ett principbaserat regelverk är mer 

fördelaktigt gentemot ett tvingande regelverk råder det delad mening om. Tidigare forskning 

av Agoglia et al. (2011) visar att kvaliteten på de finansiella rapporter som företagen släpper 

håller en högre kvalitet hos de företag som tillämpar ett principbaserat regelverk. Alexander 

och Jermakowicz (2006) menar i synnerhet att principbaserade regelverk visar en tydligare 

bild av redovisningen i företaget, vilket även Carmona och Trombetta (2008) vidhåller och 

syftar främst på att principbaserade regelverk upplevs mer relevanta.  

 

Å andra sidan finns det studier som uppvisar nackdelar med vägledandande regelverk i 

allmänhet, vilket här blir aktuell för K3. Nackdelen grundar sig i processen kring nystarten av 

principbaserade regelverk, vilket ses som komplicerat. Enligt studier från Jermakowicz och 

Gornik-Tomaszewski (2006) upplevs det som kostsamt och komplext, vilket även styrks av 

Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006). De menar att det kommer krävas fler 

självständiga bedömningar inom företagen, vilket kräver stor kunskap och expertis inom 

redovisningens olika områden. Jermakowitch och Gornkik-Tamoscewskis (2006) har även 

gjort en studie bland börsnoterade företag som tillämpar IFRS. Gemensamt med K3 är även 

IFRS ett principbaserat regelverk. Det som uppmärksammades bland företagen var att IFRS 

som ett principbaserat regelverk inte ger den vägledning som företagen skulle önska vilket 

även det försvårar vid förändringar. Därför kan det diskuteras huruvida K3-regelverket 

upplevs och om det får liknande utfall som vid införandet av IFRS. Persson och Peters (2009) 

är två kritiker som bland annat kritiserat BFN för att faktiskt göra K3 för svårt, de menar att 

regelverket går utöver Årsredovisningslagen. Det innebär att K3 som huvudregelverket, där 

sedan K2 utgör ett förenklat regelverk, skapar en motsatt effekt där K3 istället upplevs som 

ett försvårat regelverk gentemot K2 och Årsredovisningslagen.  

 

Hur K3 verkligen upplevs blir dock inte fullständigt förrän årsredovisningen färdigställs per 

den 31 december 2014. Men K3 medför även en rad nya förändringar i samband med 

införandet. Effekterna kan därför vara mycket varierande då samtliga parter som berörs av 

redovisning påverkas på ett eller annat sätt. Utifrån ett intressentperspektiv - som 

exempelvis innefattar kreditinstitut och aktieägare (Shankar, Urban och Sultan, 2002) – 

innebär K3 förändringar såsom ny men även uppdaterad information i det aktuella 

företagets årsredovisning. Det innebär att dessa intressenter bör hålla sig uppdaterade kring 

de nya områdena för att då kunna tolka den information som finns i årsredovisningen. 

Lundén (1997) menar att intressenter ställer olika krav kring vilken information som ska 

kunna utläsas från just årsredovisningen. De olika kraven som intressenterna ställer förklarar 
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Kam (1990) genom att dela in intressenterna i olika grupper beroende på om de är interna 

eller externa samt naiva eller upplysta. Det är kunskapen som grundar huruvida 

årsredovisningen tolkas och till följd av intressenternas olika informationsbehov har ett 

standardiseringskrav uppstått kring hur årsredovisningen ska utformas. K3-regelverket kan i 

detta sammanhang ses som ett exempel på ett sådant standardiseringskrav. 

 

De mest påtagliga förändringarna sker dock utifrån ett producentperspektiv – ur företagets 

synvinkel (Moore, 2004) – då det nya regelverket berör arbetssättet kring företagets 

redovisning. K3 är som nämnt ett principbaserat regelverk som visar hur företagen bör agera 

för att tillämpa god redovisningssed vilket innebär att företagen måste lära sig att hantera 

regelverket. Enligt Alexander och Jermakowicz (2006) är det viktigt att redovisningen ger en 

förstående samt rättvisande bild av företagets ekonomi för att uppfylla dess syfte. Av dessa 

anledningar kommer därför redovisningsansvariga att ställas inför tidigare okända 

redovisningsproblem. En av förändringarna är här redovisning av uppskjuten skatt. I K3 ska 

uppskjuten skatt redovisas på fastigheter beroende på att skattelagstiftningen har en viss 

reglering gällande avskrivningstakten på fastigheter, medan regelverket för redovisning 

säger annat. Dessa temporära skillnader mellan regelverken ger därför upphov till 

uppskjuten skatt (FAR, 2013). 

 

Huruvida redovisning av uppskjuten skatt kan ses som relevant eller inte är ett intressant 

ämne, men debatten är fortfarande densamma som för tjugofyra år sedan när Kam (1990) 

diskuterade kring ämnet. Ett av problemen rörande uppskjuten skatt är om det ska ses som 

en skuld eller inte. Enligt Kam (1990) grundar sig påståendet i att den uppskjutna skatten 

aldrig kommer att realiseras om inte framtida vinster görs. Pramhäll (2012) förtydligar 

uttalandet kring detta förlopp med fokus på fastigheter, då det främst innebär att om 

fastigheten inte avyttras har redovisningen av uppskjuten skatt ingen påverkan på resultatet, 

då det endast utgör en post i balansräkningen. Men när en avyttring av en fastighet väl sker 

tenderar den temporära skillnaden mellan skattemässigt och redovisat värde oftast bli en 

uppskjuten skatteskuld. Problemet med uppskjuten skatt blir densamma som för företagen 

som tillämpar IFRS vilket Ernst och Young Real Estates chef Ingemar Rindstig förklarar enligt 

följande; 

 

- ”Det är ett område som är problematiskt för många typer av företag, men det är särskilt 

problematiskt för fastighetsföretag. Ofta är skillnaden mellan fastigheternas värde i 

redovisningen, det vill säga marknadsvärdet, och de skattemässiga restvärdena på 

fastigheterna väldigt stor. Skattevärdena bygger ofta på vad fastigheten kostade för kanske 

30 år sedan, minus 30 års avskrivningar. Det hela resulterar i ett väldigt lågt värde.” 

(Rindstig, 2008) 

 

Många av fastighetsbolagen har även idag ett långsiktigt ägarperspektiv vid köp av 

fastigheter. Därför kan det även föras resonemang kring vilken funktion redovisning av 

uppskjuten skatt egentligen fyller rörande fastigheter, framförallt utifrån fastighetsbolagens 
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perspektiv. Anses redovisning av uppskjuten skatt bringa en mer rättvisande bild av 

fastighetsbolagen eller blir det endast en extra post i redovisning som skapar ett 

administrativt merarbete? 

 

1.3 Forskningsfrågor 

K3 innehåller en rad förändringar och blev aktuellt vid ingången av 2014. Därför är det på 

tiden att de berörda företagen anpassar sig därefter. Det som ska studeras i denna uppsats 

är som nämnt den frikoppling som råder mellan redovisning och beskattning i samband med 

avskrivning på fastigheter. Det är följaktligen denna frikoppling som för diskussionen vidare 

till följande frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar ledande befattningshavare inom företagen redovisning av uppskjuten 

skatt på fastigheter och skiljer sig denna uppfattning utifrån företagets storlek som 

ledande befattningshavare representerar? 

 

 Vad finns det för argument med att redovisa eller ej redovisa uppskjuten skatt? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ledande befattningshavare på företagen inom 

fastighetsbranschen uppfattar det nya K3-regelverket vad gäller redovisning av uppskjuten 

skatt som uppstår på grund av att beskattningen är delvis frikopplad från redovisning av 

fastigheter. 

 

1.5 Avgränsning  

För att avgränsa denna studie undersöks endast privata och allmännyttiga fastighetsbolag 

som påverkas av det nya K3-regelverket i Sverige. Bolagen uppfyller således kriterierna för 

större icke-noterade bolag som enligt lag tillämpa K3. Kriterierna är att minst två av dessa 

punkter, enligt nedan, uppfyllts under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 

 Medelantalet anställda > 50 anställda 

 Balansomslutning > 40 miljoner kronor 

 Nettoomsättning > 80 miljoner kronor 

(FAR, 2013) 

 

Studiens forskningsfrågor kommer besvaras utifrån ett producentperspektiv, det vill säga 

utifrån företagets perspektiv. 
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1.6 Fortsatt disposition 
 
Nedan visas en beskrivning av studiens fortsatta disposition och upplägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Studiens disposition 

 

Enligt ovan, presenterar Figur 1 studiens arbetsgång samt en kortare beskrivning de olika 

kapitlens innehåll. 
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2. Metod 
Inledningsvis diskuteras vetenskapligt förhållningssätt för att bilda en uppfattning hur 

forskning rent allmänt inom redovisning förhåller sig samt en förklaring kring varför de val 

som gjorts i studien prioriteras före andra val. Även information kring studiens metod, 

reliabilitet och validitet samt tillvägagångssättet för datainsamling lyfts fram för att läsaren 

ska kunna bilda sig en uppfattning kring studiens metodik. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Forskning handlar om att upptäcka nya fenomen vilket är användbart för att öka kunskapen 
gällande den mänskliga omgivningen (Ryan, Scapens och Theobald, 2002). Inom 
redovisningsforskning finns det ett antal forskningstraditioner att utgå ifrån för att hitta nya 
fenomen. Dessa är radikal humanism, radikal strukturalism, funktionalism samt tolkande. I 
denna studie används tolkande tradition som en utgångspunkt. Enligt Ryan et al. (2002) 
härrör nämligen tolkande redovisningsforskning från den tolkande traditionen.  Syftet med 
tolkande redovisningsforskning är att söka förklaringar kring existerande redovisningspraxis 
men fokus ligger också på den forskning som bedrivs kring verkligheten då olika sociala 
faktorer samt samspel mellan människor förekommer. Då denna studie undersöker hur 
respondenterna uppfattar redovisning av uppskjuten skatt samt argument för och emot 
denna post anses därför tolkande redovisningsforskning vara bäst lämpad. Ryan et al. (2002) 
menar bland annat att tolkande redovisningsforskning handlar om att beskriva och tolka 
olika handlingar och beteenden som förekommer bland människor vilket även stärker 
granden av användbarhet med kopplingar till hur utfallet kring respondenteras upplevelser 
visar sig. I studien tillämpas även en kvantitativ metod i form av webbenkäter, vilket nämns i 
stycket nedan, men det innebär också att forskarna måste tolka den information som samlas 
in (Bryman och Bell, 2013). Detta kan också anses som motiverande varför en tolkande 
redovisningsforskning ligger till grund för denna studie. 
 
Vad gäller den empiriska undersökningen i studien finns det flera alternativa 
tillvägagångssätt för att samla in den information som krävs för att besvara syftet. Enligt 
Bryman och Bell (2013) kan forskning vara av kvalitativ samt kvantitativ art, men även en 
kombination av dessa två kan förekomma. I denna studie används ett kvantitativt 
tillvägagångssätt och undersökning kommer att ske genom webbenkäter. Varför ett 
kvantitativt tillvägagångssätt valts i ett sammanhang där respondenternas uppfattning och 
argument för och emot redovisning av uppskjuten skatt ska undersökas kan upplevas 
omotiverat (Bryman och Bell, 2013). Det beror främst på att en kvantitativ metod, enligt 
Bryman och Bell (2013), består av statistisk informationsinsamling vilket kan göra det svårt 
med en mer djupgående undersökning med fokus på respondenternas uppfattning och 
argument för och emot redovisning av uppskjuten skatt. Men då bland annat Kam (1990), 
Rindstig (2008) och studier från Sansing (1998) påvisar att uppskjuten skatt i sig upplevs som 
komplicerat i olika former samt i kombination av tidsbrist, vilket ökar risken för att de 
intervjuer som är möjliga att utföra inom tidsramen inte fyller den informations- och 
kunskapsnivå som krävs, används därför en kvantitativ metod (Bryman och Bell, 2013). 
Genom en kvantitativ metod som då bygger på webbenkäter möjliggörs behovet att nå ut till 
så många respondenter som möjligt under den tidsram som råder, vilket även Bryman och 
Bell (2013) nämner som en fördel med detta tillvägagångssätt. Genom att webbenkäter även 
skickas ut till ett förbestämt urval framtaget från populationen går det även att generalisera 
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resultatet men också att nå ut till de respondenter som är insatta inom redovisning av 
uppskjuten skatt (Bryman och Bell, 2013). Respondenterna i detta fall rör ekonomiansvariga 
inom respektive fastighetsbolag då det är dessa som anses bli mest berörda av 
förändringarna som K3 innebär. 
 
I denna studie kommer också ett deduktivt tillvägagångssätt att användas. Enligt Bryman och 
Bell (2013) innebär det att den empiriska informationen som samlas in ställs mot rådande 
teorier. De slutsatser som tas grundar sig således mot teorier och tidigare forskning. Valet 
bakom en deduktiv studie har att göra med att en tolkande redovisningsforskning används 
samt att undersökningen bygger på utvalda förklaringsvariabler som sedan ska testas, vilket 
förklaras mer ingående under ”2.4 Urval”. 
 

2.2 Undersökningsmodell 

Syftet med en forskningsrapport är enligt Patel och Davidsson (1994) att producera kunskap 

och teorier. För att lyckas med detta fordras det att förarbetet är väl genomarbetat, 

framförallt då uppsatsen bygger på en kvantitativ metod, det vill säga att resultatet för den 

empiriska undersökningen eftersöks statistiskt (Bryman och Bell, 2013). Dessutom har denna 

studie som nämnt en deduktiv inriktning då informationen som samlas genom 

enkätundersökningen tolkas. Detta innebär enligt Bryman och Bell (2013) att empirin 

grundar sig i teorin där fokus ligger på att testa de valda teorierna mot de data som uppstår i 

empirin. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) lyfter fram att forskning av den deduktiva 

typen ofta förknippas med enkätundersökningar. Även jämförelsen mellan teori och empiri 

är av stor vikt i denna studie. 

 

För att uppnå detta kommer en ”A Priori-modell” väl till hands. En sådan modell söker att 

knyta den empiri som samlas in till den redan etablerade teorin, vilket är en av studiens 

utgångspunkter då en deduktiv metod används. Den referensram som tas fram i form av 

litteratur, tidigare forskning och teorier används därefter i det verkliga förhållandet. När 

detta är gjort justeras sammanställningen mot det empiriska resultatet (Nataf och Ricard, 

1996). Hur den överskådligt fungerar illustreras i figuren nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Uppsatsens angreppssätt 

Källa: Egenbaserad som bygger utifrån Patel och Davidsson (1994) 
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Som nämnt ska en enkätundersökning ligga till grund för empiriavsnittet. Detta 

tillvägagångssätt är att föredra då grundligt utvalda frågor kan ställas för att nå den 

information som söks angående redovisningen av uppskjuten skatt (Nataf och Ricard, 1996). 

De fastighetsföretag som är ämnade att vara med i undersökningen är de som enligt FAR 

(2013) klassas som större företag och tillämpar K3-regelverket då redovisning av uppskjuten 

skatt blir nytt för dessa företag. Som större företag ska företagen minst uppfyller två av 

kriterierna nedan. Dessa två ska även varit uppfyllda minst två år i följd: 

 Mer än 50 anställda 

 Balansomslutning på mer än 40 miljoner 

 Nettoomsättning på mer än 80 miljoner 

 

I övrigt är det viktigt att poängtera - då K3 är nytt - att svaren som tas fram inte kan 

säkerställas, snarare handlar det om att undersöka vad respondenterna för respektive 

företag anser om införandet och redovisning av uppskjuten skatt vilket också motiverar till 

varför tolkande forskning är att föredra.  

 

2.3 Insamling av data 
För att tillgå den information som behövs inom det valda ämnet samt för att få en större 

uppfattning om vilka typer av förklaringsvariabler som ligger till grund för 

enkätundersökningen är utgångspunkten för denna studie vetenskapliga artiklar, 

information om det nya K3-regelverket samt information om skattelagstiftning vilket hämtas 

ur lagboken. Utifrån denna datainsamling ska enkätfrågor formuleras för att få fram rätt 

information som kan svara på syftet och forskningsfrågorna. Detta görs både i form av 

primärdata och sekundärdata. 

 

Primärdata är enligt Saunders et al. (2011) sådan information som anskaffas under arbetets 

gång. I detta fall samlas primärdata in genom webbenkäter. Enkäterna riktas mot 

ekonomicheferna eller redovisningsansvariga inom de utvalda företagen. Saunders et al. 

(2011) menar att just webbenkäter är ett bra sätt för att nå ut till en stor målpopulation, 

jämfört med till exempel intervjuer. Detta bidrar till en bredare och en mer sannolik bild av 

verkligheten. 

 

Sekundärdata beskrivs av Saunders et al. (2011) som information från tidigare forskning. I 

denna studie hämtas sekundärdata från vetenskapliga artiklar inom det aktuella området. De 

data som samlas in används sedan som grund för att tolka och analysera resultatet från 

webbenkäterna. 

 



9 
 

2.4 Urval 

2.4.1 Målpopulation 
I denna studie används obundet slumpmässigt urval för att uppnå en önskad 

generaliserbarhet för studien. Enligt Bryman och Bell (2013) är obundet slumpmässigt urval 

den mest grundläggande formen av sannolikhetsurval, och den tekniken bygger på att varje 

enhet i populationen har samma möjlighet att komma med i urvalet. I sin helhet anses 

sannolikhetsurval som den lämpligaste varianten för att nå det eftersträvade resultatet, 

vilket är hur respondenterna i fastighetsbolagen uppfattar de nya redovisningskraven 

rörande uppskjuten skatt.  

 

Utifrån den totala populationen på 648 privata och allmännyttiga fastighetsbolag sållas 241 

av dessa ut till urvalet. Det som ligger till grund för urvalets storlek kopplas självklart till 

faktorer såsom tid och pengar. Men det finns även viktigare delar att ta hänsyn till beroende 

på den precisionsnivå som föreligger. I denna uppsats görs mätningarna med en 

tillförlitlighet på 95 procent. Det innebär då att 5 procent av mätningarna hamnar utanför 

intervallen (Bryman och Bell, 2013). Vid uträkningen används följande formler: 

Formel 1 – Oändlig population 

          
 

  
   

Q=100%-P% 

 

Formel 2 – Korrigerad population 

   
  

   
  

  

 

 

I de två ovanstående uträkningarna står n för det lägsta antalet respondenter som ingår i 

denna undersökning. P är procenten som tillhör den utvalda kategorin - det vill säga 

individer som svarar lika – och Q står för den procent som inte räknas in i den utvalda 

kategorin. Z står för det uträknade konfidensintervallet. I detta fall väljs den 

konfidensintervall som Bryman och Bell (2013) lyfter fram som det vanligaste, nämligen på 

95 %, felmarginalen blir således 5 %. Det värde som används vid uträkningen blir då 1.96. 

 

I denna studie finns det inte tillräckligt med vetskap angående antalet som tillhör den 

specifika kategorin, vilket innebära att storleken på urvalet kan bli för litet. För att undvika 

detta scenario antas därför det högsta värdet på variansen. Variansen beräknas P*Q 

(Procent som tillhör den specifika kategorin multiplicerat med övriga procenten). För att 

värdet på variansen ska bli det högsta möjliga antas därför ett P-värdet på 50 %. Vilket då 

innebär att Q-värdet räknas ut på följande sätt: Q=100%-P= 50 %. Värdet på variansen blir 

därför 50%*50% = 2500. Målpopulation grundar sig på sökningar via Retriever där samtliga 

bolag har sållats ut inom fastighetsuthyrning och fastighetsförvaltning som uppfyller minst 
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två av kraven för ”stora bolag” och då ska tillämpa K3, vilket resulterar i en målpopulation på 

648 företag. 

 

Vid beräkning av den oändliga populationen tillämpas Formel 1: 

 

            
    

    
          

 

Då målpopulationen understiger 10 000 företag ska en korrigerad population räknas ut. Med 

hänsyn till målpopulationen och det oändliga urvalet räknas den korrigerade populationen 

ut enligt Formel 2: 

 

   
      

   
      
    

     

 

Den korrigerade populationen är antalet företag som webbenkäten skickas ut till. Valet av 

företag sker genom ett systematiskt urval, Bryman och Bell (2013) poängterar att det 

systematiska urvalet direkt tas ut från den befintliga urvalsramen. För att fördelningen ska 

bli jämnast möjligta - med hänsyn till det korrigerade urvalet – divideras den totala 

målpopulationen med det korrigerade urvalet. Vilket resulterar i följande uträkning: 648/241 

= 2,68   3. Var tredje bolag från det totala urvalet väljs därför fram. För att fastställa ett 

utgångsläge i denna urvalsmetod lottas ett startnummer fram mellan 1-3. Utfallet blev att 

nummer 2 utgör startpunkten för urvalet. Därefter dras vart tredje bolag fram tills kvoten för 

urvalet är uppfyllt. 

 

2.5 Bortfall 
När de utvalda respondenterna kontaktas finns det alltid risk för bortfall. Bortfallet i detta 

fall är de enkäter som på ett eller annat sätt inte kan räknas in i resultatet. Saunders et al. 

(2012) menar att just webbenkäter har en tendens att ha ett stort bortfall vilket kan leda till 

att generaliserbarheten blir sämre. Det är därför viktigt att analysera bortfallet för att 

identifiera om det exempelvis är någon specifik grupp som uteblivit med svar. Enligt Lantz 

(2011) kan en studies resultat inte göras gällande för hela populationen om en 

bortfallsanalys inte görs. 

 

Anledningar till att bortfall existerar är många. Dahmström (2005) lyfter bland annat fram 

faktorer såsom låg kunskap men även bristande intresse för ämnet. Låg kunskap kan 

innebära att respondenten inte förstår frågorna medan bristande intresse kan leda till att 

respondenten inte väljer att svara på frågorna. Dahmström (2005) lyfter även fram andra 

bakomliggande faktorer såsom vilseledande svarsalternativ, det är därför viktigt att 

enkätfrågorna är välformulerade. Det kan även vara tekniska problem som ligger bakom 

bortfallet, respondenten kan ha problem med att öppna mailet eller problem med länken.  
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Bortfallets storlek och dess påverkan på resultatet kan minimeras genom två enkla steg. Det 

första steget enligt Lantz (2011) är att skicka ut påminnelsemejl, vilket ökar svarsfrekvensen.  

Det andra steget är att undersöka om urvalsgruppen kan representera den undersökta 

populationen. I vissa fall kan svaren vara tillräckligt representativa även med hänsyn till 

bortfallet. En sista åtgärd för en ökad svarsfrekvens gäller undersökningens frånvaro av 

namn, Dahmström (2011) påpekar att vissa respondenter kan uppleva frågorna som 

känsliga. Detta kan då leda till att de inte vill visa sin ståndpunkt i det aktuella ämnet ändå 

kan göra enkäten.  

 

2.6 Källkritik  
Syftet med källkritik är att säkerställa att de källor som använts under arbetsgången är 

trovärdiga och relevanta. Hultén, Hultman och Eriksson (2007) menar att detta ökar 

trovärdigheten på den genomförda studien.  

 

Primärdata samlas i detta fall in genom en enkätundersökning. En svaghet med detta 

tillvägagångssätt då respondenterna inte kan kontrolleras är att fel person svarar. Även fast 

dessa skickas till den redovisningsansvariga på företaget kan personen i sin tur lämna 

uppdraget vidare, detta kan leda till felaktiga svar då faktorer som kompetens och 

erfarenhet spelar in (Hultén et al., 2007).  

 

Vad gäller den sekundärdata som används i studien har den sin utgångspunkt från 

vetenskapliga artiklar som behandlar det aktuella ämnet, vilket hämtas från tidskrifter. För 

att hitta trovärdiga artiklar med kvalitet används ansedda tidskrifter vid sökandet. 

 

2.7 Reliabilitet och validitet  
För att besvara forskningsfrågorna samt för att uppfylla syftet är det viktigt att 

enkätundersökningen lever upp till kraven gällande validitet och reliabilitet. Enligt Saunders 

et al. (2011) innebär validitet att enkätundersökningen ska mäta det forskarna vill mäta. Vad 

gäller reliabilitet uppnås detta genom att flera studier inom samma område visar liknande 

resultat. För att uppnå en hög trovärdighet är det därför viktigt att sträva mot få tillfälliga 

händelser. I enkäten är det därför viktigt att frågorna är tydliga, för att undvika att 

respondenterna tolkar frågan på ett annat sätt gentemot forskarnas syfte. Risken finns 

annars att svaren blir felaktiga och då inte visar rätt resultat. Saunders et al. (2011) 

poängterar att utformningen på frågorna har en påverkande roll på hur respondenterna 

svarar. 

  

I undersökningen som görs är grundtanken att respondenternas uppfattning rörande 

uppskjuten skatt på fastigheter ska undersökas. Då K3-regelverket ännu inte helt slagit 

igenom görs en framtidsanalys, vilket innebär att svaren grundar sig i det som 

respondenterna anser i nuläget. Risken med resultatet är att uppfattningen ändras i takt 
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med att förändringsprocessen kring K3 faller på plats. Därför tillämpas bland annat en  myt-

modell som presenteras i avsnitt 3.3.1. I och med att detta grundar sig i en framtidsanalys är 

det även viktigt att påpeka att studien endast baseras på antaganden om framtiden, 

eftersom att ingen med säkerhet kan veta vad som kommer att ske. 

 

2.8 Generaliserbarhet 
Ett vanligt förekommande vid forskningsstudier är att försöka generalisera resultatet för en 

större population. Enligt Bryman och Bell (2013) görs detta för att resultatet ska bli 

användbart för hela populationen. Det kan även vara intressant att se hur pass bra studiens 

resultat motsvarar det resultat som blivit om undersökningen gjorts på hela populationen. 

Eftersom denna studie endast utförs på en del av den totala målpopulationen finns det en 

risk att resultatet inte uppfyller generaliserbarheten. 

 

Ett problem är dock att bortfallet varit större än svarsfrekvensen, vilket leder till en 

försämrad generaliserbarhet. Även svarsalternativet ”Vet inte” kan försämra 

generaliserbarheten i vissa frågor, då en osäkerhet uppstår rörande hur pass gällande svaren 

kan vara för hela populationen (Bryman och Bell, 2013). 
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3. Referensram 
Referensramen inleds med en praktisk utgångspunkt där processen rörande uppskjuten skatt 

förklaras tillsammans med de olika sambanden som råder. Därefter beskrivs den teoretiska 

referensramen där institutionell teori tas upp. Slutligen redogörs tidigare forskning, där 

tänkta förklaringsvariabler behandlas. 

 

3.1 Praktisk referensram 
Nedan presenteras för och nackdelar med uppskjuten skatt. Vilket sedan följs upp av 
frikopplingen och sambandet mellan redovisning och beskattning i form av materiellt och 
formellt samband. Slutligen tas de olika redovisningsmetoderna upp som avslutas med 
skuldmetoden. 

3.1.1 Uppskjuten skatt 
I Sverige tillämpar vi i dagens läge två regelsystem vad gäller redovisning, ett 

redovisningsmässigt och ett skattemässigt. Båda regelverken påverkar innehållet i 

årsredovisningen på ett eller annat sätt. I stort sett ligger det redovisningsmässiga systemet 

till grund för det skattemässiga systemet, vilket beror på att företagen ska slippa upprätta 

två redovisningar. Det finns dock flera undantag där de båda systemen inte överensstämmer 

vilket beror på att de tillämpar olika värderingsregler vad gäller vissa tillgångar och skulder 

(C. Johansson, Johansson, Marton och Pautsch, 2009). 

 

Det finns kopplade områden mellan redovisning och beskattning där skatterättsliga frågor 

inte är reglerade och där förordar IL att god redovisningssed ska följas, vilket också är det 

materiella sambandet. De områden där en frikoppling av det materiella sambandet redan 

har skett är de områden där IL har egen reglering på problemen. När de redovisningsrättsliga 

och skatterättsliga lagarna inte överensstämmer uppstår en skillnad mellan det som kallas 

för en obeskattad vinst. Definitionen på en obeskattad vinst enligt SOU 2008:80 lyder 

”skillnaden mellan skattemässiga och redovisningsmässiga värden på tillgångar samt skulder 

och avsättningar”. En följd av att de båda regelsystemen inte överensstämmer är att en post 

med uppskjutna skatter uppkommer i redovisningen, vilket skapar posten uppskjuten skatt. 

 

Uppskjuten skatt beskrivs av BFN (2014) som en temporär skillnad mellan det redovisade 

värdet och det skattemässiga värdet. Den uppskjutna skatten figurerar som en fordran och 

en skuld i balansräkningen och realiseras inte förrän tillgången avyttras. Pramhäll (2012) 

menar att uppskjuten skatt visar den skatteeffekt som en eventuell försäljning av en tillgång 

har på företaget. Detta kan enligt Artsberg (2003) bokas i två olika former, nämligen 

skattefordran samt skatteskuld. Enligt Pramhäll (2012) uppstår en fordran då det redovisade 

värdet överstiger det skattemässiga värdet, det innebär att företaget säljer tillgången med 

en förlust, vilket då leder till ett försämrat resultat och mindre skatt. En skatteskuld uppstår 

vid omvända förutsättningar. Det vill säga när ett företag säljer en tillgång med vinst, då det 

redovisade värdet understiger det skattemässiga värdet. Enligt BFN (2014) kan detta leda till 

en resultatökning för företaget och en skatteskuld ska där med redovisas. 
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De temporära skillnaderna som ligger till grund för uppskjuten skatt ska enligt Artsberg 

(2003) periodiseras. Detta leder till att periodens skattekostnader - vilka redovisas i 

affärsredovisningen - matchas korrekt med de affärsmässiga vinsterna. Vidare menar 

Artsberg (2003) att den debiterade skatten måste justeras mot den uppskjutna skatten, som 

antingen är en skatteskuld eller skattefordran. När det kommer till fastigheter råder det en 

frikoppling på kostandssidan vilket hänför sig i att avskrivningstakten på fastigheter skiljer sig 

redovisningsmässigt kontra skattemässigt (FAR, 2013). Detta innebär att det kan uppstå en 

differens på fastighetens värde när det kommer till det skattemässiga värdet kontra det 

redovisade värdet. Ta till exempel en fastighet, som enligt skatteverket får skrivas av med 2 

%, och då över en period på 50 år (YMIW). Vid en jämförelse med de regler för 

komponentavskrivning som gäller för K3 kan avskrivningstakten bli annorlunda, eftersom att 

företagen kan anse att inte alla komponenter i en fastighet håller i 50 år. Det innebär att det 

redovisade värdet inte stämmer med skattemässiga värdet. Det ger således en påverkan vid 

eventuell försäljning av fastigheten (BFN, 2012).  

 

3.1.2 Sambandet mellan redovisning och beskattning  
I Sverige finns det ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Det innebär att 

den redovisning som förekommer i ett företag i princip helt fungerar som grund när det 

kommer till beskattning (Knutsson et al., 2012). Det samband som finns gäller hur inkomster 

och utgifter ska periodiseras och även hur tillgångar och skulder ska värderas. Enligt IL 14 

kap. 2 § innebär det att resultat skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, men även 

14 kap. 4 § har en bytande roll, vilket lyder enligt följande: ”Om räkenskaper förs för 

näringsverksamhet, skall dessa läggas till grund för beräkning av resultatet när det gäller 

beskattningstidpunkten”. Angående inkomster och utgifter innebär detta att de ska 

redovisas till den period som de är kopplade till (Alhager och Alhager, 2004). 

 

Utvecklingen av sambandet mellan redovisning och beskattning i Sverige började redan på 

1920-talet, mer specifikt 1928 års kommunalskattelag och även 1929 års BFL. Det var i 

anknytning med uppförandet av dessa lagar som begreppet bokföringsmässiga grundet 

började användas. Bokföringsmässiga grunder är ett direkt skatterättsligt begrepp och det 

går inte att hitta någon motsvarighet i redovisningslagstiftningen (Alhager och Alhager, 

2004). Vad gäller redovisningen talas det istället om begreppen god redovisningssed och 

rättvisande bild. 

 

God redovisningssed är ett begrepp som går att hitta i ÅRL 2 kap. 2 § samt även i BFL 4 kap. 2 

§. God redovisningssed har även det sin grund i 1928 år kommunalskattelag, men som då 

kallades för allmänt vedertagen köpmannased, innan det år 1981 ändrades till god 

redovisningssed. Definitionen på god redovisningssed ”En faktisk förekommande praxis hos 

en kvalitativ representativ krets bokföringsskyldiga” (BFN, 2014). Vilket kan tolkas som att 
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redovisningen oftast baseras på BFN och Redovisningsrådets råd och rekommendationer 

(Alhager och Alhager, 2004). 

 

Begreppet rättvisande bild är ett färskare begrepp inom redovisning. Detta började 

användas i takt med att EU släppte sitt fjärde bolagsdirektiv (Falkman, 2004). Johansson och 

Östman (1985) menar att sambandet mellan redovisning och beskattning regelbundet 

uppdateras, framför allt i takt med att hårdare krav på den redovisningsstandard som råder. 

En annan bakomliggande faktor till denna ständiga förändring är enligt Nilsson (2005) de 

internationella påtryckningar som förekommer. Nilsson (2005) menar att denna 

internationella harmonisering lett till att årsredovisningarna för större företag utformas mer 

och mer för att tillfredsställa internationella intressenter. Sett till den svenska redovisningen 

har påtryckningar från internationella regelverk alltid varit något som präglat det svenska 

regelverket. Framförallt i och med att Sverige år 1992 blev medlem i EU. Det kom då nya 

krav gällande anpassningen av de kriterier som EU ställer. Gandemo (1992) lyfter här fram 

att anpassningen till normer som förekom med det då rådande regelverket, International 

Accounting Standars committee (IASC).  

 

De ovan nämnda begreppen har en stor betydelse när det handlar om kopplingen mellan 

redovisning och beskattning. Falkman (2004) menar att det är viktigt att ha kunskap om de 

redovisningsteorier som finns, för att utifrån den informationen kunna utveckla en god 

redovisningssed. Han lyfter också fram att det finns två typer av teorier, nämligen 

balansorienterade teorier där fokus ligger på innehållet i balansräkningen och 

resultatorienterade teorier som fokuserar på innehållet i resultaträkningen. Utvecklingen 

som skett är att fokus övergått från en mer balansorienterad inriktning mot en mer 

resultatinriktad redovisning. En faktor bakom denna förändring är att företagen lägger större 

fokus på intäkter och kostnader som påverkar resultaträkningen, istället för tillgångar och 

skulder som behandlas i balansräkningen. Falkman (2004) menar att de vanligaste 

redovisningsteorierna i dag har ett innehåll med principer som direkt påverkar definitionen 

av det som kallas för god redovisningssed. 

 

Den första principen kallas försiktighetsprincipen och här är grundtanken att förhindra att 

företag ger en för positiv bild av företagets situation. Denna princip brukar kunna uppnås 

genom tre olika typer av metoder. Det första momentet är att värdering av tillgångar ska ske 

på ett sådant sätt att de inte värderas för högt. Det motsatta gäller för skulder, där är det 

viktigt för företaget att inte värdera skulderna för lågt. En annan princip är att intäkter som 

ännu inte blivit realiserade, inte ska tas upp som en intäkt i bokföringen. Detta för att hindra 

att företaget ska ta upp en post som genererar en positiv effekt i årsredovisningen. Vilket 

senare kan visa sig vara felaktig och då leda till stora konsekvenser för företaget när det 

gäller resultatet, framförallt om företagen fattar beslut med en grund från den positiva bild 

som uppstått i och med att de osäkra vinsterna tagits upp (Falkman, 2004). Den sista 

principen som Falkman (2004) lyfter fram behandlar även den värderingen. Nämligen om det 

förekommer flera olika värderingsalternativ ska det lägsta värdet tas upp i redovisningen. 
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Följer ett företag detta finns stabila förutsättningar för både ägare och borgenärer (Falkman, 

2004) 

 

3.1.3 Materiellt samband 
Vad gäller sambandet mellan redovisning och beskattning brukar det talas om ett materiellt 

samband. Det innebär att beräkningen av resultatet ska ha sin utgångspunkt i god 

redovisningssed. Rörande det materiella sambandet är det redovisningsreglerna som styr 

enligt 14 kap. 2 § IL, vad gäller god redovisningssed. Om redovisningen inte följer god 

redovisningssed, ska det justeras utifrån 14 kap. 5 § IL (Alhager och Alhager, 2004): 

”Motsvarande justeringar ska göras ett tidigare eller senare beskattningsår, om det behövs 

för att undvika att någon intäkts- eller kostnadspost utelämnas eller räknas dubbelt”. 

 

Om ett företag tar emot en betalning behöver det inte innebära att det ska bokföras som en 

intäkt då företaget exempelvis får en inkomst i utbyte mot ett arbete. Skulle det bokföras 

som en intäkt leder det till att företagets resultat förbättras, vilket i slutändan leder till en 

högre skattekostnad. Låt säga att betalningen avser ett arbete som ännu inte blivit utfört, 

det vill säga en förskottsbetalning, har företaget möjligheten att istället lägga detta som en 

skuld till det köpande företaget och sedan ta upp intäkten i takt med att arbetet blir utfört. 

Detta leder till en mindre skatteeffekt, eftersom att resultatet blir mindre då inte hela 

intäkten tas upp. Här menar Alhager och Alhager (2004) att det tydligt går att se ett 

samband i hur skatterätten går hand i hand med redovisningen.  

 

När det gäller värdering av lager finns det speciella skatterättsliga regler, därför kan det 

anses att det inte finns något samband mellan redovisning och beskattning när det gäller just 

lagervärdering.  Men då det som står att IL överensstämmer med ÅRL, kan redovisningen 

fungera som underlag förutsatt att god redovisningssed uppfylls. Därför finns det här ett 

materiellt samband, även om de förekommer särskilda skatteregler kring lagervärdering 

(Alhager och Alhager; Kellgren, 2004). 

 

3.1.4 Formellt samband 
Ett formellt samband mellan beskattning och redovisning innebär att det finns skatteregler 

som är förmånliga för företaget. För att det formella sambandet därför ska kunna tillämpas 

fordras det att reglerna överensstämmer med redovisningen i företaget (Alhager och 

Alhager, 2004). 

 

Till skillnad från det materiella sambandet har det formella sambandet ingen utgångspunkt i 

redovisningen. Det är det formella sambandet som ligger bakom bokslutsdispositioner och 

obeskattade reserver. Detta är enligt Knutsson (1995) någonting som Sverige är ensamma 

om. Huvudsyftet med bokslutsdispositioner är att sänka den vinst som finns i företaget, för 

att då kunna skjuta fram beskattningen tills att bokslutsdispositionerna måste återföras 

(Knutsson, 1995). Exempel på bokslutsdispositioner kan vara överavskrivningar. Ett företag 
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som haft en ordnad bokföring som avslutas med ett bokslut har rätt att göra 

räkenskapsenliga avskrivningar. Då räkenskapsenliga avskrivningar skiljer sig från de 

skattemässiga bokförs mellanskillnaden som en bokslutsdisposition i resultaträkningen och 

en obeskattad reserv i balansräkningen (Alhager och Alhager, 2004).  

 

Periodiseringsfond är ett annat exempel på ett formellt samband eftersom att 

periodiseringsfonden finns för att jämna ut resultatet. En periodiseringsfond är en avsättning 

av resultatet, baserad på en viss procentsats som är beroende av vilket typ av bolag det är. 

Senast det sjätte året efter det taxeringsår avdraget härrör från, måste periodiseringsfonden 

föras tillbaka och tas upp till beskattning. Även denna avsättning bokförs som en 

bokslutsdisposition i resultaträkningen och som en obeskattad reserv i balansräkningen 

(Alhager och Alhager, 2004). 

 

3.1.5 Frikoppling 
Då harmoniseringsprocessen av det svenska redovisningssystemet ständigt pågår 

förekommer det alltjämt diskussioner kring en eventuell frikoppling mellan 

beskattningsreglerna och redovisningsreglerna. I samband med att Sverige skrev under ESS-

avtalet kom det nya krav kring hur den svenska lagstiftningen ska anpassas efter de EG-

direktiv som finns. Detta för att det ska vara enklare att jämföra företag från olika länder, då 

det ska bygga på samma direktiv. Det som menas med harmonisering är att olika finansiella 

rapporter ska kunna jämföras, det behöver inte betyda att de ska utformas på samma sätt 

(Artsberg, 2003). 

 

Den svenska harmoniseringsprocessen har sin utgångspunkt i ÅRL, när det gäller 

anpassningen till EG:s fjärde direktiv för hur ett bokslut ska göras. Att ta fram EG-direktiven 

är ett omfattande arbete. Grundarna bakom regelverket är tvungna att ta hänsyn till alla 

olika kulturer och språk som förekommer i de olika länderna där de nya EG-direktiven ska 

tillämpas, för att då kunna utforma ett regelverk som leder till att årsredovisningarna blir 

enklare att jämföra (Sandin, 1996). Då dessa EG-direktiv även påverkar den svenska 

lagstiftningen, leder detta till att harmoniseringsprocessen för Sveriges 

redovisningsrekommendationer påverkas. Som tidigare nämnt hjälper rekommendationerna 

till när det gäller att förstå hur regelverken ska tillämpas, då vissa företag på den svenska 

marknaden tillämpar redovisningsprinciper som styrs av internationella regler, bland annat 

International Accounting Standards (IAS), har utvecklingen av det svenska 

redovisningssystemet gått mer och mer mot att likna den internationella standarden. Det 

innebär att det behövs kunskap kring det internationella regelverket för att kunna tolka de 

svenska principerna, samt för att kunna bestämma ett redovisningssätt som passar. 

 

Enligt Thorell och Edenhammar (1996) har utvecklingen kring harmoniseringsprocessen 

medfört att det nästintill är omöjligt att använda en redovisningsprincip som strider mot de 

internationella reglerna, förutsatt att redovisningen sker enligt god redovisningssed. Med 
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kopplingar till K3 och då bland annat fastigheter ser läget ut som sådant att det inte finns 

något samband mellan redovisningen och beskattningen. Detta fenomen kallas som nämnt 

att redovisningen och beskattningen är frikopplad. Det innebär att skattemässiga avdrag får 

göras utan att avdraget görs i redovisningen (Alhager och Alhager, 2004; Kellgren, 2004).  

 

3.1.6 Argument för och emot redovisning av uppskjuten skatt 
En av anledningarna till varför denna frikoppling mellan redovisning och beskattning finns är 

enligt riksskatteverket av administrativa skäl, och därför vill de ha egna redovisningsregler 

(Artsberg, 2003). En studie gjord av Artsberg (1999) visar dock på att dessa administrativa 

skäl inte alls var orsaken bakom frikopplingen. Vid en genomgång av förslagen kunde 

emellertid enbart en aspekt identifieras som var gemensam för de framförda förslagen 

rörande de olika redovisningsposterna, och det handlade helt enkelt om att det ledde till 

ökad skatteintäkt för staten. Men det finns även andra framtagna fördelar till varför 

uppskjuten skatt existerar, bland annat har Kam (1990) samlat fem punkter som förespråkar 

fördelar med posten: 

 

1. Den existerande redovisningsteorin ser ett företag som en fortlevnad, om det inte finns 

bevis på motsatsen. Inkomstbeskattning förväntas fortsätta i framtiden för företag och 

därför bör de tillämpa periodiserad redovisning, vilket gör det nödvändigt med uppskjuten 

skatt (Kam, 1990). Detta uttalande får även medhåll från andra forskare såsom Colley, Rue 

och  Volkan (2009). 

 

2. Kam (1990) tar även upp att inkomstskatt med all rätt kan anses vara en kostnad i 

verksamheten, och därför som med alla andra kostnader bör det bli ett föremål för 

matchningsprincipen. Matchningsprincipen förklaras av Heckman och Navarro-Lozano 

(2004) som en princip där ett företags kostnader ska redovisas under det år vilket 

sammanhörande intäkter tas upp. Dock är det sant att inkomstskatt skiljer sig från övriga 

kostnader då de baseras på den beskattningsbara inkomsten, men å andra sidan finns 

likheterna då båda typerna representerar en uppanvändning av tjänster. Dessa tjänster 

tillhandahålls av regeringen och omfattar sådana förmåner som skydd till företaget från 

utländska invasioner, iakttagandet av lagar för att etablera en relativt stabil miljö för att 

driva ett företag. 

 

3. Även om inkomstskatt tas ut på beskattningsbar inkomst och inte på enskilda 

transaktioner, finns det ett direkt ekonomiskt samband mellan de transaktioner som 

återspeglas i de finansiella rapporterna för en viss period och dess tillhörande skatteeffekter. 

Till exempel är vinsten på en delinbetalning vid en försäljning skattepliktig, och därför är det 

logiskt att både försäljningen och skatten på vinsten ska redovisas samma år. Annars ska 

försäljningen periodiseras och då tillhörande skatteeffekter, enligt kontantprincipen. Det 

skulle då ses som mycket osmidigt (Kam, 1990). 
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4. Om inkomstbeskattningen inte blir uppskjuten, skulle den mängd skattekostnader som 

uppstår vara ett föremål för stor variation, vilket gör nettoinkomsten till fluktuerande. Årets 

resultat skulle inte vara representativt för företagets resultat med avseende på dess 

verksamhet, men skulle vara partisk av kassaflödet för skattebeloppet (Kam, 1990). 

 

5. Om skatt inte skjuts upp menar Kam (1990) att årsrapporten i sådant fall kan upplevas 

vilseledande kring företags framtida kassaflöden. Det leder även till att årsrapporten inte 

informerar och varnar om de återföringar som uppstår på grund av de temporära 

skillnaderna mellan redovisning och beskattningsbara inkomster. Detta uttalande uppvisas 

likaså genom studier från Stickney och McGee (1982). 

 

Det finns givetvis även motsättningar angående uppskjuten skatt. Kam (1990) har även här 

radat upp några punkter som visar på de nackdelar som finns angående posten uppskjuten 

skatt. Nackdelarna är främst grundade i uttalanden från revisorer och lyder enligt följande: 

 

1. Senareläggning av inkomstskatter förutsätter att framtida beskattningsbara inkomster för 

ett företag existerar och att skattereglerna kommer att vara i stort sett samma som den 

nuvarande. Detta antagande anser Kam (1990) är diskuterbart. 

 

2. Inkomstskatt tas ut på ett sammanlagt belopp, vilket är den beskattningsbara inkomsten, 

och inte på enskilda objekt av intäkter och kostnader. Endast skattepliktiga inkomster ger 

upphov till inkomstskatt. Men tidsskillnaderna är baserade på enskilda poster, såsom 

exempelvis avskrivningar på företagets byggnad. Därför är det av två skäl ologiskt att fördela 

inkomstskatter. Dels är den inriktad på specifika transaktioner snarare än på helheten i 

verksamheten, samt att den försöker relatera inkomstskatter till redovisad inkomst när det i 

själva verket är en funktion av beskattningsbar inkomst (Kam, 1990). 

 

3. Skatt är inte typisk för andra kostnader, och därför kan inte matchningsprincipen 

tillämpas. Kostnader uppstår i väntan på produktionsintäkter, vilket inte är fallet med 

skatter. De bestäms och betalas efter beskattningsbara konstaterade inkomster. Det finns 

därför två sätt som inkomstskatten istället bör ses från (Kam, 1990): 

 

 Om revisorer väljer att kategorisera dessa som kostnader, då inkomstskatter kan 

betraktas som en ”avgift” för att göra affärer för ett visst år, tas det ut på det som 

kan betala, till exempel lönsamma affärer. Själva ”avgiften” för perioden ska bokföras 

som en kostnad (Kam, 1990). 

 

 Inkomstskatt utgör en inkomstfördelning snarare än en kostnad. Det uppstår när 

inkomster är givna, inte före. De ska dras direkt från balanserade vinstmedel. De 

liknar utdelningar genom att de betalas, eftersom inkomster intjänas (Kam, 1990). 
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4. Den uppskjutna skatten som upprättas när inkomstskatt fördelas ses varken som en skuld 

eller en tillgång. Det finns ingen befintlig förpliktelse att betala regeringen i händelse av en 

uppstådd tillgång. Denna post är skapad med verkan inom bokföring och är inte förankrat i 

verkligheten (Kam, 1990). Om det anses vara en skuld, betalas uppskjuten skatt först när 

framtida beskattningsbara intäkter uppstår. Fram till dess är det tveksamt om en befintlig 

förpliktelse föreligger. Empiriska studier tyder på att sannolikheten för framtida 

utbetalningar av den uppskjutna skatten är relativt liten. Mellan åren 1954-1973 gjordes en 

studie i Compustat file av Davidson, Skelton och Weil där de fann att av 3108 företag var 79 

% av förändringarna i den uppskjutna skatten en ökning, medan 21 % var en minskning 

(Davidson, Skelton och Weil, 1977). I en senare studie mellan åren 1973-1982 av Davidson, 

Rasch och Weil (1984) fann de att 76 % av den uppskjutna skattens hos företagen var en 

ökning. Bevisen visar således att orättvisa uppskjutningar av skattekrediten nästan aldrig 

betalas, därför är det obefogat att se det som en skuld. 

 

5. En annan metod som motstrider uppskjuten skatt är enligt Kam (1990) 

kassaflödesmetoden. Den är dock enkel att förstå, det handlar inte om några komplicerade 

förfaranden. Tilläggsupplysningar om framtida skattebetalningar ska vara tillräckliga för att 

bedöma ett företags framtida kassaflöde, vilket även Sweeney (1994) vidhåller. 

 

6. Om skatt inte tilldelades, skulle detta förmodligen innebära större rapporterade 

nettoinkomster för företag. Av denna anledning föredrar många företag att fördela 

resultatet. Rädslan är att allmänheten annars kommer ställa höga krav såsom högre 

bolagsskatt samt att fackföreningar vill ha högre löner. Allmännyttiga företag fruktar att 

räntehöjningar inte kommer att godkännas. Senareläggning av inkomstskatter har således 

blivit en politisk fråga (Kam, 1990). 

 

3.1.7 Redovisningsmetoder för uppskjuten skatt  
Det finns tre redovisningsmetoder som alla har en egen åsikt kring hur uppskjuten skatt bör 

redovisas. Därför är det av stor betydelse att ta upp samtliga metoder och klargöra vilken av 

metoderna som är aktuell för redovisning av uppskjuten skatt inom K3. Metoder förklaras 

ingående av Kam (1990) där både för- och nackdelar tas upp. 

 

Den första metoden är skuldmetoden och har sitt fokus på skillnaden mellan skattemässig 

och redovisningsmässig värdering av tillgångar och skulder, vilket bokas upp mot 

balansräkningen i form av uppskjuten skatt. Enligt FAR (2013) ska uppskjuten skatt i K3 ses 

som både en fordran och en skuld. En fordran representerar en reduktion av framtida 

inkomstskatt som hänför sig till bland annat avdragsgilla temporära skillnader. En skuld är 

inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i 

framtiden. Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld ska båda redovisas i egna 

poster i balansräkningen. Utifrån Kams (1990) beskrivning av skuldmetoden kan därför 

starka kopplingar göras mellan FARs syn på uppskjuten skatt och skuldmetoden. Stora 
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normgivare som IASB och FASB anser även de att skuldmetoden är den mest lämpliga 

metoden för att redovisa uppskjuten skatt (IFRS, 2013). Skuldmetoden i sig beskrivs mer 

ingående i ”val av redovisningsmetod”. 

 

Den andra metoden är den ackumulativa metoden. Till skillnad mot skuldmetoden har den 

sin utgångspunkt i resultaträkningen och redovisningen av skattekostnaden för bolaget 

(Kam, 1990). FASB och IASB föreskriver båda att den  ackumulativa metoden inte längre får 

tillämpas. Förespråkare för den ackumulativa metoden som till exempel Wolk och Tearney 

(1980) menar dock att detta sätt att redovisa uppskjuten skatt speglar den korrekta 

skattekostnaden för en viss period då periodens skattekostnader kan matchas mot 

intäkterna.  Samtidigt blir skatten beräknad på ett rättvisande sätt. Varför det går till på 

detta vis är, enligt Nurnberg (1972), en följd av att den uppskjutna skatten beräknas med en 

utgångspunkt i den skattesats som gällde vid uppkomsten av periodiseringsdifferensen. Till 

följd av detta kommer dock den fordring eller skuld som tas upp i räkenskaperna att bli 

felaktig om någon reversering inte sker innan skattesatser eller skatteregler ändras, då 

någon justering inte sker för förändringarna. Således kan det diskuteras huruvida det går att 

anta att skatteförhållandena är konstanta. Den uppskjutna skatten som visas i 

balansräkningen kommer att visa summan av räkenskapsårets periodiseringsdifferenser 

tillsammans med föregående års. 

 

Kam (1990) riktar dock en viss kritik mot denna metod då redovisning av uppskjuten skatt 

inte uppfyller kraven rörande definitionen av en skuld. Det grundar sig främst i att den 

uppskjutna skatten aldrig kommer att bli betald och då påverka företaget. Även om 

periodiseringsdifferensen kan komma att ändras i framtiden, uppkommer oftast nya 

skillnader med tiden som kan få följden att de tidigare återföringarna neutraliseras av de 

nyare.  

 

Den tredje och sista metoden för redovisning av uppskjuten skatt är nettometoden. 

Nettometoden är oerhört ovanlig och kommer därför endast beskrivas kortfattat. Den 

fokuserar på skatteeffekten av det redovisade värdet för den relaterade tillgången eller 

skulden. Den uppskjutna skatten ses inom nettometoden som en värderingsreserv (Kam, 

1990). 

 

3.1.8 Skuldmetoden 
Skuldmetoden är den metod som ligger till grund för hur redovisningen av uppskjuten skatt 

ska ske i K3, vilket framgår i FARs (2013) samlingsvolym. De bygger således på temporära 

skillnader som ger upphov till framtida skatter i form av en skuld eller en fordran. Kam 

(1990) påpekar att matchningsprincipen beaktas inom skuldmetoden men att emfasen 

ändock ligger på balansräkningen. Vad som menas med matchningsprincipen förklaras av 

Dechow (1994), vilket innebär att ett företags kostnader ska redovisas det år under vilket 
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sammanhörande intäkter tas upp. Enligt Kam (1990) inbringar matchningsprincipen en fördel 

då alla skattemässiga konsekvenser av ett visst inkomstår kan återfinnas i bokslutet. 

 

Metoden bygger som nämnt på temporära skillnader vilket är grunden för dessa skulder och 

fordringar. Uppskjuten skatteskuld beskrivs inom skuldmetoden utifrån tre punkter. Dessa 

punkter är enligt Kam (1990) följande: 

 Nuvarande förpliktelse; företaget har en skyldighet att prestera 

 Uppoffringar ses som nödvändiga för att realisera prestationen 

 Skulden ska ha uppkommit som en följd av en redan inträffad händelse 

 

FASB har i ett uttalande sagt att uppskjuten skatt är en befintlig förpliktelse, eftersom att 

skatteeffekten av temporära skillnader härstammar från kraven i skattelagstiftningen (Kam, 

1990). I Sverige bygger som nämnt uppskjuten skatt på temporära skillnader, dock hör det 

till ovanligheten gentemot många andra länder att det råder ett starkt samband i övrigt 

mellan redovisning och beskattning just i detta land (RSV Rapport 1998:6). Det är därför 

viktigt att poängtera att skuldmetoden endast är tillämplig på den frikopplade delen, 

nämligen fastigheter.  

 

En skuld behöver inte innebära en rättslig skyldighet att betala, det kan ses som en rättvis 

och konstruktiv plikt, eller en form av ansvar att göra det (Kam, 1990). Vidare anses denna 

skyldighet att ses som en nutida förpliktelse då skattelagstiftningen kräver att en uppskjuten 

skatteskuld ska redovisas. Det räcker med att förpliktelsen i nuläget är sannolik för att en 

framtida skyldighet ska anses förekomma. Denna sannolikhet ska enligt FASB anses föreligga 

då beslut som fattas idag vad gäller tillgångar kommer att få skatteeffekter i framtiden. Av 

denna anledning kan framtida förpliktelser grundas på nutida information (Kam, 1990), vilket 

även styrks av Nurnberg (1972).  

 

Kam (1990) diskuterar likaså om uppskjuten skattefordran som har en betydande roll inom 

skuldmetoden. Även här finns det punkter att beakta, vilka är följande (Kam, 1990): 

 Det ska finnas en sannolikhet att fordringen leder till en framtida fördel 

 Fördelen ska kunna kontrolleras av företag 

 Fordringen ska vara en följd av en redan inträffad transaktion eller händelse 

 

Således förs argument kring denna typ av fordran i den bemärkelsen att framtida fördelar 

finns i form av positiva nettokassaflöden. Ett företag kan även anses ha kontroll över 

fordringar genom lagreglerad äganderätt över bolagets resurser. Villkoren för att få redovisa 

uppskjuten skattefordran som en tillgång dock hårdare reglerat jämfört mot en skatteskuld 

(Kam, 1990). I denna uppsats är också uppskjuten skatteskuld av större intresse då det enligt 

Pramhäll (2012) främst uppstår temporära skillnaden i form av skatteskulder i sammanhang 

där fastigheter är inkopplade. 
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3.2 Teoretisk referensram 
Nedan presenteras institutionell teori som förklarar hur människan och dess beteende 

förhåller sig vid förändringar inom ekonomi och redovisning. 

 

3.2.1 Institutionell teori 
Artsberg (2005)menar att den institutionella teorin är den teori som bäst lämpar sig till att 

förklara den utveckling som skett inom redovisningsområdet. Den institutionella teorin kan, 

enligt Artsberg (2005), exempelvis förklara varför förändringar inom redovisningen anses 

vara komplicerade. Teorin fokuserar på människor och dess beteende vid förändringar, med 

hänsyn till människans vana att göra saker på ett visst sätt, vilket även är det sättet som 

människan anses vara korrekt. Här menar Artsberg (2005) att det grundar sig i människors 

svaghet gällande att hitta nya lösningar inom redovisningsområdet till följd av ny 

information som inte passar in i det gamla redovisningstänkandet. När ett företag hamnar i 

en sådan situation att de måste välja mellan olika val inom redovisningen menar Hatch och 

Nilsson (2002) att de – utöver egna strategier och riktlinjer – påverkas av den externa 

omgivning, vilket även styrks av Aizenman och Jinjarak (2009). Det är enligt Morgan och 

Nilsson (1999) ett bevis på att företag inte fungerar som en sluten enhet, utan att de 

samarbetar och påverkas av andra externa organisationer. När företag står inför ett vägval 

behöver valet inte göras utifrån de intressen företaget har, utan andra företag i branschen 

kan även de ha en betydande påverkan på det val företaget gör. 

  

Institutionell teori fokuserar på att mänskliga aktiviteter uppvisar tröghet beroende på att 

individer fått en viss vana att göra på ett visst sätt (Artsberg, 2003), vilket sedermera 

påverkar tankegångarna om vad som är rätt eller inte (Berger och Luckmann, 1967). Flera 

forskare har även använt denna teori för att förklara redovisningsfenomen, däribland 

forskaren Young (1996) men som dock menar att svårigheter vad gäller heltäckande 

lösningar uppstår då moderna lösningar inte passar in på det tidigare redovisningstänket. 

Enligt Deegan och Unerman (2011) började institutionell teori att utvecklas i akademisk anda 

under det sena 1970-talet av forskare såsom Dimaggio och Powel (1983) samt Meyer och 

Rowan (1977). Där det forskades kring varför det var sådana likheter mellan olika 

organisationer. Mer innefattande varför organisationer inom särskilda områden tenderar att 

välja liknande karakteriseringar och former. Powell (1991) fokuserar på de påtryckningar 

som påverkar organisationer utifrån dess omgivning, där Powell förklara hur olika företag 

eller organisationer försöker efterlikna varandra gällande bland annat struktur och 

beteende. Den institutionella teorins utveckling har gått från att ett rationellt tänkande med 

strävan efter nyttomaximering. Detta är något som idag får kritik av den moderna 

institutionella teorin, då rationalitet och nyttomaximering ej anses ha någon större 

betydelse (Greenwood och Hinings, 1996). Här talas det istället om begreppet homogenitet. 

 

För att beskriva begreppet homogenitet samt hur det uppstår i företag talar Dimaggio och 

Powell (1983) om isomorfism. Isomorfism beskriver hur organisationer tenderar att följa 
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vissa mönster och operera homogent. Forskarna beskriver isomorfism som en omedveten 

handling vars effekt blir att organisationen försöker efterlikna andra organisationer som 

befinner sig i samma sits. Dimaggio och Powell (1983) menade även att isomorfism även kan 

uppstå genom att medvetet härma andra organisationer, för att då gynna den egna 

organisationen. Isomorfism delas av Dimaggio och Powel (1983) in i tre delar: normativ 

isomorfism, tvingande isomorfism samt även mimetisk isomorfism. Den normativa 

isomorfismen är påtryckningar i samband med normer som förklarar hur en viss 

institutionell rutin bör tillämpas. Till exempel hur redovisningsstandarder ska tillämpas 

(Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson, 2009). Den tvingande isomorfismen uppstår 

när organisationer anpassar sig efter krav från viktiga intressenter, som företaget inte klarar 

sig utan. Mimetisk isomorfism uppstår då företag väljer att imitera andra – ofta 

framgångsrika – organisationer. Det kan bland annat handla om företagets 

organisationsstruktur eller strategi (Collin et al., 2009). 

 

3.3 Tidigare forskning  
Här presenteras olika typer av faktorer som antas ha en betydande roll rörande de argument 
och uppfattningar som råder kring redovisning av uppskjuten skatt. 

3.3.1 Normförändringar 
Rahman, Perera och Ganesh (2002) anser att redovisningen varierar beroende på vilken typ 

av bransch det handlar om, vilket även Smith Jr. och Watts (1992) vidhåller. Undersökningar 

som gjorts visar att en viss typ av bransch har betydelse för vilken typ av redovisning som 

följs och i vilken mängd. Studien är inte fullt användbar i Sverige men visar tydliga drag på 

hur företagen kan påverkas i respektive bransch. Delvaille, Ebbers och Saccon (2005) har 

gjort studier kring hur företagen påverkades när IFRS introducerades. Som nämnt är IFRS 

också ett principbaserat regelverk vilket innebär att studien är intressant för denna 

undersökning, resultatet som Delvaille et al. (2005) lyfte fram visade på att 

förändringsfaktorer i form av marknadskapitalet och landets tidigare regleringar hade en 

stor påverkande effekt. 

 

Vid produktion av finansiella rapporter är det viktigt att ta hänsyn till finansiell 

redovisningsreglering (Franks, Schaefer och Staunton, 1997). De ekonomiska 

förutsättningarna och tillstånden förändras och nya redovisningsregleringar införs för att 

intensifiera fullständigheten samt betydelsen av offentlig information. Relevansen och 

tillförlitligheten av finansiella rapporter beror på effektiviteten av den finansiella 

redovisningsregleringen. Studier som gjorts av Franks et al. (1997) ifrågasätter om finansiella 

uttalanden är relevanta i de förändringar som nu sker i ekonomin. Bewley (2005) hävdar att 

redovisningskostnader sannolikt ökar vid tillämpning av särskilda regleringar. Large (1993), 

som refereras genom Franks et al. (1997), hävdar också att regleringsstrukturen anses 

generera onödiga kostnader bland annat på grund av att den är för komplex och att det 

uppkommer duplikationer. De som reglerar skapar överflödiga krav och genom okunskap 
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slösar de bort företagens tid i onödan. Large (1993) menar vidare att allt detta leder fram till 

omåttliga kostnader som investerare måste bekosta. 

 

Principbaserat regelverk innefattar standarder med en viss mån av operativ vägledning. 

Detta menar Bradbury och Schröder (2012) skapar högre krav på individuella bedömningar 

och tolkningar. Men om ett principbaserat regelverk är mer fördelaktigt gentemot ett 

tvingande regelverk råder det delad mening om. Tidigare forskning av Agoglia, Doupnik och 

Tsakumis (2011) visar att kvaliteten på de finansiella rapporter som företagen släpper håller 

en högre kvalitet hos de företag som tillämpar ett principbaserat regelverk. Alexander och 

Jermakowicz (2006) menar i synnerhet att principbaserade regelverk visar en tydligare bild 

av redovisningen i företaget. Studier från Myring och Shortridge (2010) visar också på 

fördelar i den bemärkelsen att ett principbaserat regelverk går att tillämpa i flera situationer. 

Även att sådana typer av regelverk resulterar till just enklare standarder vilket leder till att 

det blir enklare att förstå bakgrunden och därmed tillämpbar på flertalet transaktioner.  

 

Det finns också studier som påvisar nackdelar med vägledandande regelverk. Detta grundar 

sig främst i processen att komma igång, vilket enligt studier från Jermakowicz och Gornik-

Tomaszewski (2006) anses som kostsamt och komplext. Dessa forskare har även gjort en 

studie bland börsnoterade företag som tillämpar IFRS. Gemensamt med K3, är även IFRS ett 

principbaserat regelverk. Det som uppmärksammades bland företagen var att IFRS som ett 

principbaserat regelverk inte ger den vägledning som företagen skulle önska vilket även 

försvårar vid förändringar. K3-regelverket har kritiserats likaså, Persson och Peters (2009) 

har nämligen i ett uttalande kritiserat BFN för att faktiskt göra K3 för komplicerat. 

 

3.3.2 Förändringsbenägenheter hos företag 
I en artikel skriven av Hedberg och Jönsson (1977) undersöker forskarna hur företag reagerar 

när de lämnar gamla strategier för att anpassa sig efter nya. Författarna lyfter fram att 

handlingssättet företagen använder har sin utgångspunkt i någonting som kallas för myter. 

En myt är i detta fall ett system som organisationer och företag använder när det gäller att 

framföra de strategier som förekommer inom företaget. Myten kan dels bestå av de visioner 

och mål som företaget vill uppnå men de påverkas även av restriktioner från omvärlden som 

fokuserar på vad företaget bör uppnå. Dessa två exempel använder myten som en form av 

kartläggning för hur verkligheten ter sig. Men Hedberg och Jönsson (1977) menar även att 

en myt kan vara en bild av den verklighet som organisationen eller företaget i sin tur skapar. 

Jönsson (2009) menar att ”Organisationer tenderar att bygga framgång kring myter som 

man tror på utan att pröva hållbarheten av”. Med detta menar Jönsson (2009) att myterna 

tendenserar att vara svaga, och i vissa fall till och med falska. För att en myt ska kunna ses 

som framgångsrik och då kunna uppfylla det den är tänkt att uppfylla påpekar Jönsson 

(2009) att alla som berörs måste tro på myten. Om alla inom företaget eller organisationen 

tror på myten, leder det till att alla arbetar i samma riktning, vilket innebär att företaget 

enklare kan nå uppsatta mål.  
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Ett problem med myter är om det uppstår förändringar som på något vis påverkar företaget, 

som till exempel det nya K3-regelverket. Hedberg och Jönsson (1977) lyfter fram att myten 

då inte längre speglar verkligheten, eftersom att den förändrats. Detta kan leda till en 

osäkerhet inom organisationen vilket kan leda till bland annat passivitet vilket påverkar 

företaget i en negativ riktning. När dessa typer av situationer uppstår inom företagen börjar 

nya myter att utvecklas i form av spökmyter. Spökmyter är enligt Hedberg och Jönsson 

(1997) nya myter med ett annat synsätt på situationen. Jönsson (2009) lyfter fram att de 

spökmyter som anses vara trovärdiga i regel brukar accepteras av de som berörs av den, 

vilket innebär att en ny myt etableras i företaget. Detta leder i sin tur till att den osäkerhet 

som uppstod i takt med att den tidigare myten inte längre fungerar eller inte längre finns 

kvar då den nya accepterade myten istället blivit etablerad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Livscykelkurva för myter 

Källa: Hedberg och Jönsson (1977) 
 
I Figur 3 visas en process över en livscykelkurva för myter. ”Myth A” kan beskrivas som den 

nuvarande myten, vilket för tillfället fungerar bra. På grund av en bakomliggande förändring 

minskar förtroendet vilket gör att entusiasmen för myten minskar samtidigt som ”Myth B” 

istället börjar etableras. Ju längre tiden går desto mer accepterad anses ”Myth B” bli, fram 

till nya förändringar uppstår och samma process börjar om från början med ”Myth C”. 

 

Storleksbaserade skillnader 
Ett företag med stor kapacitet och goda resurser kan enligt Hall (1993) vanligtvis förknippas 

med företag som har hållbara konkurrensfördelar. Mer ingående kan hållbara 

konkurrensfördelar förklaras genom begrepp såsom specifikation, pålitlighet, etik, 

funktionalitet och tillgänglighet. I detta fall anses funktionaliteten som den viktigaste biten. 

Hall (1993) menar att funktionsförmågan grundar sig i en förmåga att utföra vissa saker, det 

kan vara allt från kunskap, skicklighet och erfarenhet. Bakgrunden till varför företagets 

resurser är intressanta är därför att de har lättare att hantera förändringar som påverkar 

företaget (Hall, 1993). 
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Även forskare såsom Berger och Udell (1998) menar att storleken är en variabel som 

påverkar företagets redovisning. I studien som bygger på att påvisa skillnader mellan små 

företag och stora företag i finansiellt syfte, framgår det att storleken av företaget och dess 

balansomslutning är positivt relaterat i den bemärkelsen att större företag uppvisar större 

tillgångar gentemot små. Berger och Udell (1998) menar också att större företag generellt 

har ett större intresse av att ge ut mer information i de finansiella rapporterna. Detta menar 

Alsaeed (2006) beror på att dessa företag i regel har tillgång till mer resurser och att de 

oftare utsätts för en starkare offentlig granskning. Alsaeed (2006) lyfter fram att större 

företag genom stora resurser har möjligheten att samla in och analysera stora mängder data 

till en minimal kostnad. Dock finns det forskning som talar emot detta, Jensen och Meckling 

(1976) menar att större företag har en tendens att gömma undan värdefull information för 

att kunna undvika vissa regler och andra sociala skyldigheter.  

 

En annan typ av storleksbaserad faktor rör kompetensnivån i företaget. Begreppet 

kompetens kan enligt Drejer (2000) används i många olika sammanhang såsom hos 

människan, inom organisationer samt teknologi. Definitionen varierar således beroende på i 

vilket område begreppet används. I detta fall är det framförallt kompetens hos människan 

och inom organisationen som är av intresse. Drejer (2000) förklarar dessa områden av 

kompetens enligt följande: 

 ”Människan är för oss den mest uppenbara del av kompetensområdet, om inga 

människor använder teknik så händer ingenting. Därför är människan fokuspunkten 

vad gäller kompetensutveckling.” 

 

 ”Organisationen hänvisar till det formella ledningssystemet för vilka mänskliga 

funktioner råder. Till exempel planering och kontrollsystem, belöning och 

betalningssystem, kommunikationskanaler, hierarki av ansvar och uppgifter, och 

annan form av formella organisationsuttryck som kraftigt kommer att påverka 

människor och deras handlingar.”  

 

Studien som gjordes av Drejer (2000) visar på att det finns många slående likheter mellan 

kompetensteori – mänsklig kompetens – och organisatorisk inlärningsteori. Slutsatsen visar 

att kompetens inom organisationer påverkas starkt av den mänskliga faktorn. Förenklat 

uttryckt innebär detta att kompetensnivån således har ett positivt samband med 

organisationens storlek i form av balansomslutning och personal. Detta styrks även av 

Shepherd och Ahmed (2000) som gjort en studie om kompetensfördelar i företag, där de 

fann bakomliggande faktorer såsom balansomslutning och omsättning. 
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3.3.3 Rättvisande bild 
Då posten uppskjuten skatt endast visar kommande effekter vid avyttring är det av vikt att 

diskutera om det lever upp till det som kallas för rättvisande bild. Lundqvist, Marton, 

Pettersson, och Rehnberg (2008) beskriver uttrycket rättvisande bild som en finansiell 

ställning som återspeglar företaget på ett rättvist sätt. Vidare visar en studie gjord av 

Grönlund, Sjödin och Frishammar (2010) att uttrycket rättvisande bild ger ett övergripande 

mål med redovisning, som bland annat hindrar konsumenter eller andra intressenter från att 

bli vilseledda på grund av missvisande information i företagets finansiella rapporter. 

  

Vad som menas med rättvisande bild, eller true and fair value, kan där emot ses som en 

tolkningsfråga som kan tolkas på olika nivåer beroende på individens personliga inställning. 

Kirk (2006) menar därför att det leder till svårigheter när det kommer till att bilda en allmän 

uppfattning kring just vad som anses vara rättvisande bild, vilket gör att begreppet blir vagt 

och mångtydigt. Vidare diskuterar Deegan och Unerman (2011) huruvida det går att 

fastställa om den redovisningsinformation som lyfts fram är sann (true) eller inte, det vill 

säga om den verkligen ger en rättvisande bild. Deegan och Unerman (2011) menar istället 

att uttrycket ”fair view” skulle vara mer korrekt. De syftade då till att den förekommande 

informationen då ska vara upprättad enligt de rådande regelverk och standarder som 

förekommer på marknaden. Detta kan liknas med Edenhammar och Thorell (2009 ) vilka i sin 

forskning menade att en årsredovisnings endast kan ses som rättvisande om den blivit 

upprättad i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som anses vara allmänt 

accepterade.  

 

Även Drefeldt och Törning (2012) är i sin forskning inne på samma spår som Deegan och 

Unerman, då de ser på den rättvisande bilden som en kvalitetsstämpel på finansiella 

rapporter. Samtidigt menar de att en rapport upprättad enligt god redovisningssed inte 

behöver ge en rättvisande bild kring företagets verkliga situation. Vidare menar Westermark 

(1998) att information kring de tilläggsupplysningar som kan tänkas förekomma i en 

finansiell rapport måste förekomma för att begreppet rättvisande bild ska användas. 
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3.3.6 A Priori-modell 
Nedan presenteras den A Priori-modell som illustrerar de förklaringsvariabler som tros ligga 

till grund för uppsatsens ämnesområde. De orangemarkerade variablerna ska därför testas 

om de har en påverkan på rådande uppfattning kring redovisning av uppskjuten skatt. Under 

studiens gång kan det därför tillkomma nya och förändrade förklaringsvariabler till den 

förfinade A Priori-modellen i analysen. Den blåmarkerade variabeln förklarar att det finns 

påverkande faktorer som inte behandlas i denna studie, vilket återspeglas av faktorer såsom 

tidsbrist. Informationen som eftersöks tar som nämnt en utgångspunkt i det bakomliggande 

syftet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. A Priori-modell 
Källa: Egenbaserad 
 

1. I figurens centrum syns studiens syfte vilket ämnar ledande befattningshavares 

uppfattning rörande redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter. De 

förklaringsvariabler som syns runtom figuren har till avsikt att knyta ihop det 

empiriska utfallet med aktuell teori, vilket sedan ställs mot tidigare forskning. 

 

2. Förklaringsvariabeln Normförändringar anses vara en viktig förklaringsvariabel i den 

bemärkelsen att den innefattar principbaserade regelverk vilket kan härledas till K3-

regelverket. Då forskning enligt Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006) visar på 

att principbaserade regelverk varierar i kvaliteten beroende på att de inte alltid har 

den önskade vägledningen samt att informationsbehovet skiftar beroende på 

bransch. Dessa faktorer kan ställa till det för företagen när nya förändringar som 

redovisning av uppskjuten skatt införs, vilket då kan påverka respondenternas 

uppfattning kring posten. 
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3. Vad gäller Normativ ismorfism, som grundar sig i den institutionella teorin, söker att 

förklara de påtryckningar som uppstår i samband med normer, i detta fall införandet 

av K3-regelverket (Dimaggio och Powel, 1983). Även att människan enligt den 

institutionella teorin uppvisar trögheter vid redovisningsförändringar gör att denna 

teori anses som aktuell för att undersöka vad som påverkar uppfattningen rörande 

redovisning av uppskjuten skatt inom K3 (Artsberg, 2005). Detta är en av 

anledningarna till varför just K3 som regelverk har ett stort fokus genom studien, då 

den tros ha en givande påverkan. Detta framgår även i förklaringsvariabeln 

Normförändringar ovan. 

 

4. Förändringsbenägenhet hos företag motiveras som en givande förklaringsvariabel 

genom Hedberg och Jönssons (1977) studie att företag använder olika myter för att 

kartlägga verkligenheten och hur den ter sig. Genom att undersöka hur 

respondenterna ställer sig till införandet av K3 samt deras kunskap kring redovisning 

av uppskjuten skatt möjliggörs ett tillfälle att jämföra respondenternas svar för att 

finna utstickande utfall. Inom förändringsbenägenhet innefattas även 

storleksbaserade skillnader då studier från Hall (1993) visar på att större företag 

uppvisar en ökad funktionalitet. Med funktionalitet menas kunskap, skicklighet och 

erfarenhet vilket medför fördelar vid förändringar (Hall, 1993). Förhoppningar i 

enkätundersökningen är att finna dessa utstickande utfall och då kunna härleda 

resultatet till faktorer som exempelvis att större företag uppvisar en mer road 

inställning till förändringar i form av redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter. 

 

5. Rättvisande bild är en förklaringsvariabel som anses vara av vikt i den bemärkelse att 

uppskjuten skatt på fastigheter endast realiseras då en avyttring görs och om det 

därför kan ses som en skuld eller inte. Enligt en studie från Grönlund, Sjödin och 

Frishammar (2010) framkom det att strävan efter rättvisande bild mothindrar 

intressenter och konsumenter från att bli vilseledda. Av dessa anledningar är det 

intressant att jämföra hur respondenterna uppfattar uppskjuten skatt och dess 

relevans men även om posten ska ses som en skuld eller inte.  

 

6. Gällande förklaringsvariabeln Övrigt avser denna att påvisa att andra 

förklaringsvariabler som ej testas i denna studie kan ha en påverkan på resultatet. 

Förklaringsvariabeln Övrigt förtydligar också att de faktorer som testas ovan kan 

komma att strykas eller förändas inför den förfinade A Priori-modellen då andra 

faktorer eventuellt uppvisas. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten av studiens enkätundersökning som skickades ut till ett 

urval av större fastighetsbolag. Enkäterna är främst riktade mot företagens ekonomichefer 

eller i annat fall redovisningsansvariga. Det inkom svar från totalt 89 företag vilket är 37 % 

av urvalet på 241 företag. Av dessa 89 var det 6 företag som ej tillämpade K3 vilket gör att 

svarsfrekvensen hamnar på 34 %. Svarperioden för enkätundersökningen har pågått från 

2014-05-07 till och med 2014-05-14. Enkätfrågorna finns att tillgå i Bilaga 1. 

 

4.1 Resultat från enkätundersökning 

Kommer ni att tillämpa K3-regelverket? 
Tabellen nedan visar utfallet av fråga 1 från enkätundersökningen. 
 

 
 
Tabell 1. Respondenter som redovisar enligt K3-regelverket 
 
För att säkerhetsställa att respondenterna använder sig av K3 inleddes enkäten med denna 
fråga. 

Hur är er inställning till K3-regelverket? 
Tabellen nedan visar utfallet av fråga 2 från enkätundersökningen. 

 
 

  

 
Tabell 2. Respondenternas inställning till K3-regelverket 
 

Ja 
93% 

Nej 
7% 

 
1 

Antal 
5 

 
 

2 17  

3 33  

4 25  

5 2  

6% 

21% 

40% 
31% 

2% 

Mycket
negativ

Negativ Neutral Positiv Mycket
positiv

Andel av respodenterna
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Frågeställningens syfte är att skapa en grundlig uppfattning om hur respondenterna i 

fastighetsbolagen ställer sig till K3-regelverket i sin helhet. Därför fick de svara på denna 

fråga utifrån en skala 1-5 om hur det upplever K3. Svarsalternativet är uppbyggt i form av en 

Likertskala, där 1 står för ”Mycket negativ” och 5 står för ”Mycket positiv”. Som tabellen 

nedan visar har majoriteten av respondenterna en neutral eller en helt okej syn på 

regelverket, d v s en 3:a eller 4:a, därefter visar resultatet på aningen negativ inställning. 

 
 

Kommer ni ändra ert arbetssätt inom redovisning och ekonomi för att anpassa er 
till K3-regelverket? 
 

Tabellen nedan visar utfallet av fråga 3 från enkätundersökningen. 

 
 
 
 
           Antal 
Ja 68  

Nej 14  

Vet ej 1  

 

 
Tabell 3. Förändring av arbetssätt inom redovisning och ekonomi 
 

För att undersöka hur företagen påverkas av förändringarna som K3 innebär är det av stor 

vikt att veta om de ändrat arbetssättet inom redovisning och ekonomi. Resultatet här visar 

på att större delen av respondenterna, 80 %, svarat att företaget som de är verksamma inom 

faktiskt ändrat arbetssättet. Svarsalternativen i denna fråga var ja, nej eller vet ej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
82% 

Nej 
17% 

Vet ej 
1% 
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Är ni medvetna om att avskrivningstakten på fastigheter skiljer sig mellan 
redovisningsregelverket och skattelagstiftningen? 
Tabellen nedan visar utfallet av fråga 4 från enkätundersökningen 

 
 
 
 
 
       Antal  
Ja 81  

Nej 0  

 

 
Tabell 4. Kännedom rörande frikopplingen mellan redovisning och beskattning 
 
Denna frågeställning ligger till grund för arbetets huvudsakliga ämne, då redovisning av 

uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är ett avancerat område inom redovisning och därför är 

det viktigt att ta hänsyn till det, vilket således är bakgrunden till denna typ av fråga. 

Resultatet visade sig att samtliga respondenter som svarade hade kunskap om frikopplingen. 

Svarsalternativen i denna fråga var ja eller nej. 

 

Känner ni till posten ”uppskjuten skatt” som uppstår på grund av att beskattning 
och redovisning har skilda regelverk? 
Tabellen nedan visar utfallet av fråga 5 från enkätundersökningen. 

 
 
 
 
       Antal  
Ja 79  

Nej 4  

 

 
Tabell 5. Kännedom rörande uppskjuten skatt 
 
Precis som föregående fråga har även denna en form av grundläggande karaktär för att söka 

information kring respondenternas kunskap i ämnet. Även denna fråga bestod av 

svaralternativen ja eller nej. Resultatet som uppvisades var att hela 95 % av respondenterna 

har en kännedom rörande uppkomsten av uppskjuten skatt. 

 

Ja 
100% 

Ja 
95% 

Nej  
5% 
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Anser ni att posten uppskjuten skatt är relevant för redovisning? 
Tabellen nedan visar utfallet av fråga 6 från enkätundersökningen. 

 
 
 
 
           Antal 
Ja 41  

Nej 14  

Vet ej 24  

 

 
Tabell 6. Uppskjuten skatt - relevant för redovisning? 
 
Denna fråga riktar sig mer djupgående kring uppskjuten skatt vilket då kan åskådliggöra 

kompetensnivån rörande posten. Svarsalternativen här var ja, nej eller vet ej. Lite mer än 

hälften av respondenterna, 52 %, ansåg att uppskjuten skatt är relevant. Det var endast 30 % 

som svarade vet ej, vilket är intressant då kunskap och kompetens ändock föreligger. En 

följdfråga ställdes också efteråt där respondenterna ombads att motivera svaret vid ja eller 

nej, vilket framgår i tabell 8. Svarsfrekvensen för motiveringarna uppgick till 14 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 
52% 

Nej 
18% 

vet ej 
30% 
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Motiveringar angående huruvida posten uppskjuten skatt är relevant eller inte 
Tabellen nedan visar respondenternas motiveringar av fråga 6 från enkätundersökningen. 
 

Motiveringar för uppskjuten skatt: 

 Visar framtida skatteeffekter 

 Viktigt att känna till ur ett ägarperspektiv. 

 Är lite beroende på postens storlek i kronor 

 Rättvisande resultat, rättvisande skuld. 

 Varefter tiden går med skillnader i avskrivningar, redovisningsmässigt och 
skattemässigt, så kommer uppskjuten skatt att utgöra ett väsentligt belopp 

 Det utgör en väsentlig fordran/skuld. 

 Väsentlig post. 

 Bra för rättvisande bild. 

 Påverkar företagets värdering. 

 Har störst betydelse i större städer. Det är en form av värdering av 
fastighetsbeståndet. 

 Vi har stora värden så uppskjuten skatt blir en väsentlig post. 2013 ca 156 mkr. 

 Väsentligt för företaget 

 Skapar en mer rättvisande bild. 

 Väsentlig post. 

 Framtida skatteeffekter åskådliggörs. 

 Företagets värdering påverkas 

 Framtida skatteffekter 

 Rättvisande skulder och fordringar. 

 Rättvisande bild. 

 
Tabell 7 a). Motivering för postens relevans 
 
De motiveringar respondenterna lämnade visar att begreppet rättvisande bild samt huruvida 
beloppet är väsentligt har en stor påverkar när det kommer till slutsatsen om posten är 
relevant för redovisningen. 
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Tabellen nedan visar respondenternas motiveringar av fråga 5 från enkätundersökningen. 
 

Motiveringar mot uppskjuten skatt: 
 Vi är en långsiktig ägare som inte spekulerar i fastigheter. 

 Den är ytterst fiktiv för ett bolag som förvaltar och i princip aldrig säljer 

 Då många fastigheter säljs paketerade så är den inte alltid så relevant, inte alltid så 
att skatten realiseras. 

 Relativt blygsam post. 

 Verklig skatterabatt och redovisad skiljer sig väsentligt. 

 Svårbegripligt för läsaren. Ett sätt att synka skatteregler och redovisningsregler som 
inte tillför redovisningen någonting. 

 Det blev ingen uppskjuten skatt vid övergången. 

 En fiktiv post för ett långsiktigt bolag. 

 Känns mest som en fiktiv post som i många fall aldrig kommer att inträffa och man 
kan ju aldrig gardera sig eller visa på alla möjliga kostander som kan dyka upp i 
framtiden. Överdriven redovisningsnit att redovisa detta mer än i undantagsfall om 
det inom en snar framtid föreligger uppenbar risk att det ska realiseras. 

 Liten post. 

 Ej relevant för ett långsiktigt bolag. 

 Anser inte att den är relevant då vi i stort sätt aldrig avyttrar fastigheter. 

 
Tabell 7 b). Motiveringar mot postens relevans 
 
De motiveringar respondenterna främst uppvisar enligt tabell 8 b) har kopplingar till ett 
långsiktigt ägande. 

Anser ni att redovisning av uppskjuten skatt kan ses som en skuld då den inte 
realiseras förrän fastigheten avyttras? 
Tabellen nedan visar respondenternas motiveringar av fråga 7 från enkätundersökningen. 
 

 
 
 
 
 
 
Ja 

 
 
 
 
 
Antal 
38 

 
 
 
 
 
 
 

Nej 19  

Vet ej 22  

 
 
 
 

 
Tabell 8. Kan uppskjuten skatt ses som en skuld? 
 

Ja 
48% 

Nej 
24% 

Vet ej 
28% 
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4% 

15% 

35% 

46% 

0% 

Mycket
negativ

Negativ Neutral Positiv Mycket
positiv

 b) Andel av 
respondenterna 

4% 

26% 

44% 

22% 

4% 

Mycket
negativ

Negativ Neutral Positiv Mycket
positiv

a) Andel av 
respondenterna 

Avslutningsvis ställdes denna fråga i enkätundersökningen, det vill säga om uppskjuten skatt 
kan ses som en skuld eller inte. Argument för och emot om uppskjuten skatt har diskuterats 
länge och därför anses det som en viktig punkt att ta upp då synsättet på posten är relevant 
för analysen och då för att kunna svara på forskningsfrågorna och syftet. Svarsalternativen 
som fanns att välja mellan var ja, nej eller vet ej. Frågan i sig är ganska komplicerad och det 
märks också i resultatet där många svarat vet ej, vilket skiljer sig från resterande frågor. I 
övrigt är svaren utspridda på samtliga svarsalternativ, dock anser flest att uppskjuten skatt 
kan ses som en skuld.  
 

4.3 Bearbetning av empiriskt resultat 
Nedan illustreras och förklaras de empiriska bearbetningar som är av vikt inför analysen. En 
bearbetning har gjort på så sätt att de respondenter vars företag har en balansomslutning 
på mer än en miljard sammanställs i ett diagram medan de respondenter vars företag har en 
balansomslutning på under en miljard sammanställs ett annat diagram. Detta görs för att 
illustrera eventuella skillnader svarsresultaten. 
 

Hur är inställningen till K3-regelverket? – En jämförelse utifrån balansomslutning 
Nedan visas respondenternas inställning till K3-regelverket där diagrammet till vänster är 
respondenternas svar vars företag har en balansomslutning på mer än en miljard medan det 
högra diagrammet visar respondenternas svar vars företag har en balansomslutning på 
under en miljard. 

 
 
Tabell 9. Inställning till K3 med företagen grupperade utifrån balansomslutning 
 
Av vad som illustreras ovan visar denna jämförelse att respondenternas uppfattning på 
införandet av K3 skiljer sig utifrån indelningen i balansomslutningen. Av vad som kan utläsas 
så har respondenterna som representerar företag med en balansomslutning under en 
miljard en bättre inställning till införandet av K3. Detta är ett intressant utfall utifrån den 
aspekt att större företag har lättare med förändringar, vilket framgår i Halls (1993) studie. 
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Det är nämntvärt ingen markant skillnad med det är av intresse att titta närmare på detta i 
analysen. 
 

Kommer ni ändra ert arbetssätt inom redovisning och ekonom för att anpassa er till 
K3-regelverket? – En jämförelse utifrån balansomslutning 
I diagrammet nedan visas en sammanställning av respondenternas svar rörande frågan om 
de ändrat sitt arbetssätt inom redovisning och ekonomi för att anpassa sig till K3. 
Diagrammet till vänster visar respondenternas svar vars företag de representerar har en 
balansomslutning över en miljard medan diagrammet till höger visar respondenternas svar 
vars företag de representerar har en balansomslutning på under 1 miljard. 
 

 
 
Tabell 10. Förändring av arbetssätt inom redovisning och ekonomi grupperade utifrån 
balansomslutning 
 
Diagrammen ovan visar på att inga större skillnader råder utifrån uppdelning i 
balansomslutning. Denna fråga ämnar åskådliggöra hur respondenterna påverkats av 
införandet av K3 och uppskjuten skatt i den bemärkelsen att eventuellt några åtgärder har 
vidtagits för att anpassa sig till förändringarna. Av vad som kan utläsas har det vänstra 
diagrammet några fler respondenter som anpassat sig till det nya regelverket.  
 

Är ni medvetna om att avskrivningstakten på fastigheter skiljer sig mellan 
redovisningsregelverket och skattelagstiftningen? – En jämförelse utifrån 
balansomslutning 
Nedan illustreras respondenternas kännedom rörande skillnaden i avskrivningstakten mellan 
redovisningsregelverket och skattelagstiftningen. Det vänstra diagrammet visar en 
sammanställning av de respondenter vars företag de representerar har en balansomslutning 
över en miljard medan det högra visar respondenternas svar vars företag de representerar 
har en balansomslutning som är under en miljard. 
 

Ja 
83% 

Nej 
17% 

a) Förändrat arbtetssätt? 

Ja 
81% 

Nej 
15% 

Vet ej 
4% 

b) Förändrat arbetssätt? 
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Tabell 11. Kännedom rörande skillnader i avskrivningstakt mellan redovisningsregelverket 
och skattelagstiftningen grupperat utifrån balansomslutning. 
 
Vad som syns utifrån diagrammet har samtliga respondenter kännedom rörande 
skillnaderna i avskrivningstakten. Detta är ett intressant utfall utifrån studierna som berör 
olika typer av förändringar då tidigare nämnda studier visar på att större företag har lättare 
med förändringar. 
 

Känner ni till posten ”uppskjuten skatt” som uppstår på grund av att beskattning 
och redovisning har skilda regelverk? – En jämförelse utifrån balansomslutning 
Nedan presenteras respondenternas svar angående deras kännedom rörande uppskjuten 
skatt. I det vänstra diagrammet visas respondenternas svar vars företag de representerar har 
en balansomslutning på mer än en miljard medan det högra diagrammet visar 
respondenternas svar vars företag de representerar har en balansomslutning på mindre än 
en miljard. 
 

 
 
Tabell 12. Kännedom rörande uppskjuten skatt grupperat utifrån balansomslutning. 
 
Precis som föregående tabell visar detta utfall inga skillnader i respondenternas svar utifrån 
hur stor balansomslutning företaget har som personerna i fråga representerar. Dock kan det 
enligt tabellerna ovan utläsas att alla respondenter inte har koll på uppskjuten skatt. Det kan 

Ja 
100% 

a) Kännedom rörande 
skillnader i avskrivningstakt 

Ja 
100% 

b) Kännedom rörande 
skillnader i avskrivningstakt 

Ja 
96% 

Nej 
4% 

a) Kännedom rörande 
uppskjuten skatt 

Ja 
96% 

Nej 
4% 

b) Kännedom rörande 
uppskjuten skatt 
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således vara en påverkande faktorer såsom att K3 som en normförändring inte uppfyller den 
önskade vägledingen bland företagen. 
 

Anser ni att posten uppskjuten skatt är relevant för redovisning – En jämförelse 
utifrån balansomslutning 
Nedan illustreras resultatet från respondenterna uppdelat i balansomslutning. I den vänstra 
tabellen syns utfallet från de respondenter var företag de representerar har en 
balansomslutning på över en miljard. I det högra diagrammet visas respondenternas svar 
vars företag de representerar har en balansomslutning på under en miljard. 
 

 
 
Tabell 13. Uppskjuten skatt och dess relevans utifrån balansomslutning 
 
Vad som kan utläsas från tabellen ovan varierar svaren en aning utifrån uppdelningen i 
balansomslutningen. Den mest framträdande skillnaden är det neutrala svaret ”Vet ej” där 
respondenterna i den högra tabellen har mer än dubbelt upp gentemot respondenternas 
svar i den vänstra tabellen. Möjliga förklaringar på detta utstickande utfall kan kopplas till 
studierna om förändringsbenägenhet i den bemärkelsen att större företag har lättare att 
anpassa sig. Men även huruvida respondenterna upplever att uppskjuten skatt ökar en 
rättvisande bild ibland annat årsrapporerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
52% 

Nej 
28% 

Vet ej 
20% 

a) Är uppskjuten 
skatt relevant? 

Ja 
50% 

Nej 
8% 

Vet ej 
42% 

b) Är uppskjuten 
skatt relevant? 
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Anser ni att redovisning av uppskjuten skatt kan ses som en skuld då den inte 
realiseras förrän fastigheten avyttras? – En jämförelse utifrån balansomslutning 
Tabellerna nedan visar hur utfallen varierar utifrån en uppdelning i balansomslutning. Det 
vänstra diagrammet illustrerar svaren från de respondenter vars företag det representerar 
har en balansomslutning på över en miljard. Det högra diagrammet illustrerar utfallet från 
de respondenter vars företag de representerar har en balansomslutning på under en miljard. 
 
 

  
 
Tabell 14. Uppskjuten skatt - skuld eller ej – grupperat utifrån balansomslutning 
 
Av tabellerna ovan kan det utläsas att de respondenter i det vänstra diagrammet i en större 
grad anser att redovisning av uppskjuten skatt kan ses som en skuld. En möjlig förklaring är 
återigen en större tro på att redovisning av uppskjuten skatt bidrar till en mer rättvisande 
bild i årsrapporten. Givetvis finns det andra påverkande faktorer i både positiv och negativ 
riktning såsom exempelvis föregående fråga huruvida synen på uppskjuten skatt och dess 
relevans är. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
61% 

Nej 
17% 

Vet ej 
22% 

a) Uppskjuten skatt - 
Skuld? 

Ja 
44% 

Nej 
20% 

Vet ej 
36% 

b) Uppskjuten skatt - 
Skuld? 
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5. Analys 
I detta kapitel tolkas resultatet som framkommit vid datainsamlingen, vilket sedan ställs mot 

uppsatsens referensram och tidigare forskning. Därefter visas bidragande orsaker bakom det 

rådande bortfallet. Avslutningsvis presenteras den bearbetade A Priori-modellen. 

 

5.1 Normförändringar 
K3-regelverket innebär inte enbart förändringar i form av redovisning av uppskjuten skatt 

utan som nämnt sker även förändringar i form av exempelvis komponentavskrivning och 

verkligt värde. Av dessa anledningar är det av vikt att ställa en inledande fråga rörande 

respondenternas inställning till K3 i sin helhet för att följaktligen ha det i åtanken inför den 

primära analysen rörande uppfattningen av uppskjuten skatt. Den empiriska undersökningen 

visar att respondenterna har en spridd inställning till K3 men att det drar åt ett positivt håll. 

Vad som är intressant i detta avseende är att tidigare studier gjorda av Jermakowicz och 

Gornik-Tomaszewski (2006), rörande nystart av ett principbaserat regelverk, visar att en 

sådan process upplevs som komplicerad och kostsam. Vilket Bradbury och Schröder (2012) 

menar har att göra med att företagen måste göra fler självständiga bedömningar vilket kan 

kräva stor kunskap och expertis, framförallt vid redovisning av nya poster. Respondenternas 

inställning till K3 visar trots allt att 40 % av respondenterna är neutrala till införandet av K3 

vilket därför kan motiveras med ovanstående studier i den bemärkelsen att andelen positiva 

respondenter är begränsad. 

 

En sak som dock är intressant i samband med utfallet i empirin är att respondenternas 

inställning till K3 då svaren ställdes mot varandra beroende på hur stor balansomslutning 

företaget har som respondenterna representerar inte uppvisar det förväntade utfallet. 

Bortsett från de som ställt sig neutrala till införandet av K3 är hela 46 % av respondenterna 

positiva av de som representerar ett företag av den lägre balansomslutningen, medan 

endast 22 % av respondenterna är positiva av de som representerar ett företag med större 

balansomslutning. Vad som kan förväntas utifrån de studier som tas upp är att större företag 

besitter större kunskap och expertis vilket gör att de därför antas vara mer positiva till 

införandet (Hall, 1993), vilket enligt detta utfall inte var fallet. 

 

För att vidare undersöka hur kunskapen är rörande de nyheter som råder inom K3 ställdes 

bland annat frågan om respondenterna är medvetna om att avskrivningstakten på 

fastigheter skiljer sig mellan redovisningsregelverket och skattelagstiftningen. Då det finns 

studier som visar på att principbaserade regelverk upplevs kostsamt och komplext 

(Jermakowicz och Gorik-Tomaszewski, 2006). Här visade det sig dock att samtliga 

respondenter hade koll på läget, både i de större och mindre företagen. Likaså frågan om 

respondenterna känner till posten uppskjuten skatt grundar sig att undersöka om K3 lyckas 

att vägleda påverkande företag i rätt riktning. Det var endast 5 % av respondenterna i den 

totala sammanställningen som inte kände till posten uppskjuten skatt. I det jämförande 

diagrammet mellan respondenterna var det 4 % i respektive grupp som inte kände till 



43 
 

posten. Även detta utfall går emot Halls (1993) studier att större företag uppvisar ökad 

funktionalitet i form av ökad kunskap, skicklighet och erfarenhet. 

 

5.2 Institutionell teori – normativ ismorfism 
Enligt Artsberg (2005) är det inom den institutionella teorin ett vanligt förekommande att 

människan har en tendens att vänja sig vid att göra på ett visst sätt, vilket Berger och 

Luckmann (1967) menar leder till problem när det gamla tänket inte längre går att applicera 

på de nya redovisningsreglerna. När ett företag hamnar i en situation där de måste välja 

mellan olika val i redovisningen menar Hatch och Nilsson (2002) att de påverkas av den 

externa omgivningen, som i detta fall associeras till K3 och då i antingen positiv eller negativ 

riktning. Frågan rörande respondenternas inställning till K3 är därför ett användbart 

utgångsläge för att undersöka om och hur institutionell teori och då normativ ismorfism 

påverkar uppfattningen kring redovisning av uppskjuten skatt. Enligt normativ ismorfism 

som Dimaggio och Powell (1983) beskriver som påtryckningar i samband med normer som 

förklarar hur en viss institutionell rutin bör tillämpas, i detta fall K3, kan således en negativ 

inställning göra att uppfattningen till uppskjuten skatt påverkas i negativ riktning, och 

tvärtom. I detta fall visar resultatet på att 40 % ställt sig neutrala samt att 21 % ställt sig 

negativa vilket kan jämföras mot de 31 % som ställt sig positiva. Dessa svar anses därför 

påverka det generella svaret kring respondenternas uppfattning rörande uppskjuten skatt 

med motiveringen att studier från Hatch och Nilsson (2002) visar att företag och individer 

påverkas av den externa omgivningen, i detta fall K3-regelverket som en normativ ismorfism. 

Fördelaktigt kan det därför antas, med stöd från Hatch och Nilsson (2002), att K3 i viss mån 

påverkar uppfattningen kring uppskjuten skatt i positiv riktning. 

 

Ytterligare en fråga som är användbar för att undersöka om institutionell teori och normativ 

ismorfism påverkar uppfattningen kring redovisning av uppskjuten skatt är att studera om 

respondenterna ändrat sitt arbetssätt för att anpassa sig till förändringarna. Studier från 

Artsberg (2003) men även Berger och Luckmann (1967) visar som nämnt på att människan 

uppvisar tröghet vid förändringar vilket sedan påverkar tankegångarna om vad som är rätt 

eller fel. I detta fall visar empirin trots allt på att hela 82 % kommer ändra sitt arbetssätt för 

att anpassa sig till förändringarna. Med tanke på att inställningen till K3 är väldigt utspridd 

kan det därför utifrån de nämnda studierna antas att uppfattningen till uppskjuten skatt 

kommer att påverkas i olika riktningar. Utifrån de empiriska utfallen där respondenterna är 

uppdelade beroende på företagens balansomslutning med stöd från Artsberg (2003), Berger 

och Luckmann (1967) kan det antas att de respondenter som representerar företag med 

balansomslutningen över en miljard blir påverkade i negativ riktning medan de under en 

miljard blir påverkade i positiv riktning. Det grundas på svaren då de respondenter i de 

större företagen uppvisar att 22 % är positiva gentemot de respondenter som representerar 

ett mindre företag där andelen positiva är 46 %. De respondenter som tillhör gruppen vars 

företag har en balansomslutning på över 1 miljard hade också en högre andel som skulle 

ändra sitt arbetssätt för att anpassa sig, vilket i detta fall bli till en nackdel. 
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5.3 Förändringsbenägenhet 
Det är likaså av vikt att undersöka om respondenterna förändrat sitt arbetssätt vad gäller 

ekonomi och redovisning då det kan antas vara en bakomliggande faktor huruvida de 

upplever K3 och redovisning av uppskjuten skatt. Majoriteten av respondenterna har som 

tidigare nämnt svarat att de ändrat sitt arbetssätt för att anpassa sig till det nya regelverket, 

men 40 % har fortfarande ingen uppfattning om i vilken riktning K3-regelverket kommer 

påverka då de har en neutral inställning till regelverket. I anknytning till 

förändringsbenägenhet hos företag kan detta tolkas som att K3-regelverket fortfarande 

anses vara relativt passivt, vilket enligt Hedberg och Jönsson (1977) kan ha negativ påverkan 

då det inom organisationen kan leda till passivitet. Då svaren svagt vägt över till en positiv 

inställning kan det innebära att anpassningen till K3 börjar ta vid. Detta kan enligt Hedberg 

och Jönsson (1977) innebär att den nya myten börjat accepteras inom företaget och att det 

nya arbetssättet börjar utformas och accepteras av de anställda. Samma process inom 

Hedberg och Jönssons (1977) teori går dessutom att direkt applicera på uppskjuten skatt i 

den bemärkelsen att mytens fas nästintill passerat passiviteten och upplevs numera som 

positiv. Det motiveras genom att nästan alla respondenter är införstådda i uppkomsten av 

uppskjuten skatt samt att 52 % av dessa ser uppskjuten skatt som relevant. 

 

I empirin ställs även frågan om respondenterna är medvetna att avskrivningstakten skiljer sig 

åt mellan regelverket för redovisning och skattelagstiftningen. Där uppvisar utfallet att 

samtliga respondenter är medvetna om skillnaden men att det i frågan rörande 

kännedomen kring uppskjuten skatt framkommer att samtliga inte har koll på posten, där 5 

% var ovetande. Sett till utfallet i respektive grupp var andelen ovetande lika stor i 

grupperna. Det kan således föras resonemang kring Halls (1993) och Drejer (2000) studier 

som visar på att större företag har lättare att för förändringar samt att ökad kompentens 

även uppvisas. Tvärtom uppvisar utfallen i studiens empiri snarare att respondenterna vars 

företag har en balansomslutning på under en miljard uppvisar en mer positiv uppfattning till 

införandet av K3 och redovisning av uppskjuten skatt. En av anledningarna till att utfallet går 

emot studierna kan dock vara att de krävs fler variabler bakom vad som antas vara ett större 

företag. 

 

Huruvida redovisning av uppskjuten skatt kan ses som relevant eller ej är även den 

användbar för att undersöka om förändringsbenägenhet hos respondenterna och företag 

påverkar uppfattningen till uppskjuten skatt. Om en respondent upplever att uppskjuten 

skatt inte är relevant kan det antas att det inte är lika lätt att ställa om sig vilket i sin tur 

påverkar uppfattningen till uppskjuten skatt. Återigen med kopplingar till Halls (1993) studier 

som visar på att större företag uppvisar en ökad funktionalitet är det av intresse att jämföra 

hur respondenternas svar skiljer sig beroende på vilket grupp de tillhör. I det empiriska 

utfallet framgår det att 52 % av respondenterna bland de större företagen tycker att det är 

relevant gentemot 50 % av respondenterna av de mindre företagen. 28 % av 

respondenterna bland de större företagen tycker dock inte att det är relevant gentemot 8 % 

av respondentera som representerar de mindre företagen. Det var totalt 20 % av 
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respondenterna som tillhör de större företagen som ställt sig ovetande, gentemot 42 % av 

respondenterna bland de mindre företagen. Av vad som kan utläsas från Halls (1993) studier 

rörande funktionalitet vilket innefattar kunskap, skicklighet och erfarenhet uppvisar dock 

utfallen ovan att de respondenter som representerar ett större företag har ett ökat 

ställningstagande, oavsett om de svarat ja eller nej kring uppskjuten skatt och dess relevans. 

De kan således grunda sig ur en ökad erfarenhet och att respondenten i fråga har en ökad 

erfarenhet kring redovisning. Rörande de argument som råder i empirin och då framförallt 

de som var emot uppskjuten skatt rörde majoriteten av argumenten att posten endast ses 

som fiktiv, det vill säga att den kan uppfattas påhittad vilket måste ses som ett argument 

som grundar sig utifrån kunskap. 

 

5.4 Rättvisande bild 
Huruvida redovisning av uppskjuten skatt anses vara relevant eller inte visar resultatet att 

majoriteten av respondenterna trots allt ser posten som relevant. Bland de respondenter 

som ansåg att posten var relevant motiverades det bland annat med att uppskjuten skatt 

visar framtida skatteeffekter som kan vara relevant om det handlar om stora summor vilket 

då ökar den rättvisande bilden. Den del på 18 % som inte ansåg att posten är relevant 

motiverade bland annat med att uppskjuten skatt är ytterst fiktiv för de bolag som tänker 

långsiktigt och nästintill aldrig avyttrar en fastighet. Kirk (2006) förde en diskussion kring vad 

som egentligen anses vara en rättvisande bild och lyfte då fram att det är svårt att bilda en 

allmän uppfattning. Detta syns i resultatet då vissa anser att den är relevant i och med att 

den visar framtida skatteeffekter samtidigt som andra – vars företag har ett långsiktigt 

perspektiv – menar att den endast är fiktiv och sällan aktiveras och därav inte är relevant. 

Totalt 52 % av respondenterna ansåg att posten uppskjuten skatt är relevant för 

redovisningen då den visar eventuella flöden. Sådan typ av information som visar ett 

företags finansiella ställning kan enligt Marton, Pettersson och Rehnberg (2008) kopplas ihop 

med rättvisande bild, eftersom att det återspeglar företagets finansiella ställning då den 

visar kommande skatteeffekter vid en eventuell avyttring av fastigheten. 

 

Likaså om uppskjuten skatt ska ses som en skuld eller inte kan kopplas mot 

förklaringsvariabeln rättvisande bild vilket följer ett liknande mönster som utfallet kring 

huruvida uppskjuten skatt är relevant eller inte. Det antas påverka uppfattningen till 

uppskjuten skatt i hög grad, det vill säga om respondenten uppfattar posten som en 

påverkande post eller endast som fiktiv. I den totala sammanställningen uppvisar det totala 

utfallet att 48 % av respondenterna uppfattar uppskjuten skatt som en skuld. Resultatet på 

samma fråga när respondenterna är fördelade utifrån företagets balansomslutning visar på 

att de respondenter i den gruppen med högre balansomslutning till 61 % ansåg att det ska 

ses som en skuld gentemot 44 % av den gruppen med lägre balansomslutning. Med 

kopplingar till Drefeldt och Törning (2012) studier att rättvisande bild inte bör uppvisa 

företagets verkliga situation kan respondenternas svar dock antas variera beroende på deras 

syn på redovisning, det vill säga om den ska spegla företagets verklighet eller endast 
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redovisningen och då även framtida poster som exempelvis hur företaget påverkas vid en 

avyttring av en fastighet. 

 

5.3 Bortfallsanalys 
Vid uteblivna svar från de respondenter som deltar i undersökning ska det enligt Bryman och 

Bell (2013) göras en bortfallsanalys. Detta för att kunna förklara det förkommande bortfallet. 

Generellt talas det om två olika typer av bortfall, nämligen internt och externt. Internt 

bortfall är om någon inte svarat på alla frågor och externt är om någon inte svarat på 

enkäten alls.  

 

Webbenkäten som användes i denna studie skickades ut till totalt 241 företag inom 

fastighetsbranschen. Antalet svar uppgick till 89 vilket innebär svarsfrekvensen uppgick till 

37 %. Av dessa kunde dock inte 6 stycken tillämpas, då de inte skulle använda K3 

regelverket. Detta innebär att det korrigerade svarsfrekvensen tillslut blev 34 %. Bortfallet 

ses som relativt stort vilket i sin tur stämmer överens med de studier som tidigare lyfts fram 

angående webbenkäter, nämligen att bortfallen ofta brukar vara högt (Bryman och Bell, 

2013). I undersökningen blev svarsfrekvensen som nämnt 34 %, vilket då innebär att 

bortfallet är 65 %. Problemet vid ett stort bortfall är huruvida svaren kan göras gällande för 

den hela populationen eller inte.  Enligt en studie gjord av Van der Stede, Young, och Chen 

(2005) bör svarsfrekvensen i regel ligga på 75-90 %, men studien förklarar även att vissa 

undersökningar kan ha en svarsfrekvens på endast 15 %. Studien visade även att 31 av 51 

undersökningar har en försvarsfrekvens lägre än 50 %. Därför kan en svarsfrekvens på 34 % 

ändå anses vara acceptabel. Några faktorer som ligger bakom det förekommande bortfallet i 

detta fall är bland annat tidsbrist, vilket märktes då många avböjde med just den 

motiveringen. Andra mailade tillbaka och skrev att de nyligen deltagit i en liknande studie 

och de var därför inte intresserade av att ställa upp på ännu en enkätundersökning. 

 

För att öka svarsfrekvensen skickades två påminnelser ut, vilket Van der Stede et al (2005) 

anser ska göras vid en låg svarsfrekvens då de visat sig att svarsfrekvensen ökar vid utskick 

av påminnelser. Mellanrummet mellan dessa utskick var fyra dagar. Detta ledde till att fler 

svarade på enkäten vilket märktes i den bemärkelsen att antalet svar markant steg efter 

varje utskick. Enkäten utformades med möjlighet för respondenterna var anonyma, vilket 

även det kan leda till en ökad svarsfrekvens. Sett till det interna bortfallet valde 87 % att inte 

svara på den öppna frågan, vilket klart var utstickande. Bakomliggande faktorer kan vara att 

de inte har tillräckligt med kunskap för att fritt kunna yttra sig om det gällande ämnet, 

alternativt att de inte känner att tiden finns för att svara på lite mer krävande frågor. I övrigt 

kan det interna bortfallet anses som lågt, vilket tyder på att det finns kunskap kring ämnet 

bland respondenterna. 
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Nedanstående tabell visar de svar som i studien är användbara, samt även det 
förekommande bortfallet i relation till målpopulation och korrigerad population. 
 

Målpopulation 648   
 

Korrigerad 

population 241   
  

 

  

Antal svar 89 37 % av korrigerad population 

 

Ej användbara svar -6   
 

Summa använda 

svar 83 

34 % av korrigerad 

population 

  
 

  
Korrigerad 

population 241   
  

 

  

Antal svar -89   

Antal bortfall 152 63 % av korrigerad population 

  
 

  

Ej användbara svar +6   

Summa bortfall 158 
65 % av korrigerad 

population 

 
Tabell 15. Brukbara svar och bortfall 
 
I tabell 1 visas de svar som erhållits från den utskickade webbenkäten. Enkäten skickades ut 
till fastighetsbolag som redovisar enligt K3-regelverket. Svarsperioden för enkäten sträckte 
sig mellan 7/5 – 14/5, 2014. Som tabellen lyfter fram svarade 89 av de tillfrågande 
respondenterna, vilket gav en svarsfrekvens på 37 %, med hänsyn till den korrigerade 
populationen. 
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5.4 Förfinad A Priori-modell 
Nedan illustreras den bearbetade A Priori-modellen som tagits fram i anknytning till 

analysens utfall. De gröna förklaringsvariablerna som presenteras nedan har bevisats vara en 

påverkande faktor i samband med redovisning av uppskjuten skatt. Den blåmarkerade 

variabeln är som nämnt faktorer som fortfarande är okända i sammanhanget men som kan 

utgöra påverkningar kring uppfattningen av redovisning av uppskjuten skatt. Den 

rödmarkerade variabeln saknar tillräckliga grunder för att utgöra en påverkande faktor kring 

uppfattningen rörande redovisning av uppskjuten skatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur. 5 Förfinad A Priori-modell 
 
I Figur. 5 illustreras den förfinade A Priori-modellen. Denna modell visar de faktorer som 

framgått som påverkande rörande uppfattningen kring redovisning av uppskjuten skatt.  

Genom att ställa det empiriska resultatet mot tidigare forskning har det framkommit att de 

gröna variablerna ovan anses som påverkande faktorer.  Dessa är således normförändringar, 

normativ ismorfism, förändringsbenägenhet samt rättvisande bild. Vad som även framgick i 

den första A Priori-modellen ska den blåa förklaringsvariabeln övrigt illustrera att det kan 

finnas fler faktorer som påverkar resultatet vilket i denna undersökning inte finns med. 

 

Förklaringsvariabeln förändringsbenägenhet som enligt den första A Priori-modellen 

innefattar storleksbaserade skillnader har här rödmarkerats. Av den empiri och tidigare 

forskning som för underökningen finns att tillgå räcker inte till för att övertyga att 

storleksbaserade skillnader påverkar uppfattningen kring redovisning av uppskjuten skatt. 

De resultat som finns att tillgå visar inte på något entydigt utfall att de större företagen är 

mer eller mindre roande angående införandet av redovisning av uppskjuten skatt. 

3. Normativ 
ismorfism 

6. Övriga 
faktorer 

1. Uppfattning rörande 
redovisning av uppskjuten 

skatt på fastigheter 

4. Förändring-
benägenhet 

5. Rättvisande bild 

2. Normförändringar 

Storleks-
baserade 
skillnader 
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6. Slutsatser 
Detta kapitel ämnar knyta ihop studiens syfte och forskningsfrågor med analysens 
diskussioner och resultat. Vidare redogörs en metodkritik. Sista avsnittet i kapitler ger förslag 
till framtida forskning inom området. 
 

6.1 Studiens slutsats 
Nedan följer slutsatsens teoretiska bidrag där det första avsnittet rör respondenternas 
uppfattning till K3 och redovisning av uppskjuten skatt. Det andra avsnittet behandlar 
argument för och emot redovisning av uppskjuten skatt. 
 

6.1.1 Hur uppfattar ledande befattningshavare inom företagen redovisning av 
uppskjuten skatt på fastigheter och skiljer sig denna uppfattning utifrån 
företagets storlek som ledande befattningshavare representerar? 
Av vad som framgår i den förfinade A Priori-modellen finns det inget entydigt utfall som 

påverkar respondenternas uppfattning rörande redovisning av uppskjuten skatt. Syftet 

besvaras istället genom en rad olika förklaringsvariabler som kan anses vara bidragande 

faktorer till utfallet. Dessa förklaringsvariabler uppträder i den förfinade A Priori-modellen 

och uppvisas i form av normförändringar, normativ isorfism, förändringsbenägenhet samt 

rättvisande bild. Utfallet som dessa tillsammans anses utgöra bidrar till ett ökat perspektiv 

kring vad som påverkar respondenternas uppfattning. Det är likaså viktigt att poängtera att 

slutsatserna bygger på respondenternas uppfattning i dagsläget vilket kan komma att 

förändras när hela processen vad gäller K3 och dess förändringar har infallit. 

 

Den första förklaringsvariabeln som återfinns i A Priori-modellen är som nämnt 

normförändringar och kopplas till K3 som ett principbaserat regelverk. Utfallet som uppvisas 

kan förklaras genom de studier från Jermakowicz Gornik-Tomaszewski (2006) samt Large 

(1993) där det framkommer att principbaserade regelverk ofta upplevs som komplicerade 

och inte fyller den förväntade vägledningen. En missledande vägledning leder således till en 

negativ inställning till förändringar vilket påverkar den introducerande fasen kring 

redovisning av uppskjuten skatt negativt (Hedberg och Jönsson, 1977). Detta kan således 

vara en potentiell förklarings till den höga andelen neutrala respondenter. I den del av 

empirin där respondenterna delades in beroende på företagets balansomslutning uppvisar 

dock resultatet annorlunda då de respondenter som representerar de mindre företagent 

stod för en större andel positiva, vilket går emot de studier som framgår av Hall (1993) och 

Drejer (2000). Den slutsats som därför dras är att företagsstorlek med endast en variabel 

som mått i form av balansomslutning är allt för bristfällig för att bevisa olika drag i 

gruppernas olika utfall.  

 

Beträffande den institutionella teorin och normativ ismorfism (Deegan och Underman, 2005) 

visar studien på att denna förklaringsvariabel potentiellt kan förklara utfallet kring 

respondenternas uppfattning rörande uppskjuten skatt och dess relevans. Många av 

respondenterna ställde sig som nämnt ovetande kring relevansen vilket även kan förklaras 
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av Artsbergs (2003) studier att människan uppvisar tröghet vid förändringar inom 

redovisning. K3 och redovisning av uppskjuten skatt är fortfarande i ett tidigt stadie vilket får 

anses stärka Artsbergs (2003) studie. 

 

Vad gäller förklaringsvariabeln förändringsbenägenhet kan även den förklara utfallet kring 

respondenternas uppfattning rörande redovisning av uppskjuten skatt och dess relevans, då 

många trots allt ställde sig positiva. Majoriteten av respondenterna anser som nämnt att 

uppskjuten skatt är relevant vilket kan förklaras genom Hedberg och Jönssons (1977) teori 

att den passiva fasen börjar avta och att en ny fas introduceras där nyfikenheten och 

positivitet föreligger. Detta är ett intressant utfall i den bemärkelsen att inställningen till K3 

inte upplevdes lika positivt. Med andra ord speglar denna situation tydliga drag på att det 

finns flera förklaringsvariabler rörande vad som påverkar respondenternas uppfattning kring 

redovisning av uppskjuten skatt. Inom förändringsbenägenhet innefattas även 

storleksbaserade skillnader då studier från Hall (1993) och Drejer (2000) visar att större 

företag har ökad funktionalitet vilket ska underlätta vid förändringar. Av det empiriska 

utfallet framgår det dock inte något entydigt svar att de respondenter som representerar 

ett, av vad som i denna undersökning anses som större företag, uppvisade fördelar vid 

införandet vilket är anledningen till storleksbaserade skillnader har rödmarkerats och då inte 

kan bevisas i den förfinade A Priori-modellen. Förklaringsvariabel förändringsbenägenhet 

anses dock som en påverkande faktor då bland annat en stor del av respondenterna 

förändrat sitt arbetssätt för att anpassa sig till K3 och redovisning av uppskjuten skatt, vilket 

kopplas till Hedberg och Jönssons teori (1977). 

 

Genom förklaringsvariabeln rättvisande bild uppkommer möjligheten att potentiellt förklara 

utfallet kring frågan om uppskjuten skatt ska ses som en skuld eller inte. Utifrån de 

argument som finns att tillgå i empirin och med kopplingar till ovannämnda fråga visar 

utfallet på att respondenternas uppfattning påverkas markant i negativ riktning om de inte 

anser att uppskjuten skatt ska anses vara en skuld, likaså om de inte anser att posten är 

relevant. I omvänd ordning föreligger positiva argument hos de respondenterna som anser 

att redovisning av uppskjuten skatt både är relevant och kan anses vara en skuld. Detta utfall 

kan således förklaras genom Kirks (2006) utlåtande att rättvisande bild måste ses som en 

tolkningsfråga och beror på individens personliga inställning. En slutsats dras här att 

rättvisande bild påverkar respondenternas uppfattning i både positiv och negativ riktning 

beroende på deras personliga inställningar.  

 

Sammanfattningsvis kan den första forskningsfrågan besvaras på ett sådant sätt att studien 

visat på en förekomst av varierande uppfattningar kring redovisning av uppskjuten skatt 

vilket förklaras genom flera olika förklaringsvariabler som kan relateras till tidigare forskning, 

både enskilt och tillsammans, vilket påverkar respondenterna i olika riktningar. Huruvida 

uppfattningen varierar hos respondenterna beroende på företagets storlek uppvisar inte 

något samband med tidigare forskning från bland annat Hall (1993) och Drejer (2000) vilket 

förklaras av att företagets balansomslutning inte räcker till som bedömningsgrund. 
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6.1.2 Vad finns det för argument med att redovisa eller ej redovisa uppskjuten 
skatt? 
I teoridelen var Kams (1990) uttalanden angående för- och nackdelar med uppskjuten skatt 

mycket framträdande. Vad som är intresseväckande här är att ställa respondenternas svar 

mot Kams (1990) utlåtanden, detta för att bland annat åskådliggöra likheter och olikheter, 

och om synen kring uppskjuten skatt har förändrats. För att undersöka detta fick 

respondenterna motivera varför de svarade som de gjorde för att mer djupgående 

undersöka argumenten för och emot uppskjuten skatt. Av de motiveringar som inkom från 

undersökning löd majoriteten av svaren från de respondenter som svarat ja att uppskjuten 

skatt är en väsentlig post. I detta fall syftar det på ett betydande belopp som redovisas och 

skapar en mer rättvisande bild då den återspeglar företagets finansiella ställning (Lundqvist, 

Marton, Pettersson och Rehnberg, 2008). Detta kan även kopplas samman med studier 

gjorda av Colley, Rue och Volkan (2009) som menar att uppskjuten skatt fungerar som en 

periodisering och därför anser att posten är nödvändig för redovisningen. En slutsats dras 

därför att beloppet vilket den uppskjutna skatten uppgår till är positivt relaterat med hur 

relevant respondenterna anser att posten är. Det kan också motiveras med vad som anses 

vara rättvisande bild. Dock har en märkbart stor del av respondenterna – totalt 30 % - ännu 

inte bildat sig någon uppfattning huruvida posten uppskjuten skatt är relevant för 

redovisningen eller inte, vilket kan tyda på att de ännu inte hunnit sätta sig in ordentligt i de 

effekter som posten uppskjuten skatt kan tänka sig att ha på företagets redovisning. En 

anledning som kan tänkas ligga bakom detta är att respondenten ännu inte stött på 

uppskjuten skatt inom redovisningen utöver ren teoretisk information och känner då att 

kunskapen inte är tillräckligt stor för att yttra sig i ämnet, vilket kan kopplas till mytteorin 

och att passivitet föreligger (Hedberg och Jönsson, 1977).  Det råder givetvis även argument 

mot redovisning av uppskjuten skatt. Majoriteten av dessa argument syftar på att 

uppskjuten skatt endast ses som en fiktiv post som inte uppstår i verkligheten. Många av de 

respondenter som uttalade sig enligt ovannämnda representerade ofta ett företag med 

långsiktigt ägarperspektiv vilket motiverar argumenten om en fiktiv post. Detta speglar 

således Kams (1990) uttalande att senareläggning av inkomstskatter förutsätter att framtida 

beskattningsbara inkomster existerar.  

 

Sammanfattningsvis kan den andra forskningsfrågan besvaras genom de förklaringsvariabler 

som är framtagna samt genom tidigare forskning och teorier. Precis som i den första 

forskningsfrågan finns det inget entydigt svar kring de rådande utfallen, vilket kan förklara 

de argument som föreligger. Men av de argument som framgår bland respondenterna kan 

samtliga hänföras till Kams (1990) uttalanden vilket innebär att synen på uppskjuten skatt 

fortfarande är densamma i både positiv och negativ bemärkelse. 
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6.2 Praktiskt bidrag  
Det praktiska bidraget som denna studie uppvisar kan tänkas vara till nytta för företag som 

söker information för hur sambandet mellan redovisning och beskattning fungerar i Sverige. 

Då K3-regelverket tar hänsyn till både inkomstskattelagen och redovisningsregelverket kan 

det vara av intresse att ta del av bakomliggande faktorer rörande redovisning av uppskjuten 

skatt. 

 

Angående uppskjuten skatt kan det anses fördelaktigt om företag som börjat tillämpa K3 

under 2014 får information hur redovisning av uppskjuten skatt upplevs bland övriga 

fastighetsbolagen. Till exempel att posten anses relevant ur ett ägandeperspektiv även om 

många fastighetsbolag har ett långsiktigt ägandeperspektiv i den bemärkelsen att den 

rättvisande bilden förstärks. Studien kan även fungera som information till externa 

intressenter som har bristande kunskap i ämnet då det uppstår en rad nya 

informationskällor i årsredovisningen. Det vill säga att de ska få en ökad förståelse vid 

tolkning av ny informationen i de finansiella rapporterna. 

 

6.3 Metodreflektion 
För att bygga upp den teoretiska grund som antas nödvändig gällande forskningsfrågorna 

och syftet användes tidigare forskning kring ämnet, vilket det har funnits stor tillgång till via 

de databaser som finns att tillgå. Den A Priori-modell som använts under studiens gång har 

visats vara en pedagogisk och hjälpsam modell kring sökandet efter förklaringsvariabler, 

vilket anses som mycket positivt. Vad gäller den empiriska delen som då skett genom 

enkätundersökning upplevs som aningen negativt. Ett stort bortfall uppstod då många 

respondenter hade tidsbrist och även saknade intresse, detta utmärkte sig speciellt i de 

öppna frågorna. En bidragande faktor i positiv riktning för en ökad svarsfrekvens var att 

ringa till företagen och meddela att undersökningen skulle göras. 

 

Utöver de förklaringsvariabler som behandlas i uppsatsen finns även övriga faktorer. Övriga 

faktorer innefattar de påverkande variabler som inte tagits med i undersökningen. Exempel 

på sådan förklaringsvarialer är rådande marknadssituationen för respektive företag. Det kan 

till exempel råda efterfrågeunderskott i Göteborgstraken medan det är efterfrågeöverskott i 

Stockholm, vilket då kan generera differenser i resultatet. Andra faktorer kan vara 

koncernbildningar vilket skapar fördelar och förändringar som till exempel struktur, 

kompetens och geografiskt område. 

 

 

 

 

 



53 
 

6.4 Förslag till framtida forskning 
Under arbetsgången har nya tankar och idéer uppstått gällande utvecklingen av det rådande 

ämnesområdet. Då denna studie endast bygger på respondenternas uppfattning för vad de i 

dagsläget anser om posten uppskjuten skatt kan en studie som behandlar det faktiska 

utfallet gällande uppskjuten skatt vara intressant att undersöka, samt om fler företag då 

hunnit bilda sig en uppfattning kring postens relevans. Likaså de förklaringsvariabler som 

inte behandlas i denna uppsats kan vara intressant att undersöka. Det gäller då faktorer som 

marknadssituationen och hur det skiljer sig mellan olika orter vad gäller efterfrågan och 

marknadspriser. Det kan även vara av intresse att se det hela ur ett intressentperspektiv och 

använda företagens årsredovisningar för att undersöka vilka effekter posten har på en 

extern nivå. Till exempel om banker uppfattar posten som negativ alternativt positiv, eller 

om den anses som neutral då den endast visar kommande kassaflöden vid avyttring av 

fastigheter. 
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Bilaga 1. Frågeformulär 
 
1. Kommer ni att tillämpa K3 som redovisningsregelverk? 

    
 
2. Hur är er inställning till K3-regelverket? 

 
 
3. Kommer ni att ändra ert arbetssätt inom redovisning och ekonomi för att anpassa er till 
K3-regelverket? 

 
 
4. Är ni medvetna om att avskrivningstaken på fastigheter skiljer sig mellan 
redovisningsregelverket och skattelagstiftningen? 

 
 
5. Känner ni till posten ”uppskjuten skatt” som uppstår på grund av att beskattning och 
redovisning har skilda regelverk? 

 
 
6. Anser ni att posten uppskjuten skatt är relevant för redovisning? 

 

 
 
7. Anser ni att redovisning av uppskjuten skatt kan ses som en skuld då den inte realiseras 
förrän fastigheten avyttras? 

 
 
 
 
 


