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1.  INLEDNING 
 

I det här kapitlet beskriver vi bakgrunden till vår uppsats för att ge läsaren en 
introduktion till det område vi studerar. Grundläggande faktorer om ämnet samt 
aktuella normer och regler tas upp för att läsaren ska få kännedom om vårt 
ämnesområde. Vi för en diskussion för att visa på de problem som finns och 
varför det är viktigt att få svar på de frågor vi valt att studera.  
 
Enligt en av de tidigare professorerna vid Handelshögskolan i Göteborg, Albert 
Ter Vehn, är det av intresse att studera samhällsföreteelsen redovisning. Detta 
innebär att man kan undersöka vad god redovisningssed är i motsats till vad den 
bör vara. Det är intressant att studera värdering av kundfordringar i bemärkelsen 
av vad god redovisningssed är, då innebörden av begreppet god redovisningssed 
i detta fall inte är givet. Seden förändras efter affärslivets förändringar och 
samhällets krav. (Ter Vehn, A, 1981, s. 115) 
 
Vi anser därför att det är av stor vikt att undersöka på vilket sätt en kvalitativt 
representativ krets av redovisningsskyldiga faktiskt gör, när de värderar 
kundfordringar, för att ta reda på vad innebörden av god redovisningssed är 
idag. Nedan beskrivs begreppen kundfordringar och god redovisningssed för att 
ge en introduktion till ämnet. Därefter tar vi upp varför det är intressant för 
andra än oss själva att studera de faktorer som påverkar den goda 
redovisningsseden vid värdering av kundfordringar. 
  
1.1  Kundfordringar 
 
För att företag ska kunna bedriva handel krävs en väl fungerande kontakt med 
företagets intressenter. En viktig relation är den mellan kunder och leverantörer. 
I avtalet mellan säljaren och köparen bestäms när varor och tjänster ska 
levereras och hur betalning ska ske. Ofta sker betalningen av varor och tjänster 
mellan näringsidkare mot faktura och köparen får ett visst anstånd med 
betalningen,1enligt Stenberg (1991). Fram till dess att fakturan är betald, har 
företaget en fordran på köparen, en så kallad kundfordran2. Kundfordringar kan 
således ses som en form av kreditgivning från en leverantör till ett köpande 
företag, vilket innebär ett ökat risktagande för säljaren.  
 
En kundfordran ska redovisas som en omsättningstillgång, det vill säga en 
kortfristig fordran, med en löptid av högst 1 år. Betalningsvillkoren för 
kundfordringar varierar mellan olika branscher och länder. I Skandinavien 

                                                 
1 Anstånd med betalning i 95 procent av fallen. 
2 Enligt Nya Bokföringslagen 5 kap 2 § ska fakturan bokföras så snart det kan ske sedan fakturan avsänts. 
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används ofta 30 dagars kredit, medan det i Sydeuropa är vanligt med 120 dagars 
kredittid enligt Hedman, P, (1991), s.55.  
Om en kundfordran är obetald efter det att kredittiden gått ut blir det aktuellt att 
påminna köparen om att betala. I Sverige reglerar räntelagstiftning och 
inkassolagstiftning vad som gäller om ett företag inte betalar i tid. 
Betalningspåminnelser finns däremot inte reglerat i lag, utan kan utformas efter 
säljarens önskemål. Enligt Hedman, P, (1991), s 66. behöver ett företag inte 
skicka en påminnelse, utan de kan direkt efter att fordringen förfallit, vända sig 
till en inkassobyrå som övertar arbetet med att driva in fordringen. Vanligen 
framgår det vilka villkor som gäller i den faktura säljaren sänder till köparen.  
 
Normalt värderas en kundfordran till sitt nominella belopp men nedskrivning 
ska inte bara ske för konstaterade förluster utan också för befarade förluster. 
Tecken på att en fordran kan antas vara osäker är, förutom fordringens ålder i 
förhållande till normal kredittid, att den trots flera krav inte har betalats. En 
individuell värdering av kundfordran krävs vanligen av skattemyndigheten för 
att avdrag för befarade kundförluster ska medges vid taxeringen. (Thomasson, J, 
1997, s. 84)   
 
Trots att ett företag genomför de rättsliga åtgärder som står till buds kan det 
hända att kunden inte betalar för att han saknar medel. Vid en varaktig 
betalningsoförmåga är han på obestånd. Ett första steg är att kunden ställer in 
sina betalningar. Genom betalningsinställelsen markerar kunden att han inte kan 
betala sina skulder i rätt tid. Den syftar ofta till att kunden vill få en 
ackorduppgörelse3 med säljaren. Om detta misslyckas är konkurs vanligen 
följden. Avdrag medges alltid för en konstaterad förlust, vilket är fallet vid 
ackord eller konkurs. (Thomasson, J, 1997, s. 84)  
 
1.2  God redovisningssed 
 
Den redovisningspraxis vi har är inte resultatet av fastslagna principer utan är i 
hög grad en produkt av den historiska utvecklingen. Redovisningens utveckling 
i de industrialiserade länderna kännetecknas av två väsentligen olika 
redovisningstraditioner, den kontinentala respektive anglosaxiska traditionen4. 
Sverige har, fram tills de senaste decennierna, tillhört den kontinentala 
redovisningstraditionen, och redovisningen har således reglerats i lagen. (Smith, 
D, 2000, s. 73 ff)  
 

                                                 
3 En ackorduppgörelse medför att den betalningsskyldige får sina skulder nedsatta till ett lägre belopp.  
4 Den kontinentala traditionen omfattar de västeuropeiska länderna med undantag för Storbritannien, Irland och 

Holland, medan den anglosaxiska traditionen omfattar de tre senare länderna samt USA och de brittiska 
samväldesländerna. 
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De båda traditionerna har gett upphov till olika syn på vad som menas med en 
korrekt redovisning. Enligt den kontinentala traditionen ska redovisningen följa 
lagen. I den anglosaxiska traditionen är en korrekt redovisning en som är true 
and fair, en redovisning som ger en rättvisande bild av verksamheten. Under de 
senaste decennierna har länderna som tillhör den kontinentala traditionen 
anammat delar av den anglosaxiska redovisningstraditionen. Den internationella 
standardiseringen har huvudsakligen skett inom ramen för den professionella 
organisationen IASB5, som utarbetar standards på redovisningsområdet. I 
Sverige är det Redovisningsrådet6 som ger ut rekommendationer på 
redovisningsområdet och rådet har förbundit sig till att verka för att IASB:s 
standards kommer till uttryck i de svenska rekommendationerna.  
 
Den svenska lagstiftningen för redovisning består idag mest av ramlagar. God 
redovisningssed är den term som fått ersätta god köpmannased, som är 
lagtextens allmänna hänvisning till den ständigt pågående förändring av 
situationer och förfaranden som sker inom redovisningens område, som inte kan 
täckas genom bindande lagtext. Definitionen av god redovisningssed är enligt 
Bokföringslagsutredningen (SOU 1973:57 s. 94) ”en faktiskt förekommande 
praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”. Med god 
redovisningssed menas att företagen ska följa rådande praxis, grundad på krav 
och de allmänna råd och rekommendationer som Bokföringsnämnden och 
Redovisningsrådet7 ger ut, även branschpraxis kan räknas som god 
redovisningssed. (Kammarrätten Jönköping, Mål nummer 3928-2001). Poängen 
med att följa rådande praxis är att lagen inte behöver ändras när praxis 
förändras. Följer man god redovisningssed ger man i regel också en rättvisande 
bild menar Smith, D (2000).  
 
1.3  Ämnets relevans 
 
När det saknas tvingande lagregler ska företag använda god redovisningssed. 
Det ger ett utrymme för företag att göra egna bedömningar om hur de ska 
redovisa. För närvarande saknas en uttalad god sed ty det finns inte 
rekommendationer för hur kundfodringar ska värderas. Det finns inte någon 
samlad information som speciellt behandlar värderingsproblematiken, varken 
FASB8, IASB, RR eller BFN har berört kundfordringar i någon djupare mening. 
Den auktoriserade revisorn Blix, C skriver i Balans nr 12 (1992) att de regler 
som finns är oklara och att förvånande lite är skrivet om ämnet. Vi anser därför 

                                                 
5 IASC:s normgivning övertogs år 2001 av IASB (International Accounting Standards Board) 
6 Redovisningsrådet är ett privat normgivande organ i Sverige som tar fram redovisningsrekommendationer för 

svenska noterade företag (FAR samlingsvolym, 2001, s. 548) 
7 Hädanefter benämns Bokföringsnämnden, BFN och Redovisningsrådet, RR. 
8 FASB = Financial Accounting Standards Board 
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att regleringen om kundfordringar kan utredas mer ty det saknas tillräckligt 
underlag om vad som är god redovisningssed inom området.  
 
1.3.1  Maktförhållande 
 
En grundläggande egenskap hos redovisning är att den ger uttryck för ett 
ansvarsförhållande. Detta ansvarsförhållande motsvarar en skillnad i makt. 
Aktieägare i börsnoterade företag har, om de inte sitter i företagets styrelse, 
endast tillgång till offentligt publicerade uppgifter. Detta gör att företag har ett 
informationsövertag gentemot de enskilda aktieägarna. Om makten, mellan 
aktieägare och företag, regelmässigt är ojämnt fördelad, kan staten finna det 
nödvändigt att skydda den svagare parten mot missbruk genom lagstiftning. (Ter 
Vehn, A, 1981, s. 118)  
 
Om redovisningsmottagaren inte har sanktioner att upprätthålla 
redovisningsskyldigheten förfaller redovisningen. I motsatt riktning mot 
maktskillnaden går en skillnad i information rörande den verksamhet som ska 
redovisas. (Jönsson, S, 1985, s. 44) 
                                          
                                                           Makt 
                                                             

             Information 
 
                            Figur nr 1, Maktmodell, Källa: Jönsson, S (1985) 
  
Makt, kan enligt Ter Vehn, A, (1981), s. 118, påverka redovisningen indirekt 
genom att de redovisningsskyldiga utsätts för påverkan. De mest betydelsefulla 
kraven bör komma från aktiemarknaden och olika långivare, ty företag är 
beroende av dessa parter för sin kapitalförsörjning. Ett annat uttryck för makt är 
när FAR9 utarbetar normer för revision. Enligt Jönsson, S, (1985), s.36 är det 
den kollegiala lojaliteten som ger normerna deras genomslagskraft. När RR 
utarbetar normer för redovisning10 är det auktoriteten hos experter på 
revisionsbyrån som får företagen att acceptera normerna enligt Jönsson, S 
(1985). 
 
Då företag ger efter för olika påtryckningar utvecklar de sin redovisning efter 
olika intressentgruppers önskemål, vilket kan medföra att redovisningen inte blir 
jämförbar. (Ter Vehn, A, 1981, s.118 ff) Sverige har en kontinental tradition där 
lagstiftningen spelar en stor roll, lagstiftningen har huvudsakligen varit inriktad 
på att tillgodose borgenärsintresset och statens skatteintresse. Det ligger i 
borgenärernas intresse att förhindra att företaget övervärderar sina tillgångar och 

                                                 
9    FAR = En intresseorganisation för kvalificerade revisorer. 
10   Tidigare var det FAR som gav ut redovisningsrekommendationer. Numera underhåller de endast befintliga    

rekommendationer. 

 

Redovisningsmottagare 
 

Redovisningsskyldig 
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därigenom skapar en falsk bild av sin förmögenhetssituation och 
resultatutveckling. Det ligger däremot i skatteintresset att förhindra att företag 
värderar sina tillgångar allt för lågt och därigenom visar ett lägre resultat och 
undandrar staten beskattning. (Smith, D, 2000, s.77) Vi menar att det bör finnas 
ett intresse hos företag att redovisa likartat för att undvika regleringar inom 
området och i förlängningen skapa ett bättre investeringsklimat.  
 
1.3.2  Kundfordringar - En prognos av betydelse 
 
En betydande del av balansräkningen utgörs av kundfordringar i många företag. 
Andelen kan uppgå till mellan 30 och 60 procent av balansräkningens 
tillgångssida enligt Hedman, (1991), s.46. Det bör därför vara av intresse för 
företag att ägna uppmärksamhet åt sina kundfordringar. Då rörelserna på 
marknaden i dagens samhälle troligen sker i en allt snabbare takt är det viktigt 
att kundfordringarna är rätt värderade för att en korrekt bedömning av aktiers 
värde ska kunna utföras vid en köp- eller säljsituation. En underlåtenhet att 
skriva ned en kundfordran kan i vissa fall medföra en markant övervärdering av 
det egna kapitalet respektive av vinsten, enligt Hemberg & Sillén, (1964), s.69 
vilket vid väsentliga värden kan leda en olovlig utdelning till aktieägarna. Detta 
kan slutligen påverka företagets betalningsförmåga och dess möjlighet att 
fullfölja sina förpliktelser. Det kan gå så långt att företaget riskerar att bli 
utslaget från marknaden. Om inte företag uppfyller de redovisningskrav som 
aktiemarknaden och långivare ställer, ökar risken att investera i företagen, vilket 
medför ett högre avkastningskrav på det insatta kapitalet. Därför har företag ofta 
en expansiv informationspolitik för att vara säkra på en välvillig inställning från 
marknaden. (Ter Vehn, A, 1981, s.118 ff)  
 
Vi menar att ett uppenbart problem vid värdering av kundfordringar är att värdet 
ytterst vilar på en prognos, det vill säga vilket belopp som kommer att inflyta. 
Alla prognoser innehåller ett osäkerhetsmoment, även om det finns grader i 
osäkerheten. Om en kundfordran är felaktigt värderad i bokföringen kan det bli 
nödvändigt att justera värdet i form av en nedskrivning. I varje 
värderingssituation finns subjektiva bedömningar vilket påverkar det slutliga 
värdet på kundfordringen. Att företag gör sin bedömning av värdet på ett så 
likartat sätt som möjligt anser vi är av stor betydelse.  
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1.3.3  Knappa marginaler kräver uppmärksamhet 
 
Kundförluster är ett aktuellt problem för många företag, eftersom antalet 
konkurser i dagsläget är högt. Enligt Statistiska centralbyrån beslutade 
tingsrätterna år 2002 om 8 323 konkurser vilket är en ökning med 6 procent mot 
föregående år. Under december 2002 försattes 633 företag i konkurs vilket är en 
ökning med 16 procent jämfört med december månad föregående år.11 I och med 
det rådande konjunkturläget, där knappa vinstmarginaler är vanliga, kan 
kundförluster ge allvarliga konsekvenser för många företag. Konkurserna ger 
besvärliga följder för andra företag, som i sin tur kan drabbas av svårigheter. I 
krisdrabbade branscher, som exempelvis telekom, kan följdeffekter uppstå. Vi 
menar att företagen måste ha kontroll över sina kundfodringar och vara 
uppmärksamma på signaler om obestånd. 
 
Det är även viktigt för de som granskar företag, att det går att bedöma värdet av 
deras kundstock. Om företagen använder samma policy när de värderar sina 
kundfordringar underlättar det jämförelsen mellan företagen väsentligt. Det är 
även i aktieägarnas och andra borgenärers intresse att en korrekt bedömning sker 
då det ibland är bättre att ett företag upphör än att det fortsätter sin verksamhet. 
Det kan dra på sig onödigt stora skulder och därmed får borgenärerna mindre 
eller ingen utdelning alls på sitt kapital.  
 
Vi anser att det är viktigt att företag har samma syn på vad det innebär med god 
redovisningssed. Om de redovisar likartat ökar förtroendet för redovisningen 
och de kan känna sig säkra på att inga negativa konsekvenser kommer av ett 
handlande som följer god sed. Vårt mål är att vår studie ska kunna användas 
som vägledning för revisorer och redovisningsansvariga i olika företag. 
Eftersom kundfordringar inte har något stort utrymme i den ekonomiska 
litteraturen trots dess betydelse för företag menar vi att det är av intresse att 
studera detta område och att det bör ha ett nyhetsvärde för vår målgrupp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 www.scb.se 
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1.4  Problemdiskussion 
 
Den goda redovisningsseden tolkas av olika grupper. En användargrupp är 
revisorer på revisionsbyråer runt om i landet, en annan grupp utgörs av de 
personer som ansvarar för ekonomin i redovisningsskyldiga organisationer. 
Redovisningsseden förändras efter affärslivets förändringar och samhällets krav. 
Lagkomplex blir genom förskjutningar i praxis så småningom föråldrade och 
måste moderniseras. Mellan lagreformerna tjänar praxis som en ständigt 
pågående tolkning av innebörden i lagreglerna. Lagstiftaren erkänner denna 
funktion  genom att  referera till god redovisningssed och menar därmed att det 
är god praxis som ska vara vägledande. Termen praxis förknippas normalt med 
sedvana, man har för vana att i en viss situation göra på ett visst sätt. (Jönsson, 
S, 1985, s.12)  
 
God redovisningssed utgörs av hur en representativt kvalitativ krets av 
redovisningsskyldiga gör. En del menar att det är praxis som har störst vikt vid 
bestämmandet av god redovisningssed. Andra menar att det är de normgivande 
organens uttalanden som ska avgöra vad som är god redovisningssed enligt 
Jönsson, S (1985). Det är tydligen fråga om att god sed är ett urval av i praxis 
förekommande förfaranden men det är inte fråga om det allra bästa utan något 
hyfsat eller något förebildligt, enligt Jönsson, S, (1985), s.79. I allmänhet förs 
resonemang kring god redovisningssed mot den bakgrunden att praxis är det 
vidare begreppet och god sed en avgränsad del av vad som förekommer i praxis. 
Avgränsningen bestäms av hur en majoritet av de kvalificerade företagen gör 
vilket skulle innebära att en del av företagspopulationen avviker från stora 
företags goda redovisningssed, då onoterade företag inte behöver följa 
exempelvis RR:s rekommendationer och vissa av BFN:s regler som utgör en del 
av den goda redovisningsseden. 
  
Det är Regeringsrätten som är den sista uttolkaren av vad som är god 
redovisningssed. För närvarande finns det inte någon rättspraxis från 
Regeringsrätten om värdering av kundfordringar. Det företag och revisorer kan 
stöda sig på är kammarrättspraxis enligt skatteexpert Annika Landemark (03-03-
13). Frågan blir då om det går att säga vad som är god redovisningssed vid 
värdering av kundfordringar och om företag och revisorer har samma syn på 
vilken  nedskrivningsmetod som ska användas.  
 

Hur definierar företag och revisorer god redovisningssed 
vid värdering av kundfordringar? 
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Nedskrivning av kundfordringar kan ske på olika sätt. Vanligtvis krävs en 
individuell värdering av fordran men i vissa fall går det bra att göra en generell 
nedskrivning. Ett tredje sätt att värdera som framkommit i de intervjuer vi utfört 
är att större koncerner gör schablonmässiga avsättningar i en trappa. Enligt 
revisorerna Leek, J (03-02-14) och Tidblom, N-G (03-03-10) innebär det att 
förfallna fordringar reserveras i vissa intervall till en förutbestämd procentsats. 
Enligt Leek, J kan man nog diskutera vad god redovisningssed är i detta fall. 
Personligen skulle han finna vägledning i BFN:s råd (BFNAR 2001:4) angående 
användande av inkuranstrappa vid lagervärdering. Detta skulle i så fall innebära 
att en trappa kan användas om den avspeglar verkliga förhållanden. Företag som 
har statistik över hur stor andel av kunderna i olika intervall som normalt aldrig 
kommer att betala, kan använda en schablontrappa. I en koncern med olika 
verksamheter kan det enligt revisorn vara mer tveksamt då inte trappan fullt ut 
kan ersätta en individuell bedömning. Användandet av schablontrappa har ännu 
inte prövats av någon rättslig instans, enligt Leek, J (03-02-14). 
 
Det finns två ytterligheter vid bedömningen av vad som är en god sed, där den 
ena bygger på försiktighetsprincipen, och den andra representerar en rättvisande 
bild av företagets ställning. Eftersom den bild av verksamheten som 
årsredovisningen ger är så känslig för valet av värderingsprinciper, så reglerar 
ÅRL vilka principer som ska vara vägledande. I övrigt hänvisar lagen till god 
redovisningssed. Om särskild reglering saknas i skattelagstiftningen, ÅRL samt 
BFL och det valda redovisningssättet inte strider mot god redovisningssed så 
skall bokföringen accepteras. (Regeringsrättens årsbok, 1999, ref. 32) 
Innebörden av begreppet god redovisningssed är inte alltid givet. 
Försiktighetsprincipen har haft ett stort inflytande över redovisningen och det 
finns en tradition inom redovisning att inte ta upp de fordringar som inte säkert 
kommer att inflyta.  
 
Om företag följer god redovisningssed vid värdering av osäkra kundfordringar 
ska de uppfylla kraven för nedskrivning. ÅRL är numera tydlig när det gäller att 
företag ska värdera omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, medan 
skattemyndigheten trots avsaknad av särskilda skatteregler vägrar att godkänna 
redovisningen som underlag för taxeringen enligt Gunnarsson, A (03-03-07). 
Frågan blir därmed om den praxis skattemyndigheten tillämpar för nedskrivning 
av kundfordringar är samstämmig med den tolkning som företag och dess 
revisorer gör.  
 

Finns ett gap mellan redovisningsprinciper och den 
skattepraxis som tillämpas för nedskrivning av 
kundfordringar   som    medför   att   god   redovisningssed  

tolkas på olika sätt? 
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För att en osäker kundfordran ska få skrivas ned krävs en utredning. Den praxis 
som används för närvarande är komplex, många krav ska uppfyllas. En 
skattemässig nedskrivning godkänns för både befarade och konstaterade 
förluster, enligt Hemberg & Sillén (1964). En sannolik förlustrisk måste 
föreligga, det vill säga att gäldenären kan antas vara insolvent12. Vad sannolik 
innebär är svårt att få grepp om, då det innefattar ett flertal faktorer som 
dessutom påverkar varandra och det kan vara svårt för företag att veta vad som 
krävs för att få skriva ned en fordran. Faktorer som påverkar kriteriet är dels att 
företaget ska påminna köparen om dess betalningsplikt, dels om fordran 
överlämnats till inkasso eller kronofogdemyndigheten. I vissa fall måste kunden 
ha ställt in sina betalningar eller till och med gått i konkurs för att en förlust ska 
anses vara definitiv. En annan faktor som påverkar är fordrans ålder, vilket är en 
bedömning, då det inte finns några riktlinjer för hur länge en fordran kan vara 
obetald innan den anses vara värdelös. Vad god redovisningssed innebär inom 
detta område är en sammanvägning av olika faktorer som sammantaget gör att 
olika redovisningsskyldiga kan komma fram till olika bedömningar om när en 
kundfordran ska skrivas ned. 
 

Vilka faktorer påverkar när en kundfordran blir osäker och                             
kan skrivas ned ? 

 
Eftersom företag kan gå tillväga på olika sätt när de värderar och skriver ned 
kundfordringar kan det finnas ett behov av en policy med riktlinjer som gör det 
lättare att komma fram till ett beslut om nedskrivning. Även revisorer kan ha 
intresse av att följa en erkänd policy när de granskar företags redovisning för att 
skydda såväl sig själva som sina klienter. I länder med en anglosaxisk 
redovisningstradition har redovisningen frikopplats från beskattningen. Enligt 
Smith, D (2000) tillgodoses marknadens krav på information i större 
utsträckning i dessa länder av redovisningen. Vad som har hänt är att 
redovisningsprofessionerna har utvecklat egna regler för vad som ska anses vara 
”true and fair”. En bidragande orsak till den utvecklingen har varit att 
redovisningsfrågor blivit föremål för civilrättegångar i en utsträckning helt 
främmande för den kontinentala traditionen, och att revisionsbyråer fått betala 
skadestånd för att de godkänt en redovisning som enligt domstolen varit 
bristfällig. Det har då legat i byråernas intresse att få till stånd ett regelverk för 
redovisningen. (Smith, D, 2000, s.76) 
 
Om det är så att företag i Sverige inte har tillräcklig information om hur de ska 
värdera kundfordringar kan de hamna i moment 22, där de får efterräkningar för 
något som borde kunna avhjälpas med en tydligare information från 
skattemyndigheten eller normgivande organ. Då det inte finns något lagstöd för 
                                                 
12 Insolvent=Gäldenären kan inte betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och  

betalningsoförmågan är inte tillfällig. 



     13

nedskrivningar av kundfordringar kan företag ha brist på information om när en 
kundfordran kan anses vara osäker, vilket kan leda till att de felaktigt skriver ned 
fordringar på ett sätt som inte har stöd i praxis. Problemfrågan blir därför 
följande: 
 

Finns det ett behov hos revisorer och företag av en skriftlig 
policy om hantering av kundfordringar? 

 
Redovisningsskyldighet innebär att den redovisningsskyldige står till svars inför 
en huvudman, uppdragsgivare eller motsvarande för sitt handlande och dess 
konsekvenser under en period. Ansvaret för anförtrodda utlöser en 
redovisningsskyldighet om det finns någon som har makt att avkräva det av den 
som fått resurserna och som har någon form av sanktioner att ta till om 
redovisningsskyldigheten inte fullgörs på avsett sätt. Av detta följer att 
redovisningsskyldighet synes vara en funktion av makt enligt Ter Vehn, A 
(1981). Maktförhållandet mellan den redovisningsskyldige och huvudmannen 
kan vara olika beroende på vilka organisationer som är inblandade. 
Maktförhållandet kan också förändras med tiden. Den redovisningsskyldige 
respektive huvudmannen kan därför ha olika möjligheter att påverka reglerna 
om redovisningens utförande. De krav som ställs på redovisningens regler är 
olika beroende på om de ses ur den redovisningsskyldiges eller 
redovisningsmottagarens synvinkel. När olika regler fastställs kommer den 
starkaste parten att dominera reglernas utformning.  
 
Frågan blir då om revisorer och företag anpassar sin redovisning efter vad 
skattemyndigheten anser är god redovisningssed för att undvika sanktioner från 
myndighetens sida. Företag skulle kanske förändra sättet att redovisa om de inte 
varit tvungna att följa den relativt stränga praxis skattemyndigheten stöder sig 
på. Det är möjligt att statens beskydd av beskattningsunderlaget gör att de i stor 
utsträckning påverkar vad som är god redovisningssed vid värdering av 
kundfordringar.  
 

Finns det ett maktförhållande mellan redovisningsskyldiga 
och staten som gör att de redovisningsskyldiga anpassar 

redovisningen efter skattepraxis? 
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1.5          Problemformulering 
 
Den diskussion vi fört i tidigare text leder fram till olika frågor som vi söker att 
besvara i vår studie. Nedan följer en sammanställning av våra problemfrågor: 
 
•  Hur definierar företag och revisorer god redovisningssed vid värdering av 

kundfordringar? 
 
•  Finns det ett gap mellan redovisningsprinciper och den skattepraxis som 

tillämpas för nedskrivning av kundfordringar som medför att god 
redovisningssed tolkas på olika sätt? 

 
•  Vilka faktorer påverkar när en kundfordran blir osäker och kan skrivas ned? 
 
•  Finns det ett behov hos revisorer och företag av en skriftlig policy om 

hantering av kundfordringar?  
 
•  Finns det ett maktförhållande mellan redovisningsskyldiga och staten som 

gör att  redovisningsskyldiga anpassar redovisningen efter skattepraxis? 
 
1.6  Syfte 
 
Vårt syfte är att kartlägga vilka faktorer som tas hänsyn till vid värdering av 
kundfordringar så att god redovisningssed uppfylls. Vidare studeras om det finns 
ett maktförhållande mellan redovisningsskyldiga och staten som påverkar valet 
av redovisningsprincip.   
 
1.7  Avgränsningar 
 
Uppsatsen avser att behandla fordringar som är att betrakta som kundfordringar, 
det vill säga fordringar som har uppkommit på grund av försäljning av varor och 
tjänster i rörelsen. Skillnad görs således mellan förlust på kundfordringar, som 
är en driftsförlust i rörelsen och förlust på lånefordringar, som är en 
kapitalförlust. 
 
Fordringar kan ibland utgöra lager, till exempel i banker och kontokortsföretag, 
vilket innebär att reglerna för värdering av lager blir tillämpliga. Nedskrivning 
av osäkra kundfordringar i dessa fall behandlas inte i uppsatsen. 
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1.8 Disposition 
 
För att orientera läsaren i den fortsatta strukturen av uppsatsen följer här en kort 
presentation av kommande kapitel. I kapitel två redogör vi för hur vi gått 
tillväga i vår undersökning. Först beskriver vi anledningen till att vi är 
”positivister” och varför vi valt en induktiv metod. Den positivistiska ansatsen 
har lett till att vi utfört en kvantitativ enkätundersökning. 
 
Vår föreställningsram presenteras i kapitel tre. Den beskriver de kvalitativa krav 
som finns på redovisningen samt redovisningens syfte, där övergripande postulat 
och principer lägger grunden för redovisningen. Vi redogör även för de 
normgivande organ som påverkar den goda redovisningsseden och de normer 
som på detaljnivå visar hur företag kan redovisa. Slutligen beskriver vi modeller 
för hur makt och inflytande kan påverka förändringen av normer och de 
redovisningsmetoder företagen väljer.  
 
I kapitel fyra beskriver vi de civilrättsliga och skatterättsliga regler som styr 
värderingen av kundfordringar samt kopplingen mellan regelverken. Vi redogör 
även för hur kundfordringar behandlats inom rättspraxis och doktrinen. 
 
Den empiri vi samlat in redovisas i kapitel fem. Datainsamlingen utgörs av vår 
förstudie samt en valideringsstudie bestående av åtta intervjuer, vilket lett fram 
till vår huvudstudie, enkätundersökningen. I detta kapitel beskriver vi hur 
företag och revisorer värderar kundfordringar efter vad de anser är god 
redovisningssed. Vidare framställs om redovisningen påverkas av statens 
beskydd av beskattningsunderlaget och om det påverkar valet av 
redovisningsprincip. 
 
I kapitel sex förs en diskussion om företag och revisorer tolkar begreppet god 
redovisningssed ur lagar och rekommendationer eller om den goda seden 
kommer från hur företagen redovisar. Vidare beskriver vi vilka lagar och regler 
de stöder sig på och vad god sed är vid värdering av kundfordringar. Eftersom 
det är viktigt att fastställa när en kundfordran blir osäker lyfter vi fram företags 
och revisorers åsikter i denna fråga och jämför med vad skattepraxis säger för att 
urskilja om det finns ett gap mellan civilrättsliga och skatterättsliga regler.  
 
I kapitel sju sammanfattar vi problemfrågorna och avslutar med att utarbeta en 
policy som kan vara till stöd för nyanställda revisorer och 
redovisningsansvariga. Policyn beskriver vilka faktorer de måste lägga vikt vid 
för att den goda redovisningsseden vid värdering av kundfordringar ska 
uppfyllas samt vilka krav skattemyndigheten ställer för att en kundfordran ska få 
reserveras respektive skrivas ned. 



     16

2.  METOD 
 
Avsikten med detta kapitel är att redogöra för vår vetenskapliga förankring. Den 
visar de metodval vi gjort och hur vi gått tillväga då vi utfört vår studie. 
Redogörelserna har betydelse för att läsaren ska kunna förstå hur vi utfört 
studien och därmed ha ett förhållningssätt till den kunskap uppsatsen söker att 
förmedla.  
 
I inledningsskedet av ett forsknings- och utvecklingsarbete är det viktigt att 
reflektera över vilka olika metodsynsätt och tillvägagångssätt som finns för 
framställning av ett vetenskapligt arbete. Enligt Widersheim-Paul & Eriksson 
(1999) är det av allmän åsikt att samhällsvetenskaperna grundas på värderingar, 
den litteratur man utgår ifrån samt de valda metoderna. De empiriska 
iakttagelser man gjort beror i hög grad på resultatet av den selektiva process 
varje människa genomgår i uppfostran, utbildning och arbetsliv.  
 
Detta särskilda urval av förutsättningar skapar den personliga referensram som 
påverkar vårt beteende i arbetet med denna studie. En studie kan aldrig vara helt 
objektiv. Det hindrar dock inte att vi strävar efter att vara neutrala och göra 
relevanta val av undersökningsmaterial. Vårt val att genomföra en förstudie 
berodde i mångt och mycket på att vi ville få andra personers perspektiv om de 
problem som finns inom undersökningsområdet. Förstudien är ett exempel där 
vi eftersträvat neutralitet i vårt arbete. Vi anser att den bidragit till att balansera 
olika intressen ty vi har fått andras perspektiv på problemfrågorna samt hur de 
kan lösas. Objektivitet kan även vara att förhållningssättet vid analys av 
undersökningsmaterialet är neutralt. Neutralitetsbegreppet innebär att vi inte 
medvetet ska undertrycka omständigheter som talar mot vår egen uppfattning 
eller förstorar vår personliga uppfattning. Slutligen ska studien ha ett budskap 
inte bara för oss själva utan även för andra människor, i vårt fall främst för 
användare av god redovisningssed. 
 
2.1  Forskningssyn  
 
Idag används främst två vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen samt 
hermeneutiken, när en vetenskaplig forskningsansats väljs. Valet utgör grunden 
för vilken kunskap som ska sökas, hur forskningen bör bedrivas och vilken roll 
forskaren har. En i strikt mening positivistiskt ansats bygger på formell logik 
och fakta som resultat av mätning. I hermeneutiska studier söker man en 
helhetsförståelse, en insikt. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999)   
 
Positivister utgår, enligt Falkman, P (2000), från att verkligheten är ett objektivt 
fenomen som går att beskriva på ett neutralt sätt. Empiriska undersökningar 
utförs i syfte att klargöra eventuella samband och regelbundenheter i samhället. 
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Wiedersheim-Paul & Eriksson (1999) menar att positivism främst bygger på en 
kvantitativ statistisk metod, mätning samt logiska resonemang. Positivister är 
både realister och empirister. Regelbundenheter och samband som upptäcks 
presenteras för att påvisa deras allmängiltighet. En faktor som är utmärkande är 
att valda problem innehar ett begränsat antal variabler, vilket är naturligt då 
generaliseringsmöjligheterna ökar. Positivister vill skapa en objektiv 
redovisningsfunktion som inte tar hänsyn till människor och som förklarar alla 
redovisningsval. (Falkman, P, 2000, s.150)  
 
Till grund för läran om hermeneutik ligger kunskap om språket och då särskilt i 
skriven form. Utgångspunkten tas i att språket kan betyda flera saker och 
därmed ger upphov till fler tolkningsmöjligheter. För att kunna tolka en text är 
det nödvändigt att ta hänsyn till i vilken kontext den skrevs, för att undersöka 
dåtida kultur och kunna identifiera författarens intentioner. Genom att förstå 
historien finns det en möjlighet att förstå det nuvarande. Kunskap om historien 
ger en tolkande forskare möjlighet att sätta sig in i en annan människas situation 
och på dessa grunder utveckla teorier om exempelvis redovisning. Beroende av 
att individer tolkar historiska faktorer olika uppkommer svårigheter med att 
utveckla generella teorier. Förståelsen av redovisningsdokument beror på 
varifrån en person kommer och vilken social bakgrund samt kunskap personen 
har. Om inte rätt kunskap innehas är det möjligt att fel beslut tas. (Falkman, P, 
2000, s.160 ff) 
 
Texten som ska förstås och förmedlas av en revisor är årsredovisningens 
rapporter. Revisorn ger sin tolkning av ett antal ekonomiska händelser. I vår 
studie kommer vi inte att på djupet undersöka hur en enskild revisor reviderar. 
Vårt syfte är istället att få svar på hur användare av god redovisningssed 
generellt går till väga vid värdering av kundfordringar. Vi har i vår förstudie 
frågat revisorer hur de ser på vår undersökningsproblematik. De svar som getts 
har vi tolkat utifrån den kunskap vi har, vilket innebär att vi har ett 
hermeneutiskt inslag i vår studie. Efter att vi utfört förstudien har vi genomfört 
intervjuer vilka är grundade på den kunskap vi har samt hur vi tolkat förstudien.  
 
Den nämnda förstudien samt de intervjuer vi utfört, ligger till grund för det som 
utgör den empiriska tyngdpunkten i vår uppsats, nämligen vår 
enkätundersökning. Positivister erhåller fakta som ett resultat av mätning i 
utförda empiriska undersökningar. Med vår enkätundersökning vill vi klargöra 
regelbundenheter i tillvägagångssättet vid värdering av kundfordringar. Vid 
granskningen av empirin har vi utfört statistiska beräkningar för att få fram ett 
logiskt svar. Detta medför att den största delen av datainsamlingen skett i 
enlighet med positivistisk metod. Vi vill dock påpeka att vi anser att det är svårt 
att klassificera oss som antingen positivister eller hermeneutiker, men det 



     18

positivistiska inslaget överväger, det vill säga vi vill beskriva hur verkligheten 
ser ut. 
 
2.2  Induktiv eller deduktiv metod  
 
Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson, (1999), s.218 ff leder empirismen och 
rationalismen till två delvis skilda angreppssätt i forskning, induktion och 
deduktion. Induktion utgör den traditionella empiriska metoden för att utveckla 
teorier och innebär att uppställda hypoteser testas och konfirmeras alternativt 
förkastas. Stora delar av teorin är utvecklad genom induktion där rådande 
postulat och principer utgjorde de hypoteser som en gång testades. Den 
deduktiva forskningstraditionen bygger i stor utsträckning på logik, matematiska 
regler och fundament. Empiri duger inte för att konfirmera eller verifiera dessa 
teorier. Vi får följande principiellt olika angreppssätt: 
 
                                                                               
   

                     Generalisering                                                             Hypoteser  
 
  
                     Observationer                                                             Observationer 
 
           
                     Induktiv ansats                                                                      Deduktiv ansats 
                             
Figur nr 2: Induktiv och deduktiv ansats Källa: Wiedersheim-Paul & Eriksson, (1999), s. 218. 

 
Den induktiva metoden innebär att frågan besvaras med utgångspunkt från 
empirin och den deduktiva metoden med utgångspunkt från teorin, enligt 
Wiedersheim-Paul & Eriksson, (1999), s.198 ff. Vi har sökt att besvara våra 
problemfrågor med hjälp av vår insamlade empiri. I vår förstudie samt i 
valideringsstudien har vi frågat hur svaranden går tillväga när de gör olika 
bedömningar, även enkätundersökningen söker besvara dessa frågor, vilket är ett 
induktivt tillvägagångssätt. 
 
2.3  Val av undersökning 
 
En undersökning kan ske på tre olika sätt enligt Svenning, C (1999). Det första 
sättet är undersökande och går ut på att samla in information för att bättre kunna 
definiera problemet och föreslå lämpliga hypoteser. Det andra handlar om att 
testa förhållandet mellan orsak och verkan för att fastställa hur variabler 
påverkar varandra. En beskrivande undersökning är det tredje 
tillvägagångssättet. Wiedersheim-Paul & Eriksson, (1999), s.70 ff menar att den 
kan ses som en karta och är en förenkling av en faktisk eller tänkt verklighet. 
Förenklingen behövs för att göra verkligheten hanterbar och ta bort allt utom de 

TEORI MODELL 

Verkligheten  
(mätning, tolkning) 
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väsentligaste faktorerna. Man kan till exempel studera samhällets ekonomi 
genom en beskrivande undersökning.  
 
Vår uppsats baseras främst på vår huvudstudie som har en beskrivande karaktär. 
Ett vanligt tillvägagångssätt i en beskrivande undersökning är att använda en 
kvantitativ undersökningsmetod (se vidare 2.3.2) och med hjälp av vissa faktorer 
beskriva  undersökningsproblemet. I vårt fall är det vad god redovisningssed är 
vid värdering av kundfordringar. För att studera problemet har vi dragit två urval 
som får representera användare av god redovisningssed, vilket också är ett 
lämpligt tillvägagångssätt vid en beskrivande undersökning ty vi vill 
generalisera till huvudpopulationen.  
 
2.3.1  Tvärsnitts- eller fallstudie 
 
Beroende av hur många objekt en undersökning innehåller och hur många 
variabler som undersöks kan studien klassificeras som en tvärsnitts- eller 
fallstudie. En tvärsnittsstudie innebär att ett flertal objekt och endast ett fåtal 
variabler undersöks. En fallstudie innebär att en mer djupgående beskrivning 
och analys av ett enskilt fenomen görs, vilket medför att ett fåtal fall studeras ur 
många aspekter. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999 s.103 ff)  
 
Vi har inte för avsikt att studera ett enskilt fall i vår undersökning, utan vi vill 
istället kunna påvisa hur en population agerar i en viss fråga. Vi är intresserade 
av att veta hur våra målgrupper utför en värdering, men vi har inte för avsikt att 
djupare undersöka olika aspekter av varför de kommer fram till det slutliga 
värderingsbeslutet. Därför är fallstudieansatsen inte aktuell för vår studie, utan 
den uppfyller istället kraven för en tvärsnittsstudie. Eftersom urvalet till vår 
enkätundersökning består av totalt 500 objekt kan det liknas vid en 
tvärsnittsstudieansats, då ansatsen utmärks av att ett visst fenomen kartläggs för 
att kunna uttala sig om den bakomliggande populationen. Vi har även begränsat 
oss till ett fåtal faktorer som påverkar värderingen.  
 
2.3.2  Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Undersökningar kan vara kvalitativa eller kvantitativa enligt Svenning, C, 
(1999), s.150 ff. En kvalitativ undersökning mäter till exempel den information 
vi får vid en intervju som visar en persons motivation, attityder eller beteende. 
Den kvalitativa studien lämpar sig för att skapa förståelse hos enskilda individer 
och grupper. Den kännetecknas av närhet till källan som informationen hämtas 
från, vilket ger en djupare förståelse då man vill beskriva helheten av ett 
sammanhang. En fördel med en kvalitativ undersökning är att den ger nya 
infallsvinklar som, enligt Svenning, C, (1999), s.150, öppnar dörrar till nya 
forskningsområden. Han menar vidare att en nackdel med metoden är att den 
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egna analysen av material lätt bortfaller och att de personer som intervjuats får 
stå för den sanna skildringen av verkligheten.  
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod vid vår förstudie för att få 
ökad insikt om vårt undersökningsproblem samt få nya perspektiv om vad som 
kan undersökas, då området inte är utforskat. Förstudien har bidragit till att vi 
ställt mer relevanta frågor till de personer vi sedan valt att intervjua. Även valet 
att utföra intervjuer bygger på att vi ville få ökad förståelse för vårt 
undersökningsproblem. En annan anledning var att vi ville få ytterligare uppslag 
om hur vår enkät skulle utformas på bästa sätt så att de ställda frågorna belyser 
aktuella problem inom området.   
 
Den kvantitativa undersökningen kräver att man samlar in data från många 
personer som sedan kan redovisas i siffror och i statistiska slutsatser. Denna 
undersökning genomförs ofta med hjälp av en enkät. Den kvantitativa metoden 
kännetecknas av att den ger en bredare bild på bekostnad av djup i kunskapen. 
Metoden medför en distans mellan undersökaren och respondenten vilket leder 
till ett mer objektivt förhållningssätt mellan parterna. Enligt Svenning, C, 
(1999), s.67 är kvalitativ hårddata mer precis än mjukdata och ger svar på frågan 
hur och sällan på frågan varför. Ett viktigt område för studier om vad 
redovisning de facto är, måste vara att kartlägga hur redovisningsskyldigheten i 
olika situationer påverkar den redovisningsskyldige och redovisningsmottagare 
samt hur deras olika beslut påverkas av redovisningen. Då dessa förhållanden 
varierar över tiden har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod som 
grundstomme i vår studie då vi anser att vi behöver nå ut till ett flertal användare 
av god redovisningssed för att uppnå vårt syfte med uppsatsen och kunna göra 
generaliseringar om vad redovisningspraxis är idag. Den kvantitativa analysen 
syftar oftast till generaliseringar medan den kvalitativa analysen istället syftar 
till att göra exemplifieringar. (Svenning, C, 1999) 
 
2.4  Datainsamling 
 
Enligt Abnor & Bjerke, (1994), s.241 ff bygger en undersökning på att man 
samlar in information, primärdata respektive sekundärdata. Primärdata är 
information som undersökaren själv samlar in. Vi har valt att samla in 
primärdata med hjälp av en enkätstudie. Sekundärdata är information som redan 
existerar, den har samlats in tidigare av någon annan och utgår från dess 
definitioner. Detta bör finnas i åtanke när data används i ett annat syfte. (Abnor 
& Bjerke, 1994, s.241 ff) Vår sekundärdata utgörs av facklitteratur och material 
från Internet. Data har främst använts för få kunskap om området och för att 
välja material till vår föreställningsram. 
 
 



     21

Vår undersökning består huvudsakligen av tre delar. För att läsaren ska få en 
översikt över vårt tillvägagångssätt har vi gjort en modell som på ett 
överskådligt sätt visar hur vår studie byggts upp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

                                                                     Figur nr 3: Modell över vår empiriinsamling  
     
För att få tillgång till aktuell information om vårt undersökningsproblem började 
vi med att genomföra en förstudie. I studien mailade vi efter telefonkontakt ut 
frågor (se bilaga 1) till fyra kvalificerade revisorer för att få reda på vad vår 
målgrupp anser är viktigt att undersöka inom vårt problemområde. Vi kom 
överens om att svarens skulle skickas med vändande mail. Vi fick två svar, dels 
från godkända revisorn Jonas Leek (03-02-14) vid Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers i Linköping, dels från auktoriserade revisorn Arne 
Gunnarsson (03-03-07) vid KPMG i Linköping.  
 
Efter att vi formulerat våra undersökningsproblem genomförde vi vår 
valideringsstudie med revisorer, skatteexperter och företag för att få ytterligare 
insikt i ämnet. Svaren på de frågor vi ställt gav en tydligare bild av de problem 
som finns vid värdering av kundfordringar. Den sista delen i vår undersökning 
utgörs av de enkäter vi sänt ut. Svaren på enkäten samt de intervjuer vi utfört 
används tillsammans med vår referensram för att analysera våra problemfrågor 
och uppnå syftet med uppsatsen. 
                           
2.5   Intervjuer 
 
En intervju kan gå till på olika sätt. Den kan vara personlig eller utföras per 
telefon. Frågorna är ofta bestämda i förväg. I en intervjusituation finns det flera 
faktorer som påverkar såväl den som ställer frågorna, som den som intervjuas. 
Exempel på sådana faktorer är tidsförfogande och känslor för inblandade parter. 
Intervjumetoden är relativt kostsam och resurskrävande men ger som regel lägre 
bortfall på de frågor som ställs, jämfört med en enkätundersökning. (Halvorsen, 
K, 1992) Det går att särskilja olika intervjumetoder på sättet man ställer frågor 
och antecknar svaren på. 

2. Valideringsstudie med  
Revisorer, skatteexperter, företag 

Problemformulering & Syfte 1. Förstudie 

3. Enkätundersökning 
Revisorer & Redovisningsansvariga 

Egna reflektioner 
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Att ställa frågor på ett systematiskt sätt innebär att man använder sig av ett 
frågeformulär där frågorna är strikt formulerade. Vid intervjun får inte avvikelse 
ske från frågeformuläret. När både frågor och svar är systematiskt ordnade talar 
man om strukturerade intervjuer. För de fall man inte har god kunskap om 
undersökningsområdet kan man ställa frågor på ett systematiskt sätt, men 
anteckna svaren på ett ostrukturerat sätt. Den här typen av intervjuer kallas 
ostrukturerade intervjuer. (Svenning, C, 1999, s.105 ff.) Den ostrukturerade 
intervjun kan i sin tur delas upp i informationsintervjuer och djupintervjuer. 
Informationsintervjun bygger på att intervjuaren styr samtalet och låter 
intervjupersonen stå för den övervägande delen av samtalet. Djupintervjun 
handlar om att kartlägga respondentens beteenden och motiv genom samtal. 
(Svenning, C, 1999, s.105 ff.) Vi har utfört informationsintervjuer, där vi besökt 
kvalificerade revisorer, skatteexperter och företag. Denna intervjuform passar 
bäst då vi har förutbestämda frågor, men tänker låta svaranden prata fritt och 
även följa upp med frågor då vi tycker att det behövs. 
 
2.5.1          Förberedelse samt genomförande av intervju  
 
Den som intervjuar bör vara förberedd inför intervjun och se till att frågorna är 
neutralt formulerade. När man ställer öppna frågor är det viktigt att veta vad 
man vill uppnå med dem. Dessa effekter har vi försökt att ta hänsyn till vid 
intervjuerna. (Halvorsen, K, 1992) 
 
Vi valde för vår valideringsstudie att intervjua tre kvalificerade revisorer, två 
skatteexperter samt representanter från tre företag. Vi började med att förklara 
bakgrunden till vårt uppdrag och varför vi behövde göra intervjuerna. Därefter 
bestämde vi tid då intervjuerna skulle ske och om intervjufrågorna skulle 
skickas ut i förväg eller inte.  
 
Den första revisor vi intervjuade var Nils Gustav Thidblom vid Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers. Thidblom tog examen från Ekonomprogrammet vid 
Linköpings universitet år 1988. Han är kontorschef på Öhrlings i Norrköping 
och har befattningen auktoriserad revisor. Intervjun genomfördes den 10 mars 
2003 på Öhrlings kontor. Vi har även frågat Liselott Oddman om vad hon tycker 
är god redovisningssed vid värdering av kundfordringar. Oddman är godkänd 
revisor och arbetar på KPMG:s Norrköpingskontor sedan nio år tillbaka. 
Intervjun genomfördes den 21 mars 2003 på kontoret i Norrköping. Intervjun 
med Arne Gunnarsson genomfördes på KPMG:s Linköpingskontor den 25 mars 
2003. Gunnarsson har varit auktoriserad revisor i 15 år och är partner på 
KPMG:s Linköpingskontor.  
 
Vi har även intervjuat Göran Olsson som arbetar på skattemyndighetens 
Rättsenhet i Linköping. Han är en av Riksskatteverkets utsedda 
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redovisningsexperter och är uppdaterad på vad som är god redovisningssed. 
Olsson har reviderat företag i ungefär 30 år och varit redovisningsexpert i drygt 
10 år på Rättsenheten. Intervjun skedde på skattemyndigheten i Linköping den 
12 mars 2003. Skatteexperten Annica Landemark har lång erfarenhet av 
beskattning då hon började sin bana på skattemyndigheten den 1 september 
1973. Där arbetade hon i 17 år och de sista 10 åren var hon taxeringsintendent 
och  företrädde staten i domstolen. År 1990 började Landemark att arbeta som 
skatteexpert på en revisionsbyrå och 2001 fick hon anställning på Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers. Intervjun genomfördes på Öhrlings kontor i 
Norrköping  den 13 mars 2003.  
 
Vi utförde företagsintervjuer på Holmen Paper, Fiskeby Board samt Vitamex. 
Intervjuerna utfördes ute på respektive företag. På Vitamex träffade vi den 9 
april ekonomichefen Anna Salinder och controller Ulf Ekendahl. Fiskeby Board 
representerades av redovisningschefen Michael Nilsson som har en bakgrund i 
industriell ekonomi. Intervjun genomfördes den 7 april. På Holmen intervjuade 
vi den 1 april, redovisningschefen Håkan Jönsson som har 20 års erfarenhet av 
redovisning och controller Peter Kjell-Berger som var revisor för Holmen Paper 
i 10 år innan han övergick till att arbeta för företaget.  
 
Intervjuerna tog mellan 60-90 minuter och frågorna besvarades i tur och ordning 
efter ett frågeformulär (se bilaga 2, 3 och 4). När vi behövde mer information 
hade vi möjlighet att ställa följdfrågor. Detta medförde att samtliga intervjuer 
upplevdes som informella vilket framkommer i vår sammanställning av 
intervjuerna, där respondenterna är öppna och talar fritt i många frågor.  Alla 
intervjuer spelades, efter godkännande av respondenterna, in på band. Detta 
gjorde att vi ordagrant kunde skriva av intervjuerna och sända tillbaka dem till 
respondenterna. Genom detta förfarande har vi säkerställt tillförlitligheten av 
den data som framkommit i intervjuerna då respondenterna haft möjlighet att 
rätta till eventuella felaktigheter. Samtliga intervjuer är därmed granskade och 
godkända av respondenterna.  
 
2.6  Enkätundersökning 
 
Anledningen till att vi valt att utföra en enkätundersökning är att vi kan nå våra 
målgrupper på ett relativt effektivt och resurssnålt sätt, med tanke på 
undersökningsgruppens omfattning och geografiska spridning. Respondenten 
har större möjlighet att välja tidpunkt för svar, vilket borde leda till att 
respondenten inte känner anledning att stressa igenom frågorna, utan har tid för 
eftertanke. En del frågor kan vara känsliga att ställa vid en personlig intervju. En 
enkät ger ett avstånd mellan intervjuaren och respondenten vilket kan medföra 
att svaranden inte känner sig utpekad och därför svarar sanningsenligt på en 
känslig fråga. (Svenning, C, 1999) 



     24

Vid en enkätundersökning uppkommer det inte någon påverkan av utfrågare och 
detta leder till att frågorna blir ställda på samma sätt till alla respondenter. 
(Svenning, C, 1999) Enkätfrågornas språkliga form, antal och detaljeringsgrad 
har påverkats av respondenternas förväntade förutsättningar att avge svar. Då 
enkäten vänder sig till kvalificerade revisorer och redovisningsansvariga, som vi 
förutsätter är relativt kunniga i ämnet kundfordringar samt värderingen av dem, 
är enkäten utformad med mycket detaljerade frågor. Efter att ha utformat 
frågorna har Arne Gunnarsson, representant för vårt sponsorföretag KPMG, 
lämnat sina synpunkter på dem. Detta har endast lett till mindre justeringar i 
form av ordbyte samt omformuleringar. Även Eva Leander, biträdande professor 
i statistik och vår handledare, Peter Jederström, har kontrollerat enkäterna för att 
frågorna ska svara mot studiens syfte och problemformuleringar.  
 
Vi har utformat två enkäter, där en är riktad mot kvalificerade revisorer och den 
andra är riktad mot redovisningsansvariga på större företag. Detta har gjorts för 
att undvika hopp i enkäten, då en del av frågorna skiljer sig åt. Enkäten 
adresserades till de utvalda revisorerna samt till ”den redovisningsansvarige” i 
företagen.  
 
Syftet med enkäternas utformning är att vi ska utreda vad god redovisningssed 
vid värdering av kundfordringar är, utifrån de svar vi får från enkäterna. Vi vill 
få underlag om vilka faktorer som den kvalitativt representativa kretsen av 
redovisningsskyldiga tar hänsyn till, vid bedömningar om exempelvis 
nedskrivning av en kundfordran. Vi har därför lagt upp enkäten efter olika 
faktorer som kan påverka hur man går tillväga vid värderingen av 
kundfordringarna. (se bilaga 7 och 8). Båda enkäterna innehåller frågor 
strukturerade på samma sätt. Det som skiljer dem åt är att företagen har fler 
bakgrundfrågor att svara på. De får svara på vilken befattning personen som 
beslutar om värderingen av kundfordringar har samt hur stor andel av 
balansomslutningen som består av kundfordringar.  
 
De inledande frågorna har som syfte att ge en allmän bakgrundsinformation till 
läsaren och besvara vem som beslutar om nedskrivning av kundfordringar. 
Frågan om vilken bransch företagen verkar kommer av att vi vill undersöka om 
det är branschspecifikt när en kundfordran blir osäker.  
 
Frågorna som följer under rubriken god redovisningssed och praxis handlar om 
hur respondenten ser på begreppen. Varifrån företag får information om de 
förändringar som sker är av intresse för att det kan visa vilka källor som  
påverkar praxis.  
 
Vårt syfte med frågorna om skattemässig hantering och praxis var att komma 
fram till om det finns ett maktförhållande som påverkar företagens val av 
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redovisningsmetod och vilken uppfattning de har om den information 
skattemyndigheten ger ut.  
 
Frågorna som följer under rubriken värdering av kundfordringar avser att visa 
hur företagen och revisorerna går tillväga vid värdering respektive granskning 
av kundfordringar, vilka regler som tillämpas, vilka problem som kan uppstå 
och vilken metod som används. De avslutande frågorna i enkäten behandlar om 
det finns ett gap mellan redovisningsprinciper och praxis och vad det i 
förekommande fall beror på. Vi vill även veta om det finns ett behov av en 
policy samt hur den ska utformas för att vara till störst hjälp för företagen. 
 
2.6.1  Enkätens utskick  
 
Då vårt enkätutskick blev sponsrat av KPMG, använde vi kuvert med KPMG:s 
logotyp på. I brevet lade vi förutom enkäten även ett följebrev (se bilaga 5 och 
6), samt ett portofritt svarskuvert. I följebrevet presenterade vi oss som studenter 
vid Linköpings universitet som skriver en magisteruppsats. Vi berättade kort om 
uppsatsens undersökningsområde och vad vi ska använda svaren till samt att 
dessa kommer att behandlas anonymt. Vi förklarade även hur enkäten är 
uppbyggd för att de ska kunna besvara den på ett korrekt sätt.  
 
För att få dem att förstå betydelsen av vår enkät bad vi dem att fylla i den så 
noggrant som möjligt och sända in den senast förutbestämt slutdatum. Vi 
avslutade brevet med på vilket sätt de kan kontakta oss eller vår handledare vid 
förfrågningar eller problem. Vi valde att skriva våra namnteckningar för hand 
för att avsluta brevet på ett personligt sätt.  
 
2.7  Metodtriangulering  
 
Det finns ingen grund för att lyfta fram ett visst angreppssätt som det enda rätta, 
utan istället ska olika metoder användas som jämbördiga redskap för att uppnå 
en bättre förståelse. En kombination av olika metoder kan göra att de svaga och 
starka sidorna hos dessa tar ut varandra. Många av de svagheter som finns hos 
den ena metoden kan vägas upp av styrkor hos den andra. Detta gör att en 
kombination, en så kallad metodtriangulering, kan ge en del spin off effekter. 
Enkätundersökningen bidrar till en bred och generell bild av våra målgrupper, 
men tyvärr även en distans från de svarande. Våra intervjuer har lett till en 
närhet till studieobjektet och ett större djup i undersökningen. Intervjuerna 
validerar också materialet från enkätundersökningen. (Halvorsen, K, 1992) 
 
De olika metoderna kan kombineras på olika sätt, enligt Halvorsen, K (1992). Vi 
har valt att först använda oss av en kvalitativ metod i vår förstudie. Denna 
utfördes för att ge oss en bättre förståelse och andras perspektiv på vårt 
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studerade ämnesområde. Vi följde sedan upp förstudien med åtta personliga 
intervjuer för att ytterligare sätta oss in i ämnet och få ett djup i studien. All 
kunskap och information vi inhämtat har hjälpt oss att utföra den kvantitativt 
inriktade studien, nämligen vår enkätundersökning. Metodtrianguleringen leder 
till en helhetsinriktad bild av studieobjektet och vi vill på detta sätt höja 
kvaliteten  på uppsatsen. (Halvorsen, K, 1992) 
 
2.8  Urval 
 
Vårt urval består av två målgrupper som finns i Sverige: 
 
Målgrupp 1: Revisorer, där svaranden är kvalificerad. 
Målgrupp 2: Större företag, där svaranden är redovisningsansvarig. 
 
Det fanns, enligt Revisorsnämnden, totalt 1699 godkända och 2447 
auktoriserade revisorer i Sverige den 1 januari 200313. Vi har nått vår 
målpopulation revisorer, med hjälp från Revisorsnämndens revisorsregister. 
Registret består av kvalificerade revisorer i hela Sverige och vi har fått ett urval 
på 250 revisorer efter ålder och geografisk fördelning. Registret ska vara helt 
uppdaterat och omfattar Sveriges alla godkända och auktoriserade revisorer 
enligt Wallster, B (2003-03-06) som är informationsansvarig på 
Revisorsnämnden. För att nå ut till målpopulationen företag använde vi boken 
”Sveriges 2000 största företag” som urvalsregister för att få ett urval av 250 
företag. Boken tar upp de företag som var störst i Sverige mellan år 2000/2001. 
 
För att vi ska kunna dra slutsatser av de data som vi får in från våra 
målpopulationer måste vi ha ett tillräckligt stort urval, för inte felmarginalerna 
ska bli för stora. För att komma fram till hur stort urvalet bör vara har vi använt 
oss av en formel för obundet slumpmässigt urval, OSU. Eftersom vi inte har P, 
vilket är proportionen av en viss företeelse  givet, har vi antagit P = 0,5 för att 
det ger den maximala bredden på konfidensintervallet. Alla andra värden hos P 
ger lägre resultat enligt Nordgaard, A (2000). I en stickprovsundersökning måste 
man räkna med en viss felmarginal i undersökningen. De flesta undersökningar 
nöjer sig med en tillförlitlighet på 95 procent, det vill säga en felmarginal på 5 
procent. Eftersom KPMG sponsrar oss med ett utskick av 500 enkäter, utgör det 
vårt kostnadstak, vilket leder till den totala urvalsstorleken i vår undersökning. 
Detta ger en felmarginal på 4,4 procent och bredden på konfidensintervallet är 

088,0044,02 =⋅=B , om de båda målgrupperna redovisas tillsammans. 
 
 
 
                                                 
13 www.revisorsnamnden.se 
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Detta innebär att man får ett maximalt värde för on  genom följande formel: 
 

 

2

2
2/

0
)1()(4

B
PPz

n
−⋅⋅

≥ α   =
⋅⋅

= 2

2
2/

max,0
25,0)(4

B
z

n α    =⋅⋅
2

2

088,0
25,096,14   500 personer 

 
Felmarginalen för målgrupperna blir 6,2 procent om svaren från dessa redovisas 
var för sig, det vill säga för de 250 revisorerna och de 250 företagen.  
 
2.8.1  Systematiskt urval 
 
Systematiskt urval är egentligen en förenkling av OSU. Metoden går ut på att 
man enbart drar det första elementet i urvalsramen slumpmässigt. Detta element 
blir så att säga startpunkten. Detta slumptal är ett värde mellan 1 och kvoten 
mellan populationens och stickprovets storlek. Denna kvot får sedan bilda 
underlag för en systematisk dragning ur urvalsramen, därefter dras vart kte 
element i uppradningen till dess att n element har erhållits. k väljs för att så 
många grupper som möjligt av n element blir möjliga att dras. Om N är jämnt 
delbar med k erhålls ett sannolikhetsurval. Om inte, anses i allmänhet inte detta 
vara något större problem, förutsatt att populationen är relativt stor. (Nordgaard, 
A. 2000). 
 
Vi vill göra ett urval om n element från målgruppen företag. Vi har länkat ihop 
registrets sista element med dess första. Vi får vad man kan kalla en cyklisk 
urvalsram. (Nordgaard, A. 2000) 
 

8
250
2000 =



=



=

n
Nk     

 
Det första elementet i urvalet dras nu slumpmässigt bland de k första elementen 
ur vårt register ”Sveriges 2000 största företag”. Sedan drar vi fortsättningsvis 
vart åttonde element.  
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2.9   Över - och undertäckning 
 
Om en undersökare ska kunna göra ett urval från en viss population behövs, som 
underlag för en undersökning, en förteckning över alla enheter i 
målpopulationen, en rampopulation. Denna förteckning kan täcka populationer 
mer eller mindre bra. Idealet är att målpopulationen och rampopulationen 
sammanfaller vad gäller innehåll, men detta är tyvärr sällan förekommande. I en 
undersökning måste man därför ta hänsyn till eventuell under- respektive 
övertäckning av målpopulationen. (Svenning C, 1999, s. 96)  
 
 
 
                                      Figur 4 a: Övertäckning,           Figur 4 b: Undertäckning   
  
 
 
 
Den urvalsram som används kan vara inaktuell. Detta är helt naturligt när vi 
talar om olika former av register. De kan inte uppdateras i samma takt som nya 
undersökningar tillkommer. Konsekvensen blir att det finns fler eller färre 
element i ramen än vad målpopulationen omfattar. Problemen som kan 
uppkomma kallas över- och undertäckning. (Nordgaard, A 2000) 
 
Övertäckning är när element upptäcks i rampopulationen som inte tillhör 
målgruppen. Drabbas vi av övertäckning är det inget stort problem om 
elementen kan identifieras, då dessa element kan avlägsnas. Undertäckning är ett 
betydligt allvarligare problem och innebär att element som finns i 
målpopulationen inte återfinns i rampopulationen och att de därför inte kan nås. 
Det finns ingen enkel lösning för detta problem. Det enda som kan göras är att 
uppdatera ramen, vilket kan vara mycket kostsamt enligt Nordgaard, A (2000). 
 
I registret för revisorer kan vi ha drabbats av undertäckning genom att nya 
revisorer tillkommit. Övertäckning har vi drabbats av då vi fått tillbaka enkäter 
av revisorer som upphört med sin verksamhet. Registret för företagen är från år 
2000 och sedan listan trycktes kan företagen gått i konkurs, flyttat eller på annat 
sätt företagen upphört med sin verksamhet. Vi kan ha drabbats av undertäckning 
om något nytt företag tillkommit bland de 2000 största i Sverige. Vi fick tillbaka 
17 enkäter som var övertäckning. Detta innebär att vårt urval sjunkit till 483 
revisorer och företag. 
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2.10  Bortfall  
 
De flesta undersökningar drabbas av ett större eller mindre svarsbortfall. Det kan 
vara hela element som försvinner ur undersökningen eller ofullständigt ifyllda 
frågeformulär. Det senare kallas partiellt bortfall. Om vi erhåller bortfall i vår 
undersökning måste dessa undersökas och eventuellt justeras. De bortfallna 
elementen kan nämligen uppvisa andra egenskaper än de som besvarat enkäten. 
Att någon inte svarat kan bero på att det är en känslig fråga eller att de helt 
enkelt inte är intresserade eller har kunskap om det vi frågar om. Förebyggande 
metoder för att undvika bortfall gäller ofta utformningen av frågeformulär. Det 
gäller att skriva tydliga frågor som alla förstår, vara konsekvent i utformningen 
av dem och att undvika hopp i enkäten. (Nordgaard, A, 2000)  
 
Av de 500 enkäterna som vi skickade ut fick vi in 138 enkäter. Av dessa var 65 
enkäter från revisorer och 73 stycken från företag. Av revisorer fick vi ett 
bortfall på 183 enkäter och för aktiebolagen blev det 155 enkäter. Vi 
genomförde en bortfallsuppföljning genom att skicka ut 100 påminnelser till de 
som inte besvarat enkäten. Bortfallsuppföljningen ledde till att vi fick in 
ytterligare 7 enkäter och totalt blev antalet inskickade enkäter 145 stycken. Den 
låga svarsfrekvensen kan ha berott på att enkäten var omfattande och att många 
inte ansåg sig ha tid att fylla i enkäten eftersom den skickades ut under en tid på 
året då revisorerna har mycket att göra. 
 
Vi drabbades även av ett visst partiellt bortfall. Den fråga som vi hade mest 
bortfall på, var om det finns ett gap mellan olika redovisningsprinciper och den 
praxis som tillämpas. På den frågan fick vi ett bortfall på 60 svar vilket kan bero 
på att frågan är öppen och ligger näst sist i enkäten. Vid analysen av det 
datamaterial som enkätundersökningen gav blev felmarginalen slutligen 8,2 
procent mot tidigare 4,4 procent, vid en redovisning av de båda målgrupperna 
tillsammans.  
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2.11  Metodkritik 
 
I detta avsnitt tar vi upp alla delar i den här rapporten, där man frågar sig vilket 
det lämpligaste sättet att gå tillväga på är. Det krävs att undersökningsmetoder 
och mätinstrument är valida och reliabla. Detta är ett krav för att 
forskningsresultaten ska ha något vetenskapligt värde.  
 
2.11.1  Validitet 
 
En undersökning kan mer eller mindre väl fånga verkligheten. Det är många 
olika faktorer som ska fungera. Frågekonstruktioner, intervjuer, respondenternas 
öppenhet med mera ska i bästa fall bilda en konsistent helhet. Begreppet 
validitet kan definieras som ”ett mätinstruments förmåga att mäta det som man 
avser att det ska mäta”. Svårigheten med validitet är att det är omöjligt att med 
säkerhet bestämma om en mätmetod är valid eller inte. Den metod forskaren 
använder blir alltid mer eller mindre subjektiva bedömningar av mätmetodens 
validitet.  Det finns två aspekter av detta begrepp, inre och yttre validitet enligt 
Svenning, C (1999). 
 
Med inre validitet menas överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara 
definitionerna av dem. Våra frågor har utformas på ett sätt så att det finns 
koppling mellan dem, vårt syfte samt vår problemformulering. Yttre validitet 
kan förklaras med hur bra det mätvärde man får när man använder en mätbar 
definition stämmer överens med verkligheten. Den yttre validiteten är oberoende 
av den inre validiteten. När det gäller den yttre validiteten i vår undersökning är 
den tillförlitlig, då vi beräknat vår urvalsstorlek efter godkänd felmarginal. Den 
blir dock lägre eftersom vi har fått ett svarsbortfall. Det finns enligt Svenning, C 
(1999) tre typer av validitetsproblem: 
 
•  Definitionen är för stor, med andra ord täcker den in mätinstrumentet och lite 

till. 
•  Mätinstrumentet är för brett, det vill säga den innefattar definitionen och mer 

därtill. 
•  Mätinstrumentet omfattar bara en del av definitionen, men även något mer. 
 
När det gäller dessa tre validitetsproblem anser vi att vår undersökning inte 
drabbats av dem i någon högre grad. Vi var noggranna i utformningen av 
frågorna för att de inte skulle innefatta mer eller mindre än det vi var ute efter 
och som tidigare nämnts har biträdande professor i statistik Eva Leander 
granskat frågorna. När vi har gått igenom enkätsvaren har vi inte fått några 
antydningar till att frågorna skulle varit svåra att förstå.  
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Något som kan vara en nackdel när man mäter och gör statistiska 
sammanställningar är att man ofta väljer att bearbeta allt material när det är 
insamlat. Tolkning sker ofta bättre när man gör det fortlöpande. Vi har haft som 
avsikt att undvika detta problem genom att analysera vår förstudie samt vår 
valideringsstudie löpande för att på så sätt kunna bearbeta informationen under 
arbetets gång. Vi anser även att denna process medfört att vår enkät håller en 
hög kvalitet.   
 
2.11.2  Reliabilitet 
 
Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet, vilket innebär att de mätinstrument 
vi avser att använda ska ge tillförlitliga svar. I vårt fall gäller det 
valideringsstudien samt enkätundersökningen. En metod bör vara oberoende av 
den som undersöker och det som undersöks för att hög reliabilitet ska uppnås. 
 
När det gäller vår undersökning anser vi att intervjuerna har en hög reliabilitet, 
då svaranden har kunskap om det vi frågade om och då vi använde samma 
frågeformulär till revisorer respektive skatteexperter och företag. Mätfel kan 
dock uppstå på olika sätt. Mellan intervjuare och den intervjuade uppstår alltid 
någon form av samspel och det kan hända att de påverkar varandra på olika sätt. 
Detta kan ge utslag i svaren på ett icke önskvärt sätt. I vårt fall anser vi att risken 
för intervjuareffekter är låg. Det finns dock anledning till att vara kritisk 
eftersom det är lätt att ställa ledande frågor till den intervjuade och därmed 
påverka respondenten. En fråga vi ställt som kan vara ledande, är om det är 
viktigt med ett gott rykte hos skattemyndigheten. Vi anser dock att frågan ändå 
ger ett tillförlitligt svar ty de svar vi fått beskriver att det ingår i affärsidén att ha 
ett bra rykte hos olika intressentgrupper.  
 
Det är viktigt att tänka på att respondenten kan ha påverkats av olika faktorer när 
denne svarat på frågorna. Dessa faktorer kan delas in i inre och yttre miljö, det 
vill säga svarandens fysiska tillstånd och hans omgivning. Det är avgörande hur 
svaranden uppfattar frågorna i den specifika intervjusituationen. Om 
missuppfattningar uppstår kan det leda till att svaren blir felaktiga. Det är svårt 
att ta reda på vad som kan ha påverkat svaranden i en viss riktning, men det är 
viktigt att intervjuaren är medveten om detta, enligt Svenning, C (1999). 
 
När det gäller vår enkät är den reliabel i den aspekten att ingen person påverkats 
av oss mer än någon annan, då vi inte har haft personlig kontakt med svaranden. 
Vi anser dock att det kan ha funnits en risk för att revisorerna blivit påverkade 
av att KPMG sponsrade vår enkät. Detta har vi dock inte märkt något av 
eftersom svarsfrekvensen inte skiljer sig åt mellan KPMG- revisorer och övriga 
revisorer. Andra negativa aspekter är att svarsfrekvensen ofta är låg för 
postenkäter, även om den kan utökas med påminnelser. En annan effekt är att 
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man inte säkert vet vem som svarar på enkäten. Vi ställde därför frågan vem 
som besvarar enkäten. Det kan även vara svårt att följa upp frågor om det 
behövs. Vi anser att frågorna i vår enkät generellt sett håller en hög reliabilitet. 
Dock kan enskilda frågor med stort partiellt bortfall vara mindre reliabla. De 
frågor som har ett stort partiellt bortfall är de med öppna svar. Vi menar att de 
därmed inte behöver vara svåra att förstå, utan det kan ha ansetts arbetsamt att 
fylla i dem, då inga svarsalternativ givits.  
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3.        FÖRESTÄLLNINGSRAM 
 
I detta kapitel beskriver vi redovisningens kvalitativa egenskaper samt de 
svenska och internationella normgivare som bidrar till utvecklingen av god 
redovisningssed i Sverige. Vidare beskriver vi att hur företag väljer att redovisa 
kan påverka normbildningen vilket leder till alternativa redovisningssätt som i 
sin tur bidrar till att redovisningspraxis i företagen förändras. Eftersom 
uppsatsen behandlar värdering av kundfordringar inleder vi med att behandla 
begreppen kundfordran och intäkt.  
  
3.1  Kundfordringar 
 
Tillgången kundfordran ska redovisas som en omsättningstillgång, det vill säga 
en kortfristig fordran. Vid värdering av omsättningstillgångar ska det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen tas upp, enligt ÅRL 4 
kap. 9§. För att förstå anskaffningsvärdet för en kundfordran på motsvarande 
sätt som för en lånefordran får man tänka hypotetiskt att kunden först betalar 
kontant och att företaget sedan lånar ut motsvarande belopp till kunden. Det 
belopp som företaget lånar ut är vad man ska få betalt för produkten, och 
anskaffningsvärdet för en kundfordran svarar således mot försäljningsvärdet av 
produkten enligt Smith, D, (2000), s.153. Med det framtida värdet av 
kundfordringar avses de likvida medel som beräknas inflyta när kunderna 
betalar. Det nutida försäljningsvärdet avser vad kundfordringarna skulle kunna 
säljas för till en tredje part och återanskaffningsvärdet visar vad det skulle kosta 
företaget att köpa motsvarande fordringar av ett annat företag som handlar med 
samma kunder. (Smith, D, 2000) 
 
Det finns normalt ingen anledning att diskontera en kundfordran eftersom 
löptiden oftast är en månad. Om kundfordran har en lång löptid är en 
diskontering befogad om fordran är räntefri eller löper med en ränta som är lägre 
än marknadsräntan enligt Smith, D ( 2000). Om den framtida betalningen inte 
diskonteras, är anskaffningsvärdet av en kundfordran lika med det nominella 
beloppet, det vill säga det belopp som vi lånar ut till kunden. Det framtida värdet 
av företagets kundfordringar kan emellertid skilja sig från det nominella 
beloppet på grund av olika betalningsrisker. Det vanliga sättet att ta hänsyn till 
dessa risker är att skriva ned fordringarna till det belopp som faktiskt beräknas 
flyta in och redovisa nedskrivningen som en förlust på kundfordringar som 
reducerar intäkterna med motsvarande belopp. I vissa undantagsfall är emellertid 
betalningen så osäker att intäktsredovisningen bör senareläggas tills osäkerheten 
undanröjts enligt Smith, D (2000). 
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Om nettoförsäljningsvärdet är lägre än beräknat influtet belopp borde det gälla 
vid värdering av kundfordringar. Nettoförsäljningsvärdet torde vara det lägsta 
värdet, eftersom avdrag ska ske för försäljningskostnader som kravavgifter, 
porto och inkassoarvoden enligt Blix, C i Balans nr 12 (1992).  
 
Nedskrivning godkänns skattemässigt för förluster som är konstaterade eller 
befarade. (Thomasson, J, 1997, s. 83 ff) Hur man ska tolka vad som är sannolikt, 
det vill säga vilket belopp som beräknas inflyta kan vara en svår uppgift även 
om till exempel åldersfördelning kan vara till hjälp. Ett alternativ för att få fram 
vilket värde som beräknas inflyta är att använda en förenklad beslutsmodell 
enligt Blix, C (1992). Om till exempel sannolikheten är 0,5 för 90 procentigt 
utfall på kundfordringen, 0,2 för 50 procentigt utfall, 0,1 för 25 procentigt utfall, 
0,1 för 0 procentigt utfall samt 0,1 för –10 procentigt utfall, netto efter 
kostnader, borde fordran således upptagas till cirka 56 procent av det nominella 
värdet enligt tabellen nedan. 
 
                Tabell 1 

Sannolikhet  Utfall från fordran  Beräknat värde i redovisningen 
   
       0,5       x            90             =                     45,0 
       0,2       x            50             =                     10,0 
       0,1       x            25             =                      2,5 
       0,1       x             0              =                      0,0 
       0,1       x           -10             =                     -1,0 

  
       1, 0                      56,5 

 
Nedskrivning av kundfordringar för förluster som befaras bör i regel ske genom 
individuell värdering av fordringarna. I vissa fall, till exempel vid 
avbetalningsförsäljning till ett stort antal personer, skulle en sådan granskning 
vara svår att genomföra rent praktiskt. Då accepteras även från 
skattemyndighetens sida en kollektiv värdering av kundfordringarna. Vanligen 
beräknas då nedskrivningarna som en viss procent av årets försäljning och 
procentsatsen bör om möjligt vara erfarenhetsmässigt grundad. (Thomasson, J, 
1997, s.83 ff.) Eftersom en kundfordran anses osäker när betalningen sannolikt 
inte kommer att inflyta är det viktigt att veta när den får intäktsföras. Vanligen 
erkänns inte orealiserade värdeökningar vilket medför att en osäker fordran inte 
kan tas upp som intäkt.  
 
3.2  Intäktsdefinition 
 
Det har under 1900-talet utvecklats fyra fristående intäktsdefinitioner. Den 
första  intäktsdefinitionen för redovisning innebär att en intäkt intjänas 
successivt under en produktionsprocess. Detta utgör den traditionella synen på 
vad som utgör en intäkt menar Falkman, P (2000). Enligt den andra definitionen 
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uppkommer en intäkt först när produkten eller tjänsten har färdigställts eller 
sålts. Då uppstår ett reellt utflöde. En intäkt definieras i det här fallet som den 
avlämnade produkten eller tjänsten. Båda definitionerna nummer ett och två 
utgår från flödet av varor och tjänster snarare än från pengar. Den tredje 
definitionen fokuserar på en betalningssituation. Samtliga tre definitioner utgår i 
alla lägen från att en intäkt föregås av en intjänandeprocess som utmärker 
organisationens prestation, det vill säga att en förbrukning av resurser möjliggör 
att intäkter intjänas enligt Falkman, P (2000). 
 
Om bokföringsmetoder används som utgångspunkt, enligt den fjärde 
definitionen, är en intäkt en ökning av det egna kapitalet. Alla 
bokföringstransaktioner som påverkar ägarkapitalet positivt utgör en intäkt. 
Eftersom endast intäkter får redovisas i resultaträkningen måste de löpande 
redovisade inkomsterna periodiseras. Intäkten definieras således som en 
periodiserad inkomst som ökar ägarkapitalet. Den dominerande synen är att en 
förmögenhetsförändring utgörs av differensen mellan intäkter och kostnader, 
snarare än differensen i nettotillgångar. Detta utgör den främsta skillnaden 
mellan vad som benämns ett resultat- respektive ett balansorienterat synsätt på 
redovisningen. Definitionen av vad som utgör en intäkt i de två fallen skiljer sig 
åt menar Falkman, P, (2000), s.76. 
 
För att en intäkt ska kunna redovisas i resultaträkningen måste den erkännas som 
en sådan. Det finns två typer av problem som kan uppstå, dels om intäkterna 
genererats av den ordinarie verksamheten och dels om icke realiserade intäkter 
ska erkännas enligt Falkman, P, (2000), s.77. Han menar att orealiserade 
värdeökningar vanligen inte erkänns eftersom de inte anses tillhöra den ordinarie 
verksamheten och de anses vara ett resultat av subjektiva bedömningar. 
Konventionell redovisning är transaktionsorienterad vilket gör att sådana 
transaktioner inte redovisas. En annan anledning är att alla värdeökningar ska 
redovisas över resultaträkningen.  
 
Om en intäkt ska tas upp måste den vara mätbar och direkt kunna omsättas i 
likvida medel. Även om en värdeökning är mätbar erkänns den inte på grund av 
likviditetskravet. Realisationsproblematiken måste skiljas från den formella 
erkännandeprocessen. Enligt ekonomisk teori utgör en värdeökning en intäkt 
även om den inte är realiserbar. Inom traditionell redovisning överensstämmer 
däremot begreppen realisation och erkännande för det mesta. För att kunna 
erkänna en intäkt ska ett flöde ha uppstått som ska stödjas med en verifikation, 
vilket är omstritt. När en produkt säljs på en liten marknad och organisationens 
marknadsandel är liten bör intäkten erkännas när produkten är klar, det vill säga 
innan en verifikation finns att tillgå om en given köpare finns menar Falkman, P 
(2000). 
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3.3       Redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper  
 

De kvalitativa egenskaper som beskrivs i denna text är utvecklade av FASB och 
publicerades som en del av deras ramverk 1980. Kvalitativa egenskaper som 
präglar redovisningsinformation är i hög grad beroende av i vilket samband de 
beskrivs och används. Kunskap om egenskaperna ger emellertid ett bra underlag 
när val av redovisningsmetod ska göras. Vad som utgör redovisningens 
kvalitativa egenskaper beror på beslutsfattaren, eftersom han har möjlighet att 
påverka redovisningens utformning. Redovisningsinformationen ska fylla ett 
antal övergripande egenskaper som  kan ställas upp i en hierarki enligt 
nedanstående figur.  Den översta nivån i figuren riktar sig till användare av 
redovisningsinformation. För dem måste informationen vara begriplig och till 
nytta för de beslut som övervägs. Den mellersta delen tar upp de primära 
egenskaperna Relevans och Tillförlitlighet, begreppen innehåller även sekundära 
egenskaper som förklarar innehållet i de primära egenskaperna. Det är de som 
upprättar de ekonomiska rapporterna som ansvarar för att informationen är 
relevant och tillförlitlig. Samtliga egenskaper nämns i figuren nedan. (Falkman, 
P, 2000, s.61) 
 
 
 
 
 

----------------------------     Nytta > Kostnad    ----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
   
 
 

                      ----------------------------     Väsentlig      ---------------------------------- 
   ----------------------------------------------------------------------------------   

 
        Figur nr 5: Kvalitativa krav på redovisningen, Källa: Smith, D, (2000), Egen bearbetning 
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Andra egenskaper informationen måste ha är att den ska vara jämförbar över 
tiden och att nyttan av informationen inte får vara större än kostnaden att ta fram 
den. Längst ned i hierarkin finns väsentlighetskriteriet som innebär att 
transaktioner av mindre värde inte särredovisas. Nedan beskriver vi 
redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper mer ingående.  
 
3.3.1  Beslutsfattarnas egenskaper 
 
Redovisningsinformation ska vara användarvänlig. FASB vänder sig till de som 
har en viss kunskap om redovisning. De som saknar kunskap utgör inte 
redovisningens primära målgrupp. På detta sätt skapas en tydlig restriktion för 
användarna. Förståelse kan därför betraktas som en restriktion för övriga 
egenskaper. Av denna anledning måste de primära användargrupperna 
identifieras. (Falkman, P, 2000) I linje med ägarteorin och enhetsteorin har 
finansiärer och investerare utgjort de huvudsakliga informationsanvändarna men 
detta kan ha förändrats över tiden då antalet intressenter har ökat. Företagets 
ägare kan använda sig av extern redovisning för två olika syften enligt Smith, D, 
(2000), s.18. Det ena är för att bedöma företagsledningens skötsel av företaget, 
det andra är för beslut om att köpa, behålla eller sälja aktier i företaget. 
 
3.3.2  Relevans 
 
Redovisningsinformationen är relevant om den påverkar en aktuell 
beslutssituation och bidrar med något som inte tidigare varit känt, menar Smith, 
D (2000). En sekundär egenskap till om informationen är relevant är om den ger 
ett prognosvärde. Om informationsinnehållet minskar osäkerheten om framtida 
utfall och gör det möjligt att prognostisera framtida betalningsflöden har 
informationen den egenskapen. Informationen ska även kunna användas till 
kontroll och uppföljning av verksamheten. Historisk information presenteras för 
att öka kunskapen om redan tagna beslut. Kunskapen kan sedan ligga som grund 
för återkommande beslut av liknande karaktär. När prognostiserad information 
jämförs med faktiskt utfall får beslutsfattaren återföring på tagna beslut. 
Återföringen används således för förståelse som i sin tur används som underlag 
för framtida beslut. Förutom de två huvudaspekterna på relevans, prognos- och 
återföringsrelevans brukar man ange vissa egenskaper som uttryck för 
egenskaper för relevans, nämligen begriplighet och aktualitet. Det förstnämnda 
kriteriet begriplighet innebär är att mottagaren måste förstå informationen för att 
den ska vara relevant. Det andra kriteriet aktualitet innebär att tidpunkten för 
avlämnandet av informationen är avgörande. Den måste presenteras vid rätt 
tidpunkt för att vara relevant. Av den anledningen reagerar aktiemarknaden i 
första hand på pressreleaser och kvartalsrapporter, medan årsredovisningens roll 
främst ligger i att bekräfta och komplettera den information som redan 
mottagits, enligt Smith, D (2000). 
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3.3.3  Tillförlitlighet  
 
Redovisningens tillförlitlighet behandlar om information avbildas på ett korrekt 
sätt vilket fångas upp av begreppen validitet respektive verifierbarhet.14  
 
Validitet innebär att det finns en överensstämmelse mellan språk och verklighet, 
menar Smith, D (2000). En balansräkning ska enligt IASC återge de 
transaktioner som givit upphov till företagets tillgångar, skulder och eget kapital 
vilket kan ses som ett fotografi av företaget på balansdagen, enligt Smith, D 
(2000). Tillförlitligheten beror i likhet med informationens relevans, ytterst på 
att beslutsfattare accepterar varierande nivåer av tillförlitlighet. Termen 
tillförlitlighet används ofta i mätsituationer. De mått som används i 
redovisningssammanhang är emellertid påverkade av subjektiva bedömningar, 
exempelvis vid bedömning av osäkra kundfordringar menar Smith, D (2000). 
Det redovisade värdet kan således inte ”verifieras” enbart med hjälp av fakturan 
utan beror också på vilket belopp som beräknas inflyta. En egenskap som kan 
minska mätproblematikens inverkan på redovisningen är kravet på 
verifierbarhet. För att skapa en stark koppling mellan redovisning och verklighet 
måste samtliga transaktioner kunna verifieras. I begreppet tillförlitlighet ingår 
även neutralitet. Det är de individer som deltar i redovisningsprocessen som 
avgör om redovisningen är neutral. Exempel på bristande neutralitet är om 
företaget gör nedskrivningar och avsättningar utöver vad de tror är ekonomiskt 
motiverat under ett år då det går dåligt för att kunna visa bättre resultat 
nästkommande år. (Smith, D, 2000)  
 
3.3.4  Jämförbarhet  
 
Jämförbarhetskriteriet inverkar på informationens relevans och tillförlitlighet. 
Kriteriet jämförbarhet har två aspekter, den ena avser jämförbarhet mellan 
företag medan den andra avser jämförbarhet över tiden. (Smith, D, 2000) 
Problemet är att många organisationer använder olika redovisningsmetoder. 
Utgivna rekommendationer syftar till att reducera dessa olikheter genom att 
minska antalet använda metoder. Det är inte givet att redovisning som upprättas 
för industrin eller den offentliga sektorn är jämförbara med varandra trots att den 
upprättats enligt bokföringsmässiga grunder. Samma redovisningsmetoder måste 
användas konsekvent om redovisningsinformationen ska bli jämförbar över 
tiden och utgöra ett beslutsunderlag. Därför måste företagen informera om 
vilken redovisningsmetod som använts och vilken de byter till, annars finns det 
ingen anledning för jämförelser mellan organisationer enligt Falkman, P (2000). 
 
 

                                                 
14 Dessa aspekter av tillförlitlighet namnges inte i IASC:s Framework, men däremot i motsvarande Framework 

av FASB som ”representational faithfulness” respektive ”verifiability”. 
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3.4  Redovisningens struktur 
 
Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företagets 
ekonomiska och finansiella förhållanden, främst till externa användare. 
Informationen ska kunna användas för beslut som att köpa, behålla eller sälja 
aktier i företaget. (Smith, D 2000) Redovisningen bygger på olika postulat som 
är hypotetiska hjälpsatser och stöder varandra, de behöver inte vara sanna, men 
man ska tro på dem för att de ska gälla menar Jederström, P (03-05-16). I 
nedanstående figur visas redovisningens syfte från en övergripande nivå ner till 
de regler och normer som styr redovisningen på detaljnivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

      

        Figur nr 6: Redovisningens struktur. Källa: Nilsson, S (1999) 
 

De slutgiltiga redovisningsnormerna preciserar och förklarar redovisnings-
principerna i tillämpningsregler som ska leda till en redovisning enligt god 
redovisningssed menar Nilsson, S (1999). Eftersom vi vill beskriva vad god 
redovisningssed är idag kommer vi att gå in närmare på de postulat och 
principer som mynnar ut i den goda seden. 
 
3.4.1  Redovisningens syften 
 
Den dominerande synen är att redovisningens mål utvecklats ur ett 
användarperspektiv, ty användarna är tvungna att lita på den information som 
den redovisningsskyldige tillhandahåller. Enligt det amerikanska 
redovisningsorganet FASB är två av redovisningens mål att möjliggöra ett 
rationellt beslutsfattande och att reducera osäkerheten när det gäller framtiden. 
Det är viktigt att skilja på redovisningens mål och på användarens då dessa inte 
alltid överensstämmer menar Falkman, P (2000). I enlighet med 
redovisningsteorin har redovisningsinformation en positiv inverkan på 
beslutsfattande oberoende av vilken beslutsinformation som undersöks och 
analyseras. Redovisningsinformation möjliggör ett rationellt beslutsfattande för 
de aktörer som är tillräckligt kunniga i ekonomi och redovisning. Det finns 
således ett instiftat kunskapskrav. Kravet på goda redovisningskunskaper gör att 
användarna minskar i antal. Betydelsefulla finansiärer har i stor utsträckning 
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Redovisningsnormer och normbildare (detaljnivå)

Redovisningens syfte, information om ekonomisk ställning 



     40

goda redovisningskunskaper vilket utmärker dem som de huvudsakliga 
användarna enligt Falkman, P (2000).  
 
3.4.2  Postulat  
 
Postulaten brukar anges som antagandet om en gemensam mätenhet, antagandet 
om den avgränsade mätperioden och antagandet om företagets fortlevnad. 
Redovisningen bygger på att man kan betrakta företaget som en klart definierad 
fristående enhet, skild från ägare och andra intressenter. Det är viktigt är att 
enheten alltid är klart definierad, eftersom detta påverkar vilka affärshändelser, 
förpliktelser med mera som ska registreras respektive redovisas i bokföringen 
och i boksluten menar Nilsson, S (1999).  
 
För att man ska kunna jämföra värden i händelser och rapporter, krävs en 
gemensam och helst stabil mätenhet. I de flesta fall är det landets valuta. 
(Nilsson, S, 1999) Postulatet om företagens fortvarighet innebär att man i 
redovisningen normalt förutsätter att företaget kommer att existera under 
överskådlig tid. Om man inte antog att företaget skulle fortsätta att drivas under 
obestämd tid, skulle man i samband med boksluten behöva omvärdera tillgångar 
till nettoförsäljningsvärdet på balansdagen enligt Nilsson, S (1999).  
 
Om redovisningen ska kunna ge underlag för ekonomiska beslut med rimlig 
tidshorisont, krävs att mätningen av resultat och ekonomisk ställning kan göras 
för bestämda tidsperioder. Om redovisningsperioden skulle sammanfalla med 
företagets livslängd, skulle resultatet sammanfalla med nettot av kassaflödena 
till och från ägarna. Företagens intressenter har emellertid behov av information 
med relativt täta intervall för att kunna pröva sitt engagemang i företaget. 
(Smith, D, 2000)  
 
3.4.3  Principer 
 
Redovisningsprinciperna är allmänna regler för redovisningen som ska kunna 
härledas ur redovisningens syfte och ur redovisningspostulaten. Postulaten och 
principerna är nödvändiga riktmärken för att förhindra att normgivningen 
påverkas av kortsiktiga trender. De olika principerna kan naturligtvis anpassas 
efter tidsmässiga och nationella krav. De utgör en del av vad många brukar kalla 
redovisningens gemensamma språk. (Nilsson, S, 1999, s.29 ff) 
 
3.4.3.1 Försiktighetsprincipen  
 
Försiktighetsprincipen är viktig då den innebär att man i redovisningen alltid ska 
försöka gardera sig mot överskattning av företagets resultat och ställning, vilket 
medför att tillgångar bör värderas försiktigt, och endast vinster som realiserats 
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före balansdagen ska beaktas. Man bör även vara försiktig med att undervärdera 
skulder respektive förluster. Denna princip står i viss mån i konflikt med 
rättvisande bild, periodiseringsprincipen och objektivitetsprincipen menar 
Nilsson, S, (1999), s.29 ff. 
 
Bakgrunden till principen är främst borgenärernas behov av skydd för sina 
utestående fordringar. Principen ger dock effekter som vissa intressenter inte 
anser önskvärda. Det byggs in medvetna felaktigheter i bokslutet genom att inte 
behandla tillgångar, skulder samt intäkter och kostnader likformigt. Därmed 
minskas trovärdigheten, jämförbarheten och relevansen för redovisningen. Det 
är dock uppenbart att de ekonomiska följderna både för företaget och för externa 
intressenter långsiktigt kan bli allvarligare om resultat och ställning överskattas 
än om de underskattas. (Nilsson, S, 1999) 
 
3.4.3.2 Principen om rättvisande bild  
 
Redovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 
Enligt Nilsson, S, (1999), s.29 är det uppenbart att denna princip kan stå i strid 
med till exempel försiktighetsprincipen. Han menar att en korrekt bild så långt 
som möjligt bör upplysa om alla förhållanden som är kända oavsett eventuell 
risk för alltför optimistiskt beskrivning av den ekonomiska ställningen. Kravet 
på en rättvisande bild i redovisningen innebär att man prioriterar redovisningens 
informationsfunktion. Enligt författningskommentarerna bör den åstadkommas 
genom tilläggsupplysningar, inte genom avvikelser från lagen. Enligt vissa 
teoretiker är denna princip inte en redovisningsprincip i egentlig mening, utan 
snarare en målsättning. (Nilsson, S, 1999) 
 
3.4.3.3 Väsentlighetsprincipen  
 
All information som produceras presenteras inte i finansiella rapporter. Det finns 
främst två anledningar till att viss information inte tas med. Om en transaktion 
inte är tillräckligt betydande för att påverka en beslutssituation behöver den inte 
särredovisas. Detta innebär dock inte att man i redovisningen ska kunna 
underlåta att registrera obetydliga affärshändelser. Vidare ska inte nyttan av 
informationen vara större än kostnaderna för att tillhandahålla den, enligt 
Redovisningsrådet. Enligt FAR, (2001), s. 1040 kan fel i årsredovisningen 
betecknas som väsentliga:  
 

”Om de är av sådan omfattning eller art att de, om de varit kända för 
en omdömesgill intressent/bedömare, hade påverkat dennes 
ställningstagande”.  
 

Informationens tillförlitlighet och relevans kompromissas därför på basis av att 
den är kostsam att producera (Nilsson, S, 1999, s.29 ff). 
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3.4.3.4 Matchningsprincipen  
 
Matchningsprincipen ligger till grund för resultatmätningen och bestämmer 
vilka kostnader som bör dras av från intäkterna i resultaträkningen. Enligt 
matchningsprincipen ska resursförbrukningen kopplas ihop med de intäkter som 
den genererar. Nilsson, S, (1999), s.29 menar att denna koppling är subjektiv 
och kan riskera att komma i konflikt med försiktighetsprincipen med tanke på 
bedömningen av svårbedömda utgifter. Falkman P, (2000), s.18 anser att 
matchning är den viktigaste principen för att fastställa när en uppoffring sker 
och förespråkare för periodisering av inkomster och utgifter menar att principen 
är nödvändig för att åstadkomma en rättvisande bild av en enhets ekonomi. 
Periodisering anses också ge underlag för att en enhet lättare ska kunna 
bedömas, enligt Falkman, P (2000). 
 
3.4.4  Normbildare och normer  
 
Internationellt finns en mängd aktörer som haft och har ett stort inflytande på 
redovisningens normer. De amerikanska institutionerna har traditionellt varit 
mycket tongivande även utanför USA. Detta har haft många orsaker. Det torde 
vara den framgångsrika amerikanska ekonomin med sina globala jätteföretag 
som ger en särskild tyngd och auktoritet åt de redovisningsnormer som tillämpas 
där. Den europeiska utvecklingen har gått mot en mer marknadsinriktad 
information i och med EU:s uttalade målsättning om harmonisering och 
likformighet. Drivkrafterna för internationaliseringen är flera. Det brukar 
framhållas att en internationell harmonisering av regelverken leder till större 
jämförbarhet och bättre konkurrensmöjligheter. Å andra sidan framförs bland 
annat att kulturskillnaderna eliminerar eller förhindrar en del av vinsterna med 
harmoniseringen. (Nilsson, S, 1999, s.65) 
 
Vad som är god redovisningssed bygger enligt förarbetena till 1976 års BFL 
delvis på uttalanden från normgivare och dels på hur kvalitativt representativa 
företag redovisar. Eftersom vår uppsats ska belysa definitionen god 
redovisningssed beskriver vi nedan de svenska och internationella normgivare 
som kan påverka den god redovisningsseden i Sverige samt de 
rekommendationer som är av betydelse för värdering av kundfordringar. 
 
3.4.4.1 Bokföringsnämnden  
 
Bokföringsnämndens verksamhet regleras av en förordning från 1988. Nämnden 
är ett statligt organ där regeringen utser alla ledamöter. Huvuduppgiften är att 
”främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och 
offentliga redovisning”. Detta sker genom att nämnden löpande publicerar 
rekommendationer eller uttalanden i en särskild skriftserie, 
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”Bokföringsnämnden informerar”. Traditionellt har BFN varit inriktad på 
redovisningsproblem i mindre och medelstora företag. I egenskap av uttolkare 
av begreppet god redovisningssed svarar nämnden på frågor av allmänt intresse 
kring redovisning, från både organisationer, myndigheter och enskilda företag. 
En annan betydelsefull uppgift nämnden har är att den avger yttranden till 
domstolar om vad god redovisningssed är i samband med tvister eller 
skatteprocesser.  (Nilsson, S, 1999, s 56) 
 
3.4.4.2 Redovisningsrådet 
 
Den nuvarande strukturen för normbildningen på redovisningsområdet i Sverige 
har grundlagts i och med tillkomsten av Redovisningsrådet 1989. 
Redovisningsrådet tillkom i samband med att stiftelsen för utvecklande av god 
redovisningssed bildades av staten, FAR och Sveriges Industriförbund. Avsikten 
var att skapa ordning i normbildningen och anpassa den till en internationell 
tradition. Stiftelsens ändamål är att främja utvecklandet av god redovisningssed i 
framförallt börsnoterade företag samt att sprida information om 
redovisningsfrågor till sådana företag.  
 
Redovisningsrådets målsättning är att rekommendationerna ska överensstämma 
med IAS för att få en mer internationell jämförbarhet. Det är meningen att 
samtliga rekommendationer ska följa IAS och att avvikelser endast får 
förekomma om svensk lag, eller andra starka skäl, talar emot ett användande av 
IAS. Av förarbetena till ÅRL framgår att BFN ska ha det övergripande ansvaret 
för normgivningen vid sidan av lagstiftningen. BFN ska dock kunna delegera en 
stor del av ansvaret till Redovisningsrådet. Innan rådet  tillkom, spelade FAR 
genom sina rekommendationer, en större roll. Efter att FAR i stort sett upphört 
med sin normgivning har rådet fått överta dess roll som bevakare av praxis. 
(Nilsson, S, 1999)  
 
3.4.4.3 FAR 
 
FAR var tidigare den mest betydelsefulla privata normbildaren på 
redovisningsområdet i Sverige. Föreningen bildades år 1923 och organiserade 
ursprungligen de auktoriserade revisorerna i Sverige men sedan år 2000 är FAR 
en intresseförening för både auktoriserade och godkända revisorer samt för 
kvalificerade specialister inom revisionsbranschen. FAR representerar Sverige i 
de flesta internationella organen med anknytning till redovisning och revision. 
Som normbildare har FAR spelat en aktiv roll under efterkrigstiden genom att ge 
ut ”FAR:s rekommendationer i redovisningsfrågor”. I dagsläget kan FAR 
betraktas som en normbildare för god revisors- och revisionssed. Genom sin 
tidskrift Balans har FAR stimulerat till en aktiv debatt bland revisorer i 
redovisningsfrågor. (Nilsson, S, 1999) 
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3.4.4.4 Riksskatteverket  
 
På grund av den starka kopplingen mellan redovisning och beskattning i Sverige 
har RSV fått inflytande över normbildningen, speciellt tolkningen av vad som är 
att betrakta som god redovisningssed inom vissa branscher och 
företagsstorlekar. Den revisionsverksamhet som RSV och de lokala 
skattekontoren bedriver aktualiserar ofta tekniska tillämpningsfrågor i 
anslutning till BFL och olika frågor beträffande värdering och periodisering. En 
stor del av de bokslutsdispositioner som  är tillåtna regleras i 
Inkomstskattelagen. Många av bestämmelserna förtydligas genom att regeringen 
delegerar rätten och skyldigheten att utfärda tillämpningsföreskrifter till RSV. 
Åtskilliga av de frågor som tas upp i BFN är initierade av RSV. Statens 
representation i såväl BFN som andra liknande organ utgörs ofta av personer i 
ledande ställning i RSV. Detta medför att RSV har ett inflytande över 
normbildningen trots att de formellt inte utfärdar egna redovisningsnormer. 
(Nilsson, S, 1999) 
 
3.4.4.5 FASB och IASC/B  
 
FASB är den mest inflytelserika enskilda organisationen inom 
redovisningsområdet. Dess begreppsmässiga ramverk har stått modell för de 
flesta andra länders ramverk. FASB:s regelsamling på redovisningsområdet, 
FAS, är detaljerad och de gällande normerna omfattar flera tusen sidor. De utger 
dessutom anvisningar för redovisning i ideella organisationer. (Nilsson, S, 1999) 
 
IASB är en oberoende normgivare med medlemmar från nio olika länder. De 
rekommendationer som IASB ger ut benämns, IFRS15 och de ska bygga på den 
föreställningsram som beskrivs i IASC:s ” Framework for the Preperation and 
Presentation of Financial Statements. IASB övertog IASC:s uppgifter från och 
med mars 2001. IASC bildades 1973 med syftet att publicera 
redovisningsnormer, IAS16 som förväntas bli internationellt accepterade, då de 
verkar för en förbättring och harmonisering av redovisningsnormer. 
Organisationen har ungefär 120 professionella redovisningsorganisationer som 
medlemmar, svenska medlemmar är både FAR och SRS.  (Nilsson, S, 1999) 
 
3.4.4.6 God redovisningssed 
 
I Sverige har begreppet god redovisningssed under lång tid ansetts utgöra 
normgivningens allmänna grund. Begreppet är lagfäst sedan 1976 och enligt 
förarbetena till nu gällande lag är god redovisningssed en faktiskt 
förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av 
                                                 
15 IFRS = International Financial Reporting Standards 
16 IAS = International Accounting Standards 
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bokföringsskyldiga. (prop. 1975:104 s.148) I propositionen framhölls att man 
vid uttolkningen av god redovisningssed även ska ta hänsyn till vad man kallar 
redovisningsteoretiska bedömningar. Vissa författare har ansett att god 
redovisningssed bör anses synonymt med det angloamerikanska begreppet ”true 
and fair view”. Men då god redovisningssed och rättvisande bild intagits var för 
sig i olika paragrafer kan de knappast, av lagstiftaren, ansetts synonyma menar 
Nilsson, S, (1999), s.14. 
 
Det är rimligt att ett redovisningsförfarande som kommer av god 
redovisningssed ska medföra goda effekter. Även om god redovisningssed är en 
kompromiss mellan många viljor måste man kräva att varje vilja argumenterar 
utifrån en konsistent uppfattning om redovisningens syften, menar Jönsson, S, 
(1985), s.34. Eftersom god redovisningssed, enligt FAR, innefattar att man vid 
redovisningen ska använda sig av både lag, rekommendationer och praxis kan 
det vara svårt att veta vilken tyngdpunkt som ska läggas på respektive del. Det 
finns två fraktioner vid tolkningen av begreppets innebörd. Den ena menar att 
det är praxis som har störst vikt vid bestämmandet av god redovisningssed och 
att rekommendationer och uttalanden endast utgör god redovisningssed när de 
används av företagen. Den andra fraktionen menar att det är de normgivande 
organens uttalanden som ska avgöra vad som är god redovisningssed. (Jönsson, 
S, 1985) 
 
Vid sidan av Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och FAR har 
Riksskatteverket fått ett relativt starkt inflytande över tolkningen av begreppet 
god redovisningssed. Kopplingen av redovisningen till en övergripande god 
redovisningssed kan sägas ha som syfte att göra normbildningen flexibel och 
mindre formell. Informationsbehoven och de tekniska  förutsättningarna 
förändras ständigt. Dessa förändringar kan aldrig helt förutses av lagstiftarna, 
samtidigt som normer och lagar inte får bli föråldrade. God redovisningssed är 
en norm som kan hantera dessa problem menar Nilsson, S (1999). 
 
3.4.4.7 Officiella Redovisningsrekommendationer 
 
Varken BFN, RR eller FAR har lämnat anvisningar eller rekommendationer 
avseende nedskrivning av kundfordringar. I BFN:s cirkulär nummer 15, den 29 
november 1982, har dock nämnden lämnat svar på följande fråga angående 
nedskrivning av kundfordringar. Ett företag hade på balansdagen bedömt en 
fordran som osäker och gjort en reservering i bokslutet, betalningsföreläggande 
fanns. Tre månader efter det att bokslutet upprättats inflöt den osäkra fordringen. 
Företaget undrade om man gjort en korrekt bedömning vid bokslutet trots att 
betalning influtit. BFN lämnade följande svar: 
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”Ett bokslut skall alltid grundas på företagsekonomiska värderingar. 
Enligt bokföringslagen gäller försiktighetsprincipen vid värdering av 
tillgångar och skulder. Bedömer sålunda företaget en fordran som 
osäker bör nedskrivning ske i bokföringen. (…) I den mån ett sådant 
ställningstagande skulle strida mot mera restriktiva fiskala 
värderingsregler vid deklarationstillfällena sker återföring till 
beskattning på rörelsebilagan.” 

 
I IAS 1995 finns det ingen rekommendation som endast reglerar värdering av 
kundfordringar utan ledning får sökas utifrån allmänna direktiv. I IAS 10 
behandlas betydelsen av så kallade contingencies (ungefär oförutsedda händelser 
i ett längre perspektiv) och händelser som inträffar efter bokslutsdagen men före 
upprättandet av årsredovisningen. Avseende contingencies är bland annat 
följande två punkter intressanta ur ett reserverings- eller 
nedskrivningsperspektiv.  
 

”The amount of a contingent loss should be recognised as an expense 
and a liability if: it is probable that future events will confirm that, 
after taking into account any related probable recovery, an asset has 
been impaired or a liability incurred at the balance sheet date and a 
reasonable estimate of the amount of the resulting loss can be made.” 
 
”The accounting treatment of a contingent loss is determines by the 
expected outcome of the contingency. If it is probable that a 
contingency will result in a loss to the enterprise then it is prudent to 
recognise that loss in the financial statements.” 
 

Enligt första stycket ska alltså en förlust på en tillgång kostnadsföras om det är 
sannolikt att framtida händelser kommer att bekräfta tillgångens värde har 
minskat och att en skälig uppskattning av förlustens storlek är möjlig. 
Rekommendationen i det andra stycket innebär att om det är sannolikt att en 
förlust kommer att uppstå är en reservering lämplig ur försiktighetssynpunkt. 
När det gäller den andra typen av händelser som avser ett kortare perspektiv, det 
vill säga mellan bokslutsdag och fastställande av årsredovisning kan punkt 26 
nämnas. 
 

”Adjustments to assets and liabilities are required for events 
occurring after the balance sheet date that provide additional 
information for determining the amounts relating to conditions 
existing at the balance sheet date. For example, adjustments may be 
made for a loss on a trade receivable account which is confirmed by 
the bankruptcy of a costumer which occurs after the balance sheet 
date.”  
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Enligt punkt 26 ska värdet på en tillgång justeras med hänsyn till händelser som 
inträffat efter balansdagen och som ger ytterligare information beträffande den 
beloppsvärdering som gjorts avseende ett existerande förhållande på 
balansdagen. Exempelvis kan justering ske av en förlust på en kundfordran, som 
bekräftas när kunden försätts i konkurs efter balansdagen.  
 
Betydelsen av IAS 10 för utvecklingen av god redovisningssed framgår bland 
annat av BFN:s cirkulär 12/5. Frågeställningen var om företagets skuldföring i 
bokslutet på grund av befarad förlust på leveranskontrakt överensstämde med 
god redovisningssed. BFN hänvisade bland annat till IAS 10 och ansåg att 
anvisningen utgjorde ett betydelsefullt uttalande. I svaret från nämnden ingick 
även ett utdrag ur anvisningen. 
 
3.5 Redovisningsskyldighet - en funktion av makt. 
 
Ett viktigt område för studier om vad redovisning de facto är, måste vara att 
kartlägga hur redovisningsskyldigheten i olika situationer påverkar den 
redovisningsskyldige och redovisningsmottagaren samt hur deras olika beslut 
påverkas av redovisningen. Dessa förhållanden varierar över tiden och är det 
intressant att få en beskrivning över hur användare av redovisning tar till sig 
information om alternativa redovisningssätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7. Faktiskt förekommande redovisningspraxis, Källa: Ter Vehn, A (1981) 

 
Ovanstående modell visar förändringen av redovisningspraxis. Den visar att 
faktiskt förekommande redovisningspraxis beror på en kombination av de 
problem som råder i samhället, den institutionella ramen (normer och regler) och 
den tillgängliga kunskapen om alternativa redovisningssätt vid den tidpunkt då 
en förändring av redovisningspraxis blir aktuell. Modellen förutsätter att det 
utvecklas en redovisningsteknologi som är inriktad på att sammanställa och 
formulera praktiskt nyttig och användbar redovisningskunskap. 
 
Redovisningsskyldighet innebär att någon redovisningsskyldig står till svars 
inför en huvudman, uppdragsgivare eller motsvarande för sitt handlande och 
dess konsekvenser under en period. Redovisning har på skilda sätt haft samband 
med ansvar för olika former av ekonomiska resurser. Ansvaret för anförtrodda 

Problem i samhället Den institutionella 
ramen 

Alternativa 
redovisningssätt 

Faktiskt förekommande redovisningspraxis 
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resurser utlöser en redovisningsskyldighet endast om det finns någon som har 
makt att avkräva det av den som fått resurserna och som har någon form av 
sanktioner att ta till om redovisningsskyldigheten inte fullgörs på avsett sätt. Av 
detta följer att redovisningsskyldighet regelmässigt syns vara en funktion av 
makt menar Ter Vehn, A (1981). Maktförhållandet mellan den 
redovisningsskyldige och huvudmannen kan vara olika beroende på vilka 
organisationer som är inblandade. Maktförhållandet kan också förändras under 
tidens lopp. Den redovisningsskyldige respektive huvudmannen kan därför ha 
olika möjlighet att påverka reglerna om redovisningens utförande. De krav som 
ställs på redovisningens regler är olika beroende på om de ses ur den 
redovisningsskyldiges eller redovisningsmottagarens synvinkel. När olika regler 
fastställs kommer den starkaste parten att dominera reglernas utformning enligt 
Ter Vehn, A (1981). 
 
När makten regelmässigt är ojämnt fördelad har staten funnit det nödvändigt att 
genom lagstiftning skydda den svagare parten i ett redovisningsförhållande mot 
maktmissbruk från den starkare partens sida. Efterhand har staten börjat skydda 
sina egna intressen genom olika redovisningsregler. Detta gäller främst på 
beskattningssidan, men i vårt land ställer staten också olika egna krav på den 
civilrättsliga redovisningen. Makt kan dock även påverka redovisningen indirekt 
genom att den redovisningsskyldige känner av påtryckningar från den allmänna 
opinionen. Påtryckningar kan komma från många olika håll, men de mest 
betydelsefulla bör vara krav från aktiemarknaden och olika långivare eftersom 
företagen är beroende av dessa parter för sin kapitalförsörjning. Ett sådant hot 
kan medföra att den redovisningsskyldige följer de krav på redovisningens 
utformning som dessa instanser ställer och att de har en expansiv 
informationspolitik för att vara säkra på en välvillig inställning från motpartens 
sida. (Ter Vehn, A, 1981) Genom att organisatoriskt främja exponeringen av 
meningsmotsättningar i redovisningsorgan  främjas en allsidig belysning av 
samhällsfrågorna och medborgarna får insyn i motiven för olika åtgärder. En 
första förutsättning för att genomföra förändringar av samhället är att erövra 
makten att besluta om åtgärderna. Därför blir makt ett viktigt begrepp i 
diskussionen av samhället och dess utveckling menar Jönsson, S (1985). 
 
Vad redovisare gör är deras praxis. Praxis utsätts för kritik av dem som har 
intressen i redovisningsinformation. Normerna som utvecklas syftar till att 
uppnå god praxis. Vad som är god praxis kan man ha olika uppfattningar om. 
Den allmänekonomiska utvecklingen skapar ett informationsbehov, välståndets 
fördelning gör vissa aspekter intressanta, praxis kan möjligen tänkas vara god i 
sig även om det naturliga förefaller vara att se praxis som ett medel att uppnå 
önskvärda effekter. Extern redovisning sker i syfte att möjliggöra bedömningar 
och jämförelser av företag i relation till andra företag. Detta kan inte ske på ett 
sätt som företaget självt bestämmer. Enlighet och jämförbarhet ställer krav på 
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MAKT INFLYTANDE 

allmängiltiga normer. (Jönsson, S, 1985, s.28) Mellan lagreformerna tjänar 
praxis som en ständigt pågående tolkning av innebörden i lagreglerna. 
Lagstiftaren erkänner denna funktion  genom att  referera till god 
redovisningssed och menar därmed att det är god praxis som ska vara 
vägledande. (Jönsson, S 1985) 
 
När FAR utarbetar normer för revision är det den kollegiala lojaliteten som ger 
normerna deras genomslagskraft. När FAR utarbetar normer för redovisning är 
det auktoriteten hos experter som får företagen att acceptera normerna. När ett 
partssammansatt organ som BFN inrättas så är det oklart vilken bas för påverkan 
man satsat på. I förarbetena till Bokföringslagen talas det ofta om BFN som ett 
expertorgan, men om man samtidigt ger ledamöterna i uppgift att företräda olika 
intressen förtar detta expertauktoriteten. (Jönsson, S, 1985, s.36) 
 
 
                  Intressekonflikt                                              Intressegemenskap 

 
     

 
 
          Tvång                    Beskattning                      Belöning       Expert       Kollegial 
 

 

Figur 8: Makt och inflytande, Källa: Jönsson, S, (1985), s. 37, Egen bearbetning 
 
Redovisningsnormerna är allmänna det vill säga avsikten är att de ska gälla alla 
redovisningsskyldiga som uppfyller vissa villkor. En första huvudindelning av 
grupperna med intresse i redovisningen är användare respektive producenter av 
redovisningsinformation. Mellan dessa två grupper står revisorer och 
normskrivare vars intresse är att vara oberoende. För att 
redovisningsskyldigheten ska vara meningsfull måste en rad villkor vara 
uppfyllda och  ansvarsområdet definieras. Det måste framgå vem som är 
ansvarig och inför vem vederbörande ska stå till svars. Det måste även finnas 
sanktioner om redovisningsskyldigheten ej fullgörs och om ansvaret inte 
uppfylls. (Jönsson, S, 1985) 
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3.6  Redovisning - Avbildande eller regelföljande  
 
I en institutionaliserad ekonomi är det mesta reglerat genom avtal eller lag. 
Regleringen är avsedd att skapa gynnsamma effekter i något avseende. Vissa 
grupper i samhället anser att man bör hålla regleringen vid ett minimum och låta 
marknadskrafterna få ett ökat utrymme. Andra grupper anser att regleringen är 
nödvändig för att uppnå en rättvis fördelning av det välstånd vi har. I och med 
att ekonomin blivit institutionaliserad i så hög grad är regleringen av det 
ekonomiska livet ett faktum. Oberoende av vilken åsikt man har om 
önskvärdheten av reglering kommer önskemålet att påverka utformningen av 
reglerna att bli en del av det ekonomiska beteendet. (Jönsson, S, 1985) 
 
Ett område för reglering som fått ökad betydelse och där produktionen av 
normerna accelererat är företagens redovisning till sina externa intressenter. I 
den mån sådan reglering medför förändringar i informationsflödet, genom att 
mera relevant och säker information görs tillgänglig för intressenterna, kommer 
ekonomiska konsekvenser att uppstå. Kostnaden för att producera information 
förändras liksom de ansträngningar som görs för att sprida information menar 
Jönsson, S (1985). Även bland praktiker är efterfrågan på råd och argument en 
funktion av bristen på en övergripande och förklarande teori. Eftersom det inte 
finns någon sådan övergripande teori blir inte råden särskilt bra. Det blir fråga 
om argument för ett visst ställningsstagande. Auktoriteter på området avger 
utlåtanden som oftast struktureras efter dels lagar och förordningar, dels 
tolkningar och praxis. (Jönsson, S, 1985)  
 
3.7  Förändring av normer 
 
Accepterandet av förändringar föregås av opinionsbildning och attitydpåverkan. 
Opinion bildas vanligen genom artiklar i framförallt tidskriften Balans som får 
till stånd en debatt kring ämnet. Uttalanden från exempelvis framstående 
revisorer, där den nya lösningen framhålls har en legitimerande effekt. Att ett 
ansett storföretag genomför en redovisningsförändring, har en attitydpåverkande 
effekt. Företag läser varandras årsredovisningar och denna typ av spridning av 
praxis måste rimligen kallas legitimering. En fråga får genomslag i debatten 
genom att många har problem med det aktuella området eller om det råder 
osäkerhet om vilka normer som gäller. Intresset för en fråga ökar påtagligt om 
den föreslagna lösningen påverkar det redovisade resultatet. (Jönsson, S, 1985, 
s.114 ff) 
 
I princip kan man upptäcka två filosofier vad gäller lagstiftning kring 
redovisningsfrågor i olika länder. Den ena lägger vikt vid fastställande och 
fördelning av årets vinst, den andra lägger tonvikten vid att redovisningen ska ge 
en riktig bild av företagets ekonomiska situation. Den förra blir legalistisk det är 
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fråga om att fördela ett överskott mellan motstridiga intressen 
(skattemyndigheter, aktieägare) enligt så klara regler som möjligt. Den senare 
betonar beslut om resursfördelning framför allt via kapitalmarknaden som det 
främsta syftet. (Jönsson, S, 1985, s.121) 
 
 
 
 
  

Figur 9: Förändring av normer, del av Husseins maktmodell, Källa: Jönsson, S (1985) 
                      
När det gäller att upptäcka behov av att förändra existerande normer eller 
etablera nya där praxis är splittrad förefaller den svenska redovisningseliten vara 
mycket effektiv. Den goda kontakten med problem i praxis bygger i huvudsak 
på revisorskårens goda kommunikationskanaler och på redovisnings-
kommitténs17 goda förankring. Attitydbildning sker genom personlig påverkan. 
Förändringens upplevda egenskaper, normer och relationer i de grupper till vilka 
aktörerna hör, erfarenheter av både jämförbara metoder och av organisationer 
som tillämpat den aktuella metoden är faktorer som ger förutsättningarna för 
attitydpåverkan. Legitimeringen av den föreslagna lösningen sker främst genom 
att personer eller organisationer med prestige accepterar lösningen. När olika 
parter färdigskapat sina attityder återstår sammanjämkningar som kan skapa ett 
enigt stöd för förändringen. Härvid kan maktpolitiska överväganden spela en 
roll. (Jönsson, S, 1985, s.201) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Nuvarande Redovisningsrådet 

Upptäckt Etablering Attitydbildning Legitimering 
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4. REGELVERK 
 
I detta kapitel redogör vi för de civil- och skatterättsliga regler som är aktuella 
vid värdering av kundfordringar. Därefter tar vi upp kopplingen mellan de olika 
regelverken och diskuterar vilken bevisbörda som krävs för att avdrag ska 
medges för befarade förluster. Vi går även igenom rättspraxis för att visa vad 
domstolarna tar fasta på när det gäller kundfordringar. Avslutningsvis beskriver 
vi vad den juridiska facklitteraturen skriver om ämnet. 
 
4.1 Civilrättsliga regler 
 
Under de första åren på åttiotalet började innehållet i EG:s fjärde direktiv att 
påverka redovisningen i medlemsstaternas företag. Det fjärde direktivet 
behandlar årsredovisningen i det enskilda företaget. EG:s direktiv vänder sig 
inte direkt till de enskilda företagen utan utgörs av krav på medlemsländerna att 
anpassa sin lagstiftning efter direktivens innehåll. Detta innebär att de olika 
ländernas lagar blir olika men samtliga omfattar vissa gemensamma minimikrav 
menar Ter Vehn, A (1981). I Sverige har lagstiftningen anpassats till EG:s fjärde 
direktiv via det andra kapitlet i ÅRL (1995:1554). Civilrättsligt regleras 
värdering av kundfordringar i Bokföringslagen. 1976 års Bokföringslag ersatte 
den tidigare bokföringslagen från 1929, ÅRL har företräde framför BFL. 
Tidigare fanns också en reglering i ABL. Nedan redogörs i kronologisk ordning 
för de olika regleringarna. I 1929 års BFL reglerades värdering av tillgångar i 
9§.  
 

”Vid upprättandet av inventarium och balansräkning ska det iakttagas 
att den bokföringsskyldiges tillgångar ej upptas över sina verkliga 
värden. (…) samt att osäkra fordringar ska upptas endast till de 
belopp, varmed de beräknas inflyta. Värdelösa fordringar må icke 
uppföras såsom tillgång. ” 

 
I 1929 års BFL 3§ angavs betydelsen av god köpmannased på följande sätt. 
 

”Bokföringen skall ske i överensstämmelse med allmänna 
bokföringsgrunder och med iakttagande av god köpmannased.” 

 
I 1944 års ABL reglerades värdering av osäkra fordringar i 100§ 5 mom. 
 

”Osäkra fordringar skola upptagas högst till det belopp varmed de 
beräknas komma att inflyta, dock må sådana fordringar kunna 
upptagas till fulla beloppet, därest skillnaden uppföres bland 
skulderna å särskilt värdeminskningskonto för fordringar. Värdelösa 
fordringar må icke upptagas såsom tillgång.” 
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I 1976 års BFL regleras värdering av kundfordringar i 16§. 
 

”Fordring som är osäker, tages upp till belopp varmed den beräknas 
inflyta. Värdelös fordran får ej tagas upp som tillgång.” 

 
I propositionen 1975:104 s.225 anges att denna bestämmelse överensstämmer 
med 14§ BFL där det framgår att lägsta värdets princip ska gälla för alla typer 
av omsättningstillgångar. Propositionen ger inga kommentarer om vilka kriterier 
som ska vara uppfyllda för att en fordran ska anses osäker. I BFL 2§ 1 stycket 
har god redovisningssed fått utgöra en väsentlig del av bokföringsskyldigheten.  
 

”Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed.” 

 
I förarbetena till 1976 års BFL (prop. 1975:104 s.148) kommenteras begreppet 
god redovisningssed på följande sätt. 
 

”Som utredning påpekar torde god redovisningssed kunna beskrivas 
genom en hänvisning till att det bör röra sig om en faktiskt 
förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 
bokföringsskyldiga. Vad som är god redovisningssed kan ibland 
behöva bestämmas branschvis. Stor betydelse för innebörden av 
begreppet har givetvis de uttalanden i redovisningsfrågor som görs av 
den praktiskt och teoretiskt verksamma expertisen på 
redovisningsområdet.” 

 
Enligt ÅRL:s 2 kap 2§ ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt 
och i enlighet med god redovisningssed. Vidare framkommer det i 2 kap 3§ att 
balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och 
ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.”  
 
Det är främst i ÅRL:s 2 kap 4§ som anpassningen till EG:s fjärde direktiv 
framkommer. Paragrafen är i det närmaste en översättning av de principer som 
återges i direktivet och den framhäver att värderingen av olika poster ska göras 
med ”rimlig försiktighet” vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen 
och noter. Det ska således inte förekomma medvetna undervärderingar av 
exempelvis fordringar i konsolideringssyfte. Hänsyn ska dock tas till 
”förutsebara och möjliga förluster”. Vidare ger paragrafen uttryck för principer 
som att företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet. Samma principer för 
värdering, klassificering och indelning av olika posterna skall konsekvent 
tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. Det nämns även att intäkter och 
kostnader ska matchas samt att balansräkningens poster och i förekommande fall 
delposter ska värderas var för sig. 
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4.2  Skatterättsliga regler 
 
För närvarande finns det ingen skatterättslig bestämmelse som reglerar 
värdering av kundfordringar, vilket medför att god redovisningssed ska gälla. 
Hänvisningen till god redovisningssed kan hittas i Inkomstskattelagen 14 kap. 2 
§ där det i andra stycket framkommer att: 
 

”Vid beräkning av resultat skall inkomster tas upp som intäkt och 
utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till 
enligt god redovisningssed (…)” 
 

Området där det inte finns en skatterättslig bestämmelse och god 
redovisningssed ska gälla kallas generellt för ”det kopplade området” enligt 
Gunnarsson, A (2002-03-25) När det gäller fordringar gentemot externa kunder 
har lagstiftaren historiskt skilt på icke avdragsgilla kapitalförluster och 
avdragsgilla driftsförluster. Detta reglerades i Kommunalskattelagens 29§ enligt 
följande: 
 

”Från bruttointäkt av rörelse må avdrag göras för allt som är att anse 
som driftskostnad. Hit räknas bland annat (…) förlust, som uppstått i 
rörelsen och ej är att hänföra till kapitalförlust.” 

 
Till driftsförlust hänfördes bland annat följande: 
 

”(…) till följd av köparens insolvens utebliven betalning för varor 
eller produkter, som den skattskyldige fört i handel eller tillverkat,(…) 
I dylika fall är skattskyldig berättigad att i beskattningsavseende göra 
nödvändig nedskrivning å varulagrets värde eller erforderlig 
avskrivning å utestående fordringar eller vidtagna därmed jämförlig 
åtgärd för minskande av sin eljest skattepliktiga inkomst.” 
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I propositionen 1980/81:68 del B s.200 definieras begreppen driftsfordran och 
driftsförlust. Avdrag för förlust på driftsfordringar, det vill säga fordringar som 
uppkommer genom försäljning av varor eller utförandet av tjänster, 
kommenteras på följande sätt: 
 

”För att avdrag ska medges krävs i regel att det ska vara fråga om en 
konstaterad förlust vilket normalt är fallet vid ackord eller konkurs. 
Även om en förlust på driftsfordran inte är definitiv, medges avdrag 
för nedskrivning av helt eller delvis osäkra fordringar om det kan 
anses sannolikt att fordringen är osäker intill det nedskrivna beloppet. 
Fordringsrisken ska normalt bedömas för varje fordran för sig. I vissa 
undantagsfall, till exempel inom avbetalningshandeln, kan dock 
avdrag medges för nedskrivning med viss procent av det 
sammanlagda värdet av kundfordringarna på balansdagen.”   

 
Som framgår ovan har avdrag medgivits för erforderlig nedskrivning av 
kundfordringar allt sedan tillkomsten av 1928 års kommunalskattelag. 1981 års 
lagändring innebar dock att ordet ”erforderlig” inte längre finns med i lagtexten. 
Enligt lagförarbetena finns fortfarande krav att den skattskyldige ska visa att 
sannolik förlust föreligger. Begrepp som bokföringsmässiga grunder och god 
redovisningssed har funnits med sedan lagens tillkomst. I SOU 1977:86 s.210 
lämnas följande kommentar angående sambandet mellan nedskrivning av 
fordringar och begreppet bokföringsmässiga grunder: 
 

”När förlust ska anses föreligga och till vilket belopp den ska anses 
uppgå torde därför få avgöras med ledning av BFL:s bestämmelser 
om god redovisningssed.” 

 
Enligt utredningen är det i princip bokslutsdagen som ska vara den avgörande 
tidpunkten för värderingen. Det beloppsmässiga omfattningen av 
nedskrivningsrätten kommenteras på följande sätt i utredningen: 
 

”Beträffande den beloppsmässiga omfattningen av rätten till 
nedskrivning för fordringar torde praxis ha påverkats av 
företagsekonomiska synpunkter. Den bedömningen som i 
beskattningshänseende görs av osäkra fordringar torde därför i 
allmänhet överensstämma med den företagsekonomiska. En 
bidragande orsak till en relativt generös inställning till skattemässig 
nedskrivning av fordringar torde vidare vara att amortering av 
nedskrivna belopp utgör, i den mån avdrag för nedskrivningen 
utnyttjats, skattepliktig inkomst.”   
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Enligt utredningen är utgångspunkten att nedskrivningsbehovet av 
kundfordringarna ska bedömas individuellt. Vid bedömningen ska hänsyn tas till 
erhållna säkerheter som till exempel företags- och fastighetsinteckningar. Ett 
tecken på en kunds bristande betalningsförmåga är att förfallotiden överskridits 
väsentligt. Enligt utredningen har emellertid avdrag för generella nedskrivningar 
godtagits i praxis. I huvudsak har detta gällt avbetalningsfordringar. Även i 
andra fall har dock generella nedskrivningar medgivits: 
 

”Generell nedskrivningsrätt på utestående fordringar har medgivits i 
praxis även i sådana fall då förlustrisken är påtaglig men då antalet 
fordringar i förhållande till omsättningen är så stort, att det skulle 
vara obilligt att kräva att nedskrivningen skulle avse vissa bestämda 
fordringar.” 

 
När det gäller avbetalningsfordringar har i praxis nedskrivning medgivits med 
cirka tio procent av utestående fordringsbelopp. Denna procentsats torde kunna 
överskridas om en utredning avseende fordringarnas värde kan visa att en högre 
procentsats vore relevant. Nedskrivningsbehovet torde också variera mellan 
olika branscher på grund av olika förhållanden avseende till exempel förlustrisk. 
I KL 24§ p 1 första stycket anges bland annat betydelsen av bokföringens status 
och vid vilken tidpunkt balansposterna ska värderas:  
 

”För skattskyldig som haft ordnad bokföring ska beräkningen av 
inkomst ske på grundval av hans bokföring med iakttagande av 
bestämmelserna i denna anvisningspunkt. (…) Värdet av utgående 
lager, pågående arbeten samt fordrings- och skuldposter bestäms med 
hänsyn till förhållandena vid beskattningsårets utgång.”  

 
Avdragsrätten är numera vidare än tidigare. Fortfarande krävs dock att 
skattskyldig kan visa att förlust uppkommit. Avdragsrätten har således över 
tiden gjorts mer generell och kopplingen till bokföringsmässiga grunder har inte 
blivit svagare, snarare starkare. Lagtexten synes i vart fall numera tydlig. Förlust 
på kundfordran är avdragsgill. Avdrag ska medges under det beskattningsår då 
nedskrivningen ska bokföras i räkenskaperna enligt god redovisningssed. 
Fortfarande gäller dock enligt allmänna grunder att bevisbördan åvilar den 
skattskyldige.  
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När det gäller kundfordringar i koncernförhållande regleras avdragsrätten för 
förlust på kundfordringar gentemot koncernföretag i samband med införandet av 
regler om öppna koncernbidrag (prop.1965:126). I nämnda proposition s. 78 
anges bland annat följande: 
 

”Däremot ska regeln enligt förslaget modifieras i de fall, då 
intressegemenskap föreligger mellan borgenären och gäldenären. I 
sådana fall kan, framhåller utredningen, ackord innebära en 
vinstöverföring till gäldenären. Enligt förslaget ska en vinstöverföring 
i denna form behandlas på samma sätt som ett öppet koncernbidrag. 
Andrag ska alltså beviljas borgenären under samma förutsättningar, 
som ska gälla för dylikt bidrag. Härigenom beaktas automatiskt 
ackordet, i likhet med koncernbidraget, i vissa situationer kan vara att 
anse såsom förtäckt utdelning. (….) När intressegemenskap föreligger 
kan omständigheterna vara sådana att borgenären bör erhålla avdrag 
för ackordsförlusten, oavsett om han varit berättigad till avdrag för 
ett koncernbidrag till gäldenären. Avdrag bör kunna medges, om 
ackordet inte uppenbarligen har sin grund i intressegemenskapen utan 
kan antas vara affärsmässigt betingat. Ett sådant antagande är enligt 
utredningens mening befogat, om andra borgenärer lämnat ackord i 
motsvarande utsträckning och deras fordringar inte är alltför 
obetydligt.” 

 
Om nedskrivning av kundfordran skett mellan närstående företag i samband med 
ackord är således avdragsrätten begränsad (RÅ 1976 och RÅ not 193). För att 
avdragsrätt ska medges krävs i så fall att ackordet är affärsmässigt betingat och 
att obeståndet inte beror på intressegemenskapen (se RÅ 1987 not 739). 
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4.3  Kopplingen mellan civilrätt & skatterätt- Bevisbördan  
 
När det gäller kopplingen mellan det bokföringsmässiga och skattemässiga 
resultatet hänvisar Thorell i sin avhandling Skattelag och affärssed, (1984), 
s.142 ff till förarbetena till 1928 års KL, bland annat SOU 1923:69. Enligt 
förarbetena skulle den skattemässiga värderingen följa den bokföringsmässiga 
för skattepliktiga rörelseidkare. Thorell kommenterar sambandets betydelse vid 
taxeringen enligt följande. 
 

”Det föreslagna starka sambandet, mellan det bokföringsmässiga och 
skattemässiga resultatet i 1923 års förslag, motiverades med att 
taxeringen på detta sätt skulle bli enhetligare. Styrkan av sambandet 
framkom bland annat genom, att om skattemyndigheten ville frångå 
bokföringen, så var det fiskus som hade bevisbördan för att det 
skattemässiga resultatet avvek från vad som var bokföringsmässigt 
korrekt. Om sedan den skattskyldige inte på ett tillfredställande sätt 
kunde bemöta anmärkningen, så skulle bokföringen frångås vid 
taxeringen.” 

 
I avhandlingen diskuterar Thorell begreppen bokföringsmässiga grunder, ordnad 
bokföring samt god redovisningssed. Han anser att begreppet bokföringsmässig 
grund utgör en ”sammanfattande beteckning på den skatterättsliga 
inkomstberäkningsmetoden för rörelseinkomster”. Thorell menar att begreppet, 
rättsligt sett, inte har någon självständig betydelse. Istället är det god 
redovisningssed och KL:s regler som avgör om en redovisningsmetod ska 
accepteras eller inte. Detta borde innebära att en bokföringsmässig värdering, 
som är förenlig med god redovisningssed och inte strider mot någon regel i KL, 
skulle godtas vid taxeringen. 
 
Med begreppet ordnad bokföring har som regel avsetts att ”bokföringen såväl 
formellt som materiellt skall återspegla det ekonomiska skeendet i företaget” 
enligt Thorell. En bokföring som formellt sett uppfyller reglerna i BFL ska 
också godtas vid taxeringen. KL:s krav på ordnad bokföring innebär enligt 
Thorell ”att om inga särskilda krav på bokföringens fullgörande finns i den 
skatterättsliga lagstiftningen, så anses bokföringen ordnad, om den är förd i 
enlighet med god redovisningssed”. När det gäller god redovisningssed och 
sambandet mellan BFL och KL anger Thorell följande.  
 

”Ett samband som bland annat innebär, att frågan om rätt 
beskattningsår vid taxeringen aldrig kan bedömas utifrån andra 
utgångspunkter än god redovisningssed, om inte särskilda 
skattemässiga regler och ändamålsskäl finns.” 
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Med detta resonemang skulle beskattningen fortlöpande påverkas av 
utvecklingen inom redovisningsområdet, vilket är det ursprungliga syftet med 
regeln. Thorell menar dock att det inte finns ”någon absolut koppling mellan 
bokföringen och taxeringen” när en fråga inte är uttryckligt reglerad i KL. Detta 
har visats i praxis genom att ”skattemässiga ändamålsskäl” vägts in. 
 
I Inkomst och förmögenhetsbeskattning av Grosskopf & Edvardsson (1986) 
redogörs för de kriterier som ska vara uppfyllda för att avdrag för nedskrivning 
av kundfordringar ska medges. 
 

”En nedskrivning är avdragsgill vid inkomstberäkningen, om den är 
motiverad av civilrättsliga skäl. Relativt stränga krav på bevisning 
har därvid uppställts från skattemyndighetens sida. I princip kan man 
säga, att den skattskyldige måste visa att det rör sig om 
varufordringar, att sannolik förlustrisk föreligger och att en 
individuell prövning av förlustrisken har gjorts." 

 
Enligt författarna är förlustrisken sannolik när gäldenären försatts i konkurs, 
inställt betalningarna eller begärt ackord. Förlustrisk kan även anses föreligga 
när upprepade krav på betalning har ställts, efter växelprotester eller 
inkasseringsåtgärder. Det räcker dock inte med att en kund är sen betalare, det 
vill säga att han normalt sett inte betalar förrän efter flera kravbrev. 
 
I Det svenska skattesystemet av Grosskopf & Rabe, 1991, s.405 ff, diskuteras 
betydelsen av god redovisningssed vid inkomstbeskattningen. Enligt KL 24§ p.1  
blir god redovisningssed avgörande ”för beskattningen såvida inte uttrycklig 
skatterättslig regel säger annat”. God redovisningssed styrs främst av BFL. Stor 
betydelse har även rekommendationer och uttalanden från BFN, FAR och 
Redovisningsrådet. 
 
Att skatterätten bygger på civilrätten innebär inte alltid att samma resultat 
uppnås. Enligt författarna beror detta främst på skillnader i bevisbörda. 
Civilrätten innehåller värderingsregler som inte hindrar en alltför låg värdering 
av tillgångarna, det krävs ingen bevisning. Denna typ av bevisning får istället 
krävas av skatterätten, vilket kan få följande konsekvenser vid värderingen av 
tillgångar enligt författarna: 
 

”Skillnaderna i bevisvärdering och framförallt de skilda 
utgångspunkterna för bevisvärdering kan medföra, att skillnader i 
värdering av kundfordringar också uppkommer i praktiken.” 
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I svensk skattetidning nummer 7-8, 1992, s.349 har Göran Grege skrivit en 
artikel ”Inkomstbeskattning vid obestånd” där han bland annat diskuterar vilka 
krav som ställs för att en fordran ska kunna skrivas ned skattemässigt. Grege 
anser i princip att det är den skattskyldige som ska visa att en fordran är osäker 
och därmed nedskrivningsbar. I en not till artikeln kommenteras beviskravet 
enligt följande: 
 

”Att det kan vara svårt i det individuella fallet att fastställa 
beviskravets höjd i dessa avseenden är väl känt. Fall där beviskraven i 
någon mån kommer till synes är till exempel RÅ 1963:1249 och RÅ 
1966:1396.” 
 

Nämnda rättsfall är kommenterade i bilaga nr 9. Vidare anger Grege att det inte 
finns några särskilda bestämmelser i KL som reglerar nedskrivning av 
fordringar. Istället ska den allmänna bestämmelsen om bokföringsmässiga 
grunder vara avgörande för nedskrivningsbeloppets storlek på grund av antagen 
förlustrisk. Grege hänvisar i det här sammanhanget till BFL och att en osäker 
fordran tas upp till belopp varmed den beräknas inflyta. 
 
I Börje Leidhammars avhandling Bevisprövning i taxeringsmål s.155-156 
diskuterar författaren vilken betydelse räkenskapshandlingarna har som 
bevismedel vid beskattningen. Framförallt är det bestämmelserna i BFL 8 och 
9§§, som anger på vilket sätt och när affärshändelserna ska bokföras, som är 
intressanta ut bevisvärderingssynpunkt. Enligt KL 24§ ska beräkning av inkomst 
ske med den skattskyldiges bokföring som underlag i de fall bokföringen är 
ordnad. Leidhammar kommenterar också vilken betydelse bokföringens kvalité 
har för räkenskapernas bevisvärde. 
 
”En kvalificerad bokföring ger räkenskaperna en stark presumtion för deras 
sanning. Det innebär också att räkenskaperna som underlag för näringsidkares 
deklaration har en avgörande betydelse för bevisvärderingen av deklarationen. 
Med hänsyn till de krav BFL ställer på räkenskaperna, bland annat med 
utgångspunkt i kravet på god redovisningssed, torde räkenskaperna i sig skapa 
goda förutsättningar för en säker bevisvärdering.” 
 
För att läsaren ska få en inblick i vilket ställningstagande domstolarna har när 
det gäller bevisbördan har vi gjort en sammanställning av rättsfall där avdrag 
yrkats för nedskrivning av kundfordringar. (se bilaga 9) Rättsfallen behandlar 
både individuella och generella nedskrivningar samt fordringar i form av 
avbetalningskontrakt och kundfordringar avseende bolag i koncernförhållande. 
Sammanställningen inleds med regeringsrättsdomar. Avslutningsvis behandlas 
ett antal kammarrättsdomar. Rättsfall avseende nedskrivning av osäkra 
fordringar i penningförvaltande företag har inte medtagits i bilagan och 
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genomgången är inte avsedd att vara fullständig. Då vi endast kommer att 
använda en del av materialet för vår sammanställning, har vi valt att inte medta 
avsnittet på grund av dess omfattning. 
 
4.4  Doktrin  
 
I detta avsnitt tar vi upp hur juridisk litteratur behandlar kundfordringar. Det 
innefattar bland annat hur facklitteraturen och Riksskatteverkets publikationer 
benämner kundfordringar. I Bokföringslagen (upplaga 6 1964) kommenterar 
Hemberg och Sillén 1929 års BFL. I kommentarerna till BFL 9§ p 3 anges att 
värderingen av osäkra fordringar kan ske med ledning av meddelande från 
konkursförvaltare, ackordserbjudande etcetera. Författarna anger vidare: 
 

”Även om något sådant meddelande ej föreligger, är man skyldig att 
upptaga en fordran till lägre värde än det ursprungliga, så snart man 
fått kännedom om gäldenärens insolvens.” 

 
I Svensk skattetidning 1979 s.429 har Boris Carlsson skrivit en artikel där han 
bland annat tar upp behovet av samordning mellan BFL och skattelagstiftningen. 
För att komma fram till taxerad rörelseintäkt måste det redovisade resultatet, 
beräknat enligt bestämmelserna i BFL, korrigeras i flera avseenden. Carlsson 
kommenterar dessa korrigeringar på följande sätt: 
 

”De skattemässiga korrigeringarna innebär vanligen avsteg från 
ställningstaganden hos företagen som är företagsekonomiskt 
betingade, men som sålunda inte godkänns i bolagsskattesammanhang 
(till exempel nedskrivning av kundfordringar). Detta har medfört att 
skattelagstiftningen i flera avseenden kommit att bli styrande för 
utvecklingen av god redovisningssed.” 

 
I sin avhandling från 1984, behandlar Per Thorell sambandet mellan bokföring 
och beskattning ut ett skatterättsligt perspektiv. I avsnittet om värdering av 
omsättningstillgångar, s.70, diskuteras betydelsen av ”värderingsregeln” i 1929 
års BFL 9§. I paragrafen angavs att tillgångarna skulle värderas högst till 
verkligt värde. Något alternativ till detta värde angavs inte. Enligt Thorell var 
det dock vanligt att lägsta värdets princip tillämpades i affärsbokföringen trots 
att det inte fanns någon lagteknisk grund. 
 
Vidare konstaterar Thorell betydelsen av redovisningsprinciper i samband med 
värdering av omsättningstillgångar och anger att ”framtida förluster som är 
sannolika” ska beaktas direkt, försiktighetsprincipen. Denna princip följer av 
14§ i 1976 års BFL (lägsta värdets princip) Thorell anger att 
försiktighetsprincipen ”är ett uttryck för att värderingen av bolaget sker utifrån 
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affärsriskerna i verksamheten”. Thorell redogör också för i vilken utsträckning 
värderingsreglerna i 1976 års BFL påverkat KL:s värderingsregler. Enligt 
honom har inte några väsentliga förändringar av KL ägt rum. I stort sett har 
endast en anpassning skett till BFL:s terminologi. Enhetliga regler för värdering 
av omsättningstillgångar saknas fortfarande. 
 
Enligt RSV:s Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet, (2002), 
s.880 avses varufordringar vara fordringar för sålda varor eller utfört arbete med 
mera. Det allmänna stadgandet om bokföringsmässiga grunder i 14 kap. 2 § IL 
innebär att fordringar ska tas upp som inkomst det år de uppkommer. En fordran 
uppkommer vanligen när varan levererats eller när ett arbete har utförts. Avdrag 
medges alltid för en konstaterad förlust, vilket normalt är fallet vid ackord eller 
konkurs. Avdrag för nedskrivning av kundfordringar medges i regel så snart det 
kan anses sannolikt att fordran är osäker intill det i räkenskaperna nedskrivna 
beloppet. 
 
Praxis för nedskrivning av kundfordringar är relativt sträng. Fordringsrisken ska 
i normalfallet bedömas för varje fordran för sig. Avdrag för nedskrivning med 
viss procent av det sammanlagda värdet av kundfordringar på balansdagen, så 
kallad generell nedskrivning, bör inte medges annat än i undantagsfall. Ett 
tecken på att en fordran kan antas vara osäker är att den är gammal i förhållande 
till normal kredittid och att upprepade krav på betalning har ställts. 
(Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet, 2002, s.880) Om det 
vid deklarationsgranskningen visar sig att obehöriga nedskrivningar har gjorts, 
kan nedskrivningen återföras till beskattning på en gång, oberoende av när 
nedskrivningen har gjorts. (14 kap. 5§ IL)  
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5. BILDER AV KUNDFORDRINGAR 
 
I detta kapitel beskriver vi de bilder av kundfordringar som förmedlats till oss 
från våra respondenter. Inledningsvis presenterar vi den förstudie vi utfört för 
att avgränsa vårt problemområde. Vidare beskriver vi den uppfattning 
revisorer, skatteexperter och företag har om värdering av kundfordringar. 
Därefter redovisar vi vår huvudstudie som är en sammanställning av vår 
enkätundersökning. Nedan beskrivs strukturen för vår datainsamling. 
 
 
 
 
 
 

 
             Figur nr 10: Struktur - Datainsamling 

 

5.1  Förstudie 
 
I denna förstudie (se bilaga 1) redovisas vad de tillfrågade revisorerna har att 
säga om vårt problemområde. Gunnarsson, A (03-03-07) anser att det är 
intressant att höra vad två olika målgrupper, revisorer och företag, har för 
uppfattning kring värderingsproblematiken. Han anser även att värdering av 
kundfordringar kan bli ett problem på grund av att de civil- och skatterättsliga 
reglerna kolliderar med varandra. Ett uppenbart problem enligt Leek, J          
(03-02-14) är att värderingen ytterst vilar på en prognos, det vill säga vilket 
belopp som kommer att inflyta. Alla prognoser innehåller ett osäkerhetsmoment, 
även om det finns grader i osäkerheten menar Leek, J. En annan sak som han 
anser är intressant är det skattemässiga perspektivet eftersom det till viss del styr 
redovisningen. Han påpekade även att det finns ett tredje sätt att värdera 
kundfordringar på utöver individuell och generell värdering som inte diskuterats, 
men som förekommer i större koncerner. 
 

 ”Det är att schablonmässiga avsättningar görs i en trappa, vilket 
innebär att förfallna fordringar reserveras i vissa intervall till en 
förutbestämd procentsats. Vad god redovisningssed i detta fall är kan 
man nog ha olika åsikter om.”  

 
Personligen får han viss vägledning om trappor i BFN:s råd (BFNAR 2001:4) 
angående användande av inkuranstrappa vid varulagervärdering i brist på andra 
skrivningar. Det skulle i så fall innebära att en trappa kan användas om den väl 
avspeglar verkliga förhållanden, exempelvis i företag med många små kunder. I 
en koncern med olika verksamheter är det betydligt mera tveksamt att använda 
en trappa eftersom den inte kan ersätta en individuell bedömning. Vad 
skattemyndighetenanser om dessa trappor är inte prövat, enligt Leek, J. På 
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frågan hur han skulle värdera kundfordringar om han bortsåg från rättspraxis 
och övriga regler blev svaret att han skulle tillämpa schablontrappor i företag 
med stora mängder fakturor och i företag med ett mindre antal fakturor skulle 
han ha en individuell bedömning och skriva bort fordringar som sannolikt inte 
kommer att bli betalda. Leek, J. menar att en kundfordran blir osäker när det inte 
längre är sannolikt att den kommer att bli betald: 
 

”Vad sannolikt innebär har länge diskuterats och beroende av vem 
man talar med är det mellan 51-99 procent. I de flesta fall tror jag 
inte praktiker mäter sannolikhet i procent, utan har någon slags 
vardagsspråklig definition på problemet. Om jag själv skulle försöka 
kvantifiera vad sannolikhet betyder för mig skulle jag nog vara böjd 
att säga ca 75 procent.” 

 
För att god redovisningssed vid värdering av kundfordringar ska uppfyllas anser 
Leek, J att en bedömning ska göras om det är troligt att betalning av fordran 
kommer att inflyta, vid värdering av väsentliga belopp. Ofta kan en reskontra 
innehålla en mängd fakturor med mindre belopp menar han och i de fallen är det 
brukligt att istället värdera kundfordran enligt skattemässiga regler, vilket kräver 
betydligt starkare indicier för en kundförlust. Det är ett praktiskt sätt att hantera 
problemet på eftersom man slipper återföringsposter i deklarationen:  

 
”Återföringen innebär från och med 2002 att reglerna om uppskjuten 
skatt blir tillämplig i medelstora och större företag. Detta kommer 
troligen ytterligare förstärka strävan efter överensstämmelse mellan 
skattehantering och redovisningshantering.” 
 

Leek, J anser att det kan finnas ett gap mellan redovisningsprinciper och den 
praxis som är tillämplig vid nedskrivning av kundfordringar eftersom 
försiktighetsprincipen kanske får ett större genomslag om det inte varit för 
skattereglerna. Som revisor granskar vi redovisningen utifrån ett 
väsentlighetsperspektiv menar Leek, J. Detta innebär att om klienten väljer att 
redovisa som skattemyndigheten önskar kan vi acceptera detta så länge avsteget 
inte medför väsentliga fel. Medför det väsentliga fel är det min uppfattning att 
redovisningen inte längre kan vara i överensstämmelse med deklarationen. 
Enligt Gunnarsson, A kan det finnas ett gap mellan redovisningsprinciper och 
skattepraxis:  
 

”Årsredovisningslagen är ju numera tydlig när det gäller värderingen 
av omsättningstillgångar LVP, medan skattemyndigheten trots 
avsaknad av särskilda skatteregler vägrar att godkänna redovisningen 
som underlag för taxeringen.”  
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Den uppfattning Leek, J har om informationen skattemyndigheten ger ut är att: 
”De ger tillräcklig information om vad deras uppfattning i frågan är. Denna 
behöver dock inte vara den riktiga tolkningen. Vissa frågor har inte prövats av 
Regeringsrätten.” Det är dock viktigt för Leek, J att ha ett bra rykte hos 
skattemyndigheten eftersom en av de vanligaste anmälarna till Revisorsnämnden 
är just skattemyndigheten. Han anser dock att den byrå han arbetar för har minst 
lika skickliga om inte skickligare skatteexperter än skattemyndigheten och att de 
vet om det. Därför tror han att myndigheten kan vara mindre benägna att 
bestrida ett påstående från en framstående skatteexpert hos en av de stora 
byråerna jämfört med en enskild revisor som har dåligt rykte på en liten byrå. 
Han misstänker att: 
 

”Klienter till revisorer med dåligt rykte hos skattemyndigheten har 
högre risk att bli utsatta för taxeringsrevision.” 

 
Vi frågade om det behövdes någon ytterligare information om värdering och 
nedskrivning av kundfordringar. Leek, J anser att tillämpning av trappor skulle 
behöva prövas, även vad som gäller skattemässigt vid användning av trappor. 
Enligt vissa skattejurister är det tveksamt om det finns en skillnad mellan god 
redovisningssed och skatteregler och om det inte finns en särskild lagstiftning 
om kundfordringar bör god redovisningssed vara gällande menar han. 
Skattemyndighetens hårda praxis bygger troligen på ett rättsfall från 40-talet då 
återvunna kundförluster ej var skattepliktig intäkt. Han anser även att en 
rekommendation om hur man ska gå tillväga vid nedskrivning av kundfordringar  
skulle underlätta redovisningen. 
 
5.2  Valideringsstudie  
 
I detta avsnitt redovisar vi de svar vi fått vid intervjuerna. (se bilaga 2, 3 och 4 
för intervjufrågor) Vi beskriver viken uppfattning de intervjuade har om vilka 
faktorer som påverkar god redovisningssed vid värdering av kundfordringar 
samt vad som kan påverka den goda seden och praxis.  
 
De auktoriserade revisorer vi intervjuade var Nils Gustav Thidblom och Arne 
Gunnarsson. Vi har även frågat godkända revisorn Liselott Oddman om vad hon 
tycker är god redovisningssed vid värdering av kundfordringar. För att få en 
inblick i skattepraxis intervjuade vi skatteexperten Annika Landemark och 
Göran Olsson som är en av Riksskatteverkets utsedda redovisningsexperter på 
god redovisningssed. (för ytterligare information, se metodavsnittet) 
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De företag vi kommit i kontakt med är Vitamex, Holmen Paper samt Fiskeby 
Board. På Vitamex träffade vi ekonomichefen Anna Salinder och controller Ulf 
Ekendahl. På Fiskeby berättade redovisningschefen Michael Nilsson om 
företaget och Holmen representerades av redovisningschef Håkan Jönsson och 
controller Peter Kjell-Berger. 
 
5.2.1  Vitamex - Rutiner för kundfordringar  
 
Vitamex består av fyra divisioner: Naturpost, Naturapoteket, försäljning till 
dagligvaruhandeln och International Sales. International Sales kundstock består 
av både små och stora kunder och Naturposts försäljning sker med hjälp av 
postorder. Naturposts kundstock består av många små kunder. Divisionen 
Naturapoteket och divisionen för försäljning till dagligvaruhandeln är inte 
intressanta när det gäller kundfordringar, eftersom Naturapoteket betalar kontant 
och det finns ”ingen risk” med försäljningen till dagligvaruhandeln eftersom 
kunderna är stora och samtliga betalar i tid. Därför beskrivs endast divisionerna 
International Sales och Naturpost. 
 
5.2.1.1 Vitamex - Divisionen International Sales 
 
På Vitamex division International Sales varierar kredittiden mellan 60 dagar i 
Europa och 90 dagar i USA och Australien, nya kunder som det inte går att 
kreditförsäkra får betala i förskott. Kundkreditförsäkringen har företaget främst 
för att den ger en bedömning om kundens ekonomi eftersom försäkringsbolaget 
har höga krav på att de bolag som försäkras har substans. Försäkringen täcker 
hela kundförlusten om Vitamex fullgjort sin del av avtalet. De måste påminna 
kunden skriftligt om att den är sen med betalningen. Det står även en luddig 
formulering i avtalet enligt Salinder som säger att företaget måste vidta alla till 
buds stående medel för att få betalt av kunden. När hon frågade om det innebar 
att Vitamex skulle vara tvungna att gå till domstol i exempelvis Hong Kong, var 
svaret att det var möjligt.  
 
Om kunden är sen med betalningen är det lite olika när International Sales 
skickar ut den första påminnelsen. De är väldigt måna om att hålla en bra dialog 
med kunderna och oftast meddelas säljarna som kontaktar kunden på telefon. 
Men de skickar även en påminnelse mellan tio och tjugo dagar efter att fordran 
förfallit, därefter skickar de ytterligare en påminnelse efter tre veckor. Vitamex 
använder inte inkasso om de inte får betalt utan säljarna har telefonkontakt med 
kunden. Får de ändå inte betalt stoppar Vitamex leveranserna. Därefter går de 
till advokater i det land kunden befinner sig och först då hotar Vitamex med 
inkasso eller domstol enligt Salinder.  
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”Vi har åkt på pumpen ordentligt en gång och då gick bolaget i 
konkurs och det var i USA och innan dess var vi i domstol.” 
 

På International Sales avvaktar de med att skriva ned fordran om de fortfarande 
har kontakt med kunden. De flesta kunder har Vitamex en tät kontakt med och 
ofta finns det förklaringar till att kunden inte betalar. Vi frågade när de bedömer 
en kundfordran som osäker och reserverar för den. Salinder avvaktar med att 
reservera, förutom om en fordran blir osäker i samband med balansdagen. De ser 
på volymen och på kundens historik och reserverar individuellt för varje fordran 
med olika procentsatser och så lägger de till ett extra belopp för att täcka 
framtida risker om det är en stor volym.  Hon menar att de skriver ned sent 
eftersom branschen har en historik som dåliga betalare, det kan ta ett halvår 
innan de får betalt. Så att då finns det ingen riktig anledning att skriva ned menar 
Salinder utan: 
 

”Vi skriver ned med 100 procent på en specifik kundfordran först när 
de gått i konkurs eller vi har varit i domstol eller när all kontakt 
upphört.” 

 
5.2.1.2 Vitamex – Divisionen Naturpost 
 
I divisionen Naturpost har Vitamex andra rutiner för hur de hanterar 
kundfordringar eftersom det är många fakturor och små belopp på fakturorna. 
Produkternas pris är från 119 kronor till 399 kronor och fakturan skickas ut 
tillsammans med paketet till kunden varje månad. Om en kund inte betalar 
skickar Naturpost ut tre påminnelser, den första två veckor efter förfallodatum 
och därefter skickas de ytterligare två med två veckors mellanrum, fjärde gången 
kommer ett inkassokrav. Rutinen med tre påminnelser är ny och den har medfört 
att Naturpost får mindre direktavskrivningar och det blir mindre fordringar som 
går till inkasso. Exakt i vilket skede en kundfordran blir en potentiell risk kan 
inte Ekendahl säga eftersom det är olika hur personer behandlar sina skulder, 
men: 
 

”När det går till inkasso, då kan jag se det som en potentiell risk.” 
 
Naturposts försäljning är 250 miljoner, denna summa skrivs ned med direkt med 
två procent under året beroende av att kunder inte fått sina paket. Naturpost gör 
en generell reservering av försäljningen varje månad. Hur stor procentsatsen är 
beror på vilket land man säljer till, men det blir mellan tre och sex procent. Både 
Sverige och Norge har låga kundförluster, Finland ligger högst. Alla fordringar 
som är ett år gamla skrivs av helt. Eftersom företaget har höga kundförluster 
anser Ekendahl att det är viktigt att arbeta med att minska dessa. Därför måste 
de se till att det finns färre anledningar för kunden att ringa så att kundtjänst kan 
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ge service, det påverkar kundförlusterna. Ekendahl menar att det har tagit ett tag 
för dem att komma så här långt fram och se det här mönstret och i början var det 
inte lätt. Naturpost säljer även kundfordringar som ligger på långtidsbevakning 
hos inkasso till ett inkassoföretag som specialiserat sig på att gamla 
kundfordringar och som är väldigt seriöst. De kontaktar kunden och erbjuder 
exempelvis avbetalning. Dessa kundfordringar har skrivits av som kundförluster 
och när de säljs tas de upp det som en intäkt. 
 
5.2.2  Holmen Paper - Rutiner för kundfordringar 
 
Holmen Paper är en del av den börsnoterade Holmenkoncernen. Holmen är 
verksamt inom pappersindustrin och producerar tillexempel tidningspapper och 
katalogpapper. Företagets omsättningen var 8 miljarder år 2002 och det har 1 
miljard i kundfordringar samt en balansomslutning på 14 miljarder. Försäljning 
sker främst till Europa men även till Asien, USA, och Australien. Kundstocken 
utgörs av ett fåtal stora kunder.  
 
För Holmens kunder varierar kredittiden mellan olika länder. I Sverige är den 
generellt 30 dagar, men säljer de till Italien eller södra Europa som är ökända för 
långa krediter så är den upp till 120 dagar. USA och Australien har en kredittid 
på mellan 30 till 60 dagar. Företaget säljer även mot kontant betalning till Asien 
och Afrika eftersom osäkerheten är högre då det inte är Holmens 
hemmamarknad. Företaget kreditförsäkrar vissa kunder och ibland hela 
marknader. Det är säljbolagen ute i Europa som avgör vilka kunder som är värda 
att säkra och det är de mest osäkra som väljs. Vid en eventuell kundförlust 
täcker försäkringen 85 procent av kundfordran om Holmen inom 45 dagar 
meddelar försäkringsbolaget att fordran är osäker, annars gäller inte 
försäkringen. Om Holmen utnyttjar sin försäkring skriver de av den 15 
procentiga självrisken med 100 procent.  
 
Holmen har månadsvisa genomgångar av reskontran då går 
redovisningspersonal och marknadspersonal genom den och granskar främst 
fordringar som varit förfallna mellan 16 och 30 dagar. Holmen tillämpar 
individuell värdering av kundfordringar och om en kund är sen med betalning 
kontaktar Holmen försäljningsbolaget som tar direkt kontakt med kunden via 
telefon för att se vad förseningen beror på. De skickar inte ut påminnelser.  
 

”Vår policy är att ekonomifunktionen eller finansfunktionen inte har 
någon direktkontakt med kunden. Det är säljaren som har 
kundkontakten och det totala ansvaret även kreditinslaget och att 
kunden betalar.” 
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I Asien och Afrika är det en helt annan affärskultur och skickar Holmen ut en 
skriftlig påminnelse kanske de inte får behålla kunden eftersom den kan tas som 
en personlig förolämpning. Holmen är anslutna till inkassoföretaget Intrum 
Justitsia, men utnyttjar dem ytterst sällan. 
På frågan om när en fordran blir osäker blir svaret att säljaren som är närmast 
kunden avgör det då den har mest information om kunden. Det har inget med 
förfallotiden att göra egentligen, menar Jönsson och Kjell-Berger. Holmen 
tillämpar försiktighetsprincipen och skriver ned hela fordran med 100 procent 
vid det tillfälle de tror att kunden inte kommer att betala. Nedskrivningar sker 
framförallt vid kvartalsskifte eftersom Holmen är ett börsnoterat bolag.  
 
5.2.3  Fiskeby Board - Rutiner för kundfordringar 
 
Fiskeby tillverkar kartongpapper och producerar ungefär 140 000 ton per år. 
Företagets omsättning är 800 miljoner kronor om året och försäljning sker 
främst till ett fåtal stora kunder i Europa. Den kredittid Fiskebys kunder får 
varierar beroende på vilken marknad kunderna finns. Företaget skulle vilja att 
alla kunder har en kredittid på 30 dagar, men det går inte eftersom Fiskeby även 
säljer till Spanien och Saudi-Arabien som har en kredit på 120 dagar. Till tyska 
kunder ger de kassarabatter, exempelvis får de tre procents rabatt vid betalning 
inom 15 dagar. Företaget försäkrar vissa av sina kunder. Vid en eventuell förlust 
är företagets självrisk på 10 procent och de får därmed tillbaka 90 procent av 
den ursprungliga fordran. 
 
Fiskeby gör en individuell bedömning per kund och om den är sen med 
betalning kontaktar säljaren kunden via telefonen och hör vad det beror på. 
Kunden får även en påminnelse en vecka efter att fordran är förfallen. Totalt 
skickar Fiskeby iväg två påminnelser och därefter blir det inkasso. Om kunden 
ändå inte betalar stoppas leveranserna, när det sker är olika beroende av vilken 
kund det gäller. Nilsson anser att en kundfordran blir osäker efter två 
påminnelser. Företaget tillämpar försiktighetsprincipen och skriver ned osäkra 
fordringar med 100 procent. 
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5.2.4  God redovisningssed  
 
Revisorerna fick huvudbry när de skulle definiera begreppet god 
redovisningssed, ty de tyckte att det var svårt, medan skatteexperten Olsson på 
rättsenheten hittade en förklaring i förarbetena till bokföringslagen:  
 

”Begreppet finns utförligt kommenterat i förarbetena till 
bokföringslagen. Den definition man kommer fram till där är att det 
primärt är uttalanden från normgivande organ och att en god praxis 
från företagen kommer i andra hand. (…) Den gamla definitionen i 
76-års bokföringslag hänvisar mer till praxis.”  

 
Revisorerna hade följande åsikter om begreppet: Oddman menade att begreppet 
är lite svårt att definiera då god redovisningssed blir vad företagen gör när de 
redovisar eller värderar. Det blir ju också väldigt branschrelaterat, att man gör 
ungefär likadant i viss bransch. I grund och botten ligger naturligtvis även våra 
lagar och regler, enligt Oddman. God redovisningssed kommer in som steg 
nummer två när man ska försöka tolka lagar och regler och hur vida de 
tolkningarna kan bli.  
 
Gunnarsson menar, att förr var god redovisningssed något som tillämpades av 
företag och kanske inom samma bransch. Idag är god redovisningssed konkret 
uttolkat av BFN i de allmänna råd och vägledningar som de ger. Thidblom anser 
att det inte är så lätt att definiera god redovisningssed längre. Han utvecklar sin 
ståndpunkt: 
 

”Dels har vi RR:s rekommendationer som alla större företag ska 
följa. Sen har vi BFN:s allmänna råd som börjar komma. Man kan 
säga att huvuddelen av våra kunder är mindre och medelstora 
familjeägda företag och sen har vi några stora företag som kunder. 
Bland de mindre företagen följer man inte RR:s alla 
rekommendationer utan där följer man BFN:s allmänna råd och de är 
inte så många men det kommer fler och fler.”  

 
Thidblom tycker att begreppet god redovisningssed nästan inte finns längre. 
Tidigare skrev revisorer alltid i årsredovisningen att de har följt ÅRL och god 
redovisningssed, men det skriver revisorer inte längre. Nu skriver de antingen att 
man har följt ÅRL och RR:s rekommendationer för de riktigt stora företagen 
eller att man har följt ÅRL och BFN:s allmänna råd för de mindre företagen.  
 
På Vitamex menar Salinder att god redovisningssed är det som står i FAR:s 
rekommendationer och Ekendahl tillägger att vara öppen och att visa vad man 
gör är god redovisningssed. På Fiskeby Board anses försiktighetsprincipen vara 
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viktig, Nilsson menar: ”En kostnad så fort den kan anas och en intäkt först när 
den är realiserad.” 
 
På Holmen Paper har Kjell-Berger en annan definition: 
 

”Den praxis som används av ett representativt urval av företag skulle 
jag vilja  säga. Det är så jag fått lära mig en gång i tiden.” 
 

5.2.5  God redovisningssed vid värdering av kundfordringar 
 
Här ges svar på frågan hur kundfordringar ska värderas för att följa god 
redovisningssed. Revisorn Oddman menar att företagen ska gå igenom post för 
post och bedöma varför kunden inte betalat och göra en bedömning utifrån 
försiktighetsprincipen. Thidblom på Öhrlings anser att det optimala är en 
individuell bedömning, att man har någon rutin för värdering av kundfordringar 
och att man gör värderingen löpande under året. Annars tycker inte Thidblom att 
företaget levt upp till god redovisningssed. Enligt honom kan ett företag gå 
omkull om de väntar med att skriva ned fordran vid årets slut.  
 
Olsson på Rättsenheten trycker på att företaget har löpande och bra 
kreditbevakning och att de kan dokumentera vad som ligger till grund för 
nedskrivningen. När det gäller bedömningen av kundfordringar görs det, enligt 
Olsson, primärt utifrån senaste året som reviderats. Sen kontrollerar man 
naturligtvis vad som hänt och om det är stora beloppsmässiga skillnader mellan 
nedskrivningarna. De kanske går in mer på företaget och ser om de använt 
samma principer, utgångspunkten är att företagen normalt gör likadant från år 
till år. Enligt skatteexperten Landemark brukar Regeringsrätten fråga 
Bokföringsnämnden om vad som är god redovisningssed. Huvudstadgandet är 
att beskattningen ska följa god redovisningssed såvida det inte finns särskilda 
skatterättsliga regler. För kundfordringar finns det inte någon särskild regel i 
skattelagarna och då tycker Landemark att om företaget följer god 
redovisningssed och gör nedskrivningar så att företagets ställning redovisas 
rättvisande är det god redovisningssed. 
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Salinder på Vitamex menar att värderingen ska ske i enlighet med verkligheten. 
Ekendahl håller med och lägger till att värderingen även kan ske med hjälp av 
försiktighetsprincipen. Nilsson på Fiskeby menar att en användning av 
försiktighetsprincipen leder till att värderingen utförs enligt god sed. Han 
använder sig även av en individuell bedömning. Även Kjell-Berger på Holmen 
menar att en individuell bedömning är det absolut bästa:  
 

”Det kan man säga generellt att det är andemeningen i god 
redovisningssed att varje fordran ska värderas individuellt sen om 
man tillämpar en trappa då är det bara ett försök att anpassa sig till 
en individuell bedömning. Men du har så många fordringar att det 
inte går att göra en individuell bedömning. Så utgångsläget måste 
alltid vara individuell bedömning.” 

 
5.2.6  Redovisningspraxis  
 
När vi kom till hur begreppet redovisningspraxis definieras, gav de intervjuade 
en samstämmig bild på vad de anser att redovisningspraxis är. Olsson på 
Rättsenheten anser att  redovisningspraxis är en klass för sig, annat än lagregler. 
Det innefattar både uttalanden från normgivande organ och praxis från 
företagen, hur de gör. Oddman på KPMG menar att det är vad företagen gör på 
marknaden. Deras egna tolkningar på saker och ting och vad man gör i en viss 
bransch. Det är ju olika beroende på hur kundfordringarna ser ut eller vad man 
sysslar med. Därför blir det lite olika sätt att redovisa på helt enkelt. Då är det ju 
det som blir praxis, något som påverkar god redovisningssed, enligt Oddman. 
Enligt Salinder på Vitamex är redovisningspraxis vad man gör och 
förhoppningsvis ska det stämma med vad som är god redovisningssed. På 
Fiskeby Board menar Nilsson att praxis är att i sitt dagliga arbete använda sig av 
god redovisningssed. På Holmen har Kjell-Berger följande åsikt i frågan. ”Jag 
skulle vilja säga att den byggs upp i Sverige av de rekommendationer som RR 
och framförallt BFN anger och internationellt IAS.” Då undrar Jönsson om inte 
utfallet i sig blir praxis. Kjell-Berger svarar:  
 

”Ja på vissa områden som inte regleras av organen där företag 
prövar sig fram. Vissa gör på ett sätt och andra på ett annat. Till slut 
kommer organen ta upp frågan och säga, att så här ska ni göra och 
när de har sagt det är det god redovisningssed. Då får man inte 
avvika från det.” 
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5.2.7  Information om redovisningspraxis 
 
Revisorn Oddman berättar att hon får information om förändringar i praxis 
framförallt från lagar och RR:s uttalanden, men även genom branschpraxis, hur 
andra större börsnoterade bolag har gjort i sina årsredovisningar. Thidblom får 
sin information genom FAR och tidningen Balans. Han menar även att eftersom 
Öhrlings är en stor byrå får de mycket information internt: 
 

”Vi följer inte utvecklingen utan vi leder den. På något sätt känns det 
nästan så ibland. Många initiativ kommer ifrån branschen som sådan. 
Det är inte alltid som lagstiftaren hänger med.”  

 
Olsson på Rättsenheten påverkas främst av det som kommer ifrån de 
normgivande organen, eftersom de har varit så aktiva de senare åren. Han 
fortsätter: 
 

”Sen har ju naturligtvis domarna stort inflytande, särskilt inom 
området kundfordringar, för att det finns ju väldigt lite, om ens några 
uttalanden om kundfordringar. Det verkar inte heller finnas några nya 
domar om värderingen.” 

 
På Vitamex får de främst information från sina revisorer eftersom de håller sig 
au jour med nya riktlinjer från exempelvis FAR och Akutgruppen. Enligt 
Ekendahl är det omöjligt att hålla sig informerad eftersom de verkar i olika 
länder, vilket gör att de måste förlita sig på de revisorer och bokföringsagenter 
som arbetar där. Salinder upplever att det är bra att det sker vissa förändringar 
inom praxis: 
 

” Sen har vi ju IAS, det är ju något som är jätteskönt för oss, som 
finns i olika länder. Där hela EU är på väg att bli mer likriktat med 
varandra och även mer likriktat med USA. Ju mer vi är på väg dit, ju 
lättare är det, för då är det samma principer som gäller.” 

 
På Fiskeby Board menar Nilsson att de får så mycket information att det kan 
vara svårt att sålla men främst får han information från företagets revisorer och 
via FAR. De som representerar Holmen menar att eftersom de ingår i en koncern 
får de främst information från koncernstaben som delar ut riktlinjer för hur 
affärsområdena ska agera så att alla drar åt samma håll. Kjell-Berger tillägger: 
”De väntar med riktlinjer tills det finns en fastslagen rekommendation.” Något 
annat som skulle påverka är en lagändring men det skulle de få information om 
det direkt via Holmens interna nyhetsbrev. 
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5.2.8  Inflytande på redovisningspraxis 
 
Det finns olika källor som har inflytande på redovisningspraxis i Sverige. Enligt 
respondenterna är det den internationella utvecklingen samt de normgivande 
organen som har störst inflytande. 
  
Olsson på Rättsenheten menar att den internationella utvecklingen för 
närvarande påverkar mest. Han visar på ett EU-beslut som tagits om att ha en 
enhetlig redovisningspraxis. Det finns ett beslut på att från 2005 ska 
koncernredovisningen upprättas enligt IAS. Revisorn Oddman har liknande 
åsikter. Hon säger att den internationella utvecklingen har en påverkan på oss, 
framförallt med IAS och genom EU som vill harmonisera redovisningen. Så 
naturligtvis har det inflytande på vårt sätt att redovisa och på de 
rekommendationer som kommer, enligt Oddman.  
                                         
Olsson anser att skattesystemet påverkar i viss utsträckning, men förutsättningen 
är att det finns redovisningsmässiga alternativ för att det ska kunna påverka i 
valet. Han fortsätter: 
 

”Säger redovisningen att det ska vara på ett sätt och det inte finns 
några egentliga skatteregler är man låst vid det 
redovisningsalternativ som finns. Motsatsvis gäller att finns det 
särskilda skatteregler kan man redovisa på det sätt man anser vara 
lämpligt redovisningsmässigt och sen tillämpar man skattereglerna i 
deklarationen. Där blir man inte bunden av det alternativ man valt i 
redovisningen. Men det är klart det är enklare för företaget (…) att ta 
det som tillämpas i beskattningen för att slippa två olika värderingar. 
I den utsträckningen kan man säga att skatter påverkar.”   

 
Den åsikt som Oddman har angående skattesystemet är att det är skattesystemet 
som ligger som grund och praxis som påverkar skattesystemet. Men hon menar 
samtidigt att skattesystemet påverkar hur man gör, ty det är en del av det vi 
måste rätta oss efter i Sverige. Oddman utvecklar:  
 

”I slutändan ska man ju redovisa detta i deklaration och då måste 
man ju rätta sig efter de regler som skattesystemet har satt upp. Då 
finns det ju inte vidare tolkningar i sig, men det är svårt att svara på 
vad som påverkar vad. Skattesystemet är ju inte det som driver och 
påverkar praxis, åt det hållet går det ju liksom inte. Utan det är 
snarare så att man så småningom får ändra skattelagar efter vad som 
händer på marknaden och vad som händer internationellt.”  
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Den allmänna opinionen ser de tillfrågade inte som någon grupp som har 
inflytande på redovisningspraxis. Olsson anser inte att den allmänna opinionen 
har något inflytande. Skatteexpert Landemark förklarar att en del av hennes 
kunder ibland vill gå ut i pressen för att påverka den allmänna opinionen när det 
är en vansinnig skatteregel eller konstigt beslut. Men reglerna är, enligt 
Landemark, oerhört komplexa så att folk orkar inte sätta sig in i det och det 
gäller den goda redovisningsseden också.  
          
Inte heller ekonomifunktionen i företagen påverkar redovisningspraxis i någon 
större utsträckning. Däremot påverkar normgivande organisationer desto mer. 
De tillfrågade tar hänsyn till RR:s och Akutgruppens uttalanden och detta leder 
till att praxis påverkas. Även auktoriteter inom redovisning kan påverka i viss 
utsträckning. Olsson på Rättsenheten menar dock att det främst är de 
normgivande organisationerna och deras utgångspunkter. Oddman har en 
samstämmig åsikt. På Holmen anser Jönsson att normgivande organisationer kan 
påverka. Kjell-Berger har en tydlig uppfattning: 
 

”Pratar vi influenser internationellt ifrån är det definitivt IAS - Inte 
skattemyndigheten!” 

 
Salinder på Vitamex menar att den internationella utvecklingen, skattesystemet 
och auktoriteter inom redovisning och näringsliv påverkar men även företagets 
moderorganisation i Holland kan skicka instruktioner om att nya principer 
gäller. Även på Fiskeby anses den internationella utvecklingen ha ett stort 
inflytande på praxis. Nilsson menar att förändringen med IAS kommer att kräva 
utbildning på företagen. Även auktoriteter inom redovisning och näringsliv kan 
påverka enligt Nilsson.  
 
5.2.9  Rykte hos skattemyndigheten 
 
Det framgick under intervjuerna att det är viktigt eller till och med mycket 
viktigt att ha ett gott rykte hos skattemyndigheten eller som revisorn Gunnarsson 
uttrycker sig, att det ligger i företagets affärside att ha en image som innebär att 
de uppfattas som seriösa. Och i den ligger det att skatteregler ska följas. 
Gunnarsson menar att det kostar väldigt mycket pengar för kunderna att hamna i 
en skatteprocess. Det kräver energi som de kan ägna åt sina affärer i stället. 
Revisorerna optimerar dock företagets redovisning när det gäller skatter men 
byrån ligger inte i en gråzon för att undvika processer. Ekendahl och Salinder på 
Vitamex vill inte vara impopulära hos skattemyndigheten, de anser att de har ett 
bra samarbete med myndigheten och att de tar till sig av vad de har att säga. 
Nilsson på Fiskeby ser myndigheten som en serviceorganisation och på Holmen 
menar Kjell-Berger att de haft tvister med skattemyndigheten, men både Jönsson 
och Kjell-Berger anser att det är viktigt med ett bra rykte. 
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5.2.10 Information från skattemyndigheten 
 
På frågan om skattemyndigheten ger ut tillräcklig information till företag och 
revisionsbyråer om hur osäkra kundfordringar ska värderas fick vi minst sagt 
olika svar. Revisorn Gunnarsson har ett kort svar på frågan: ”Ja, det räcker”. 
Däremot anser han inte att informationen stämmer överens med god 
redovisningssed, Gunnarsson menar att ”de är klåfingriga och att de inte har 
med det här att göra egentligen.” Skatteexpert Landemark har följande åsikt i 
frågan.  
 

”Nej, det tycker jag inte. Skattemyndigheten är ju part i det här och de 
har en restriktiv inställning. Att de ger ut rätt information det tycker 
jag inte. Riksskatteverket kanske gör det. Riksskatteverket må vara 
men om du tar på lokal nivå på skattemyndigheten så är jag ju för 
närvarande rätt så ilsken på dem.”  

 
Oddman på KPMG anser att företagen vänder sig till revisorerna för att få 
informationen då de är ett bollplank för företagen, de vänder sig inte till 
skattemyndigheten. Olsson ger oss skattemyndighetens syn på 
informationsutgivningen: ”Vi ger väl inte ut någon specifik information, vår 
handledning finns att köpa och där finns ett avsnitt relativt kort om hur man ser 
på det hela ur skattesynpunkt, Handledning för inkomstbeskattning.”  
 
På Vitamex menar Salinder att skattemyndigheten inte ger ut information. Hon 
menar även att ju mindre kontakt de har med skattemyndigheten desto bättre, å 
andra sidan så skulle det vara bättre om de höll en mer öppen dialog. Ekendahl 
skulle önska en jämnare kompetens på skattemyndigheten för ibland när han 
ringer och frågar om något måste han prata med fem personer innan han får ett 
tillfredställande svar. På Holmen hade inte redovisningschefen Jönsson en aning 
om att skattemyndigheten gav ut någon information men det hade Kjell-Berger: 
 

”Jo, de ger ut vissa rekommendationer, men där kan man säga att det 
råder en klar diskrepans mellan vad skattemyndigheten säger och vad 
försiktighetsprincipen oftast vill ha det till när det gäller värdering av 
kundfordringar. Skattemyndigheten vill inte att man ska reservera 
förrän man är absolut säker på att det här är en kundförlust. Man ska 
ha skickat ut krav kanske en och två gånger. Först då när man tror att 
man inte får betalt får man reservera. Försiktighetsprincipen går 
absolut inte så långt. Man ska i princip kunna göra en bedömning, nu 
tror vi inte att de här kommer att betala, då ska man reservera. Där 
finns det klart en skiljelinje, de är inte överens.” 
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Vi frågade Olsson på Rättsenheten om vilka punkter som ingår när 
skattemyndigheten granskar om företagen har fattat ett riktigt beslut när de 
skrivit ned kundfordringar. Olsson menar att de tittar på ett flertal 
omständigheter. I första hand att fordringen är förfallen till betalning. Det är inte 
helt ovanligt att företag skriver ned fordringar som inte är förfallna till betalning. 
I andra hand ska företaget ha sänt regelbundna krav eller lämnat fordran till 
inkasso. Skattemyndigheten tittar även på om företaget fortsätter att leverera till 
kunden. Om de skickar ut räntefakturor och så vidare. Fortsätter företaget att 
leverera till kunden är det ett incitament till att inte skriva ned. Vid ackord och 
konkurs är kundförlusten konstaterad, och de fallen är ju oproblematiska, enligt 
Olsson. Revisorn Oddman menar att det är väldigt oklart kring kundfordringar 
och att värderingen av dem ger mycket utrymme för tolkningar. Det måste ju 
även förvirra skattemyndigheten, enligt henne. Hon menar att det måste vara 
lika svårt för skattemyndigheten att bedöma situationen då de måste förlita sig 
på rättsfall och praxis. Det finns ju inte någon regel som helt klart och tydligt 
säger hur företag ska göra.  
 
Skatteexperten Landemark anser att det inte är så enkelt att hitta modernare fall, 
inte i Regeringsrätten. Det finns endast Kammarrättspraxis. För länge sedan var 
en återvunnen kundfordran inte skattepliktig och då var det naturligtvis viktigt 
för skattemyndigheten att hävda att företagen måste visa att förlusten är definitiv 
eftersom företagen får tillbaka pengarna om de återvinner kundfordran. Det kan 
hända att det ligger som bakgrund till att skattemyndigheten har en restriktiv 
inställning till nedskrivningar. Nu förtiden är en återvunnen kundfordran 
skattepliktig om företag skriver ned den och får tillbaka den.  
 
5.2.11 Maktförhållande - Redovisningsskyldiga och staten 
 
Respondenterna har skilda åsikter angående frågan om det finns ett 
maktförhållande mellan redovisningsskyldiga och staten som gör att företag 
anpassar sin redovisning. De anser att företagen anpassar sin redovisning, men 
att anledningen till detta skiftar. Olsson menar att redovisningen anpassas men 
inte på grund av något maktförhållande, utan mer på grund av att det är praktiskt 
att ha samma värdering skattemässig och i redovisningen.  
 
Thidblom ger som exempel att många företag har olika avskrivningstrappor som 
man tillämpar, en kundfordran som är förfallen sedan 6 månader skriver man av 
50 procent och de som är förfallna mer än 1 år, skriver man av med 100 procent, 
men det är inte alltid skatterättsligt acceptabelt.  
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Enligt Thidblom får företagen en rättvisande bild civilrättsligt av räkenskaperna 
men de måste göra rättelser i deklarationen, så de inte drar av nedskrivningen 
skattemässigt och därmed anpassas redovisningen. Revisorn Gunnarsson 
besvarar frågan följande:  
 

”Det är klart det gör. (…) Ja, det ska man väl inte förneka att det 
finns ett sånt samband. Man skriver ned kundfordringar och så vet 
man att man inte får avdrag för det i taxeringen och så ska man 
justera det i deklarationen och sen nästa år ska man få avdrag för det. 
Det är ju ett knöligt förfarande så det är klart att man i det längsta 
försöker hålla sig inom samma bedömning.”  

 
Skatteexpert Landemark har en tydlig ståndpunkt:  
 

”Det gör det ju. Det är klart. Jag ser ju dagligen hur galna många 
skatter är. Framförallt anpassar sig företag till skatterätten. Man gör 
kortsiktiga lösningar för att komma undan beskattning.”  

 
Hon vill att det ska finnas ett uttalande om att det är god redovisningssed som 
gäller och att det även ska gälla vid beskattningen, så att företag ska slippa följa 
skattepraxis. Enligt Salinder på Vitamex finns en gråzon på hur man kan värdera 
kundfordringar: ”Från det att man reserverar allt som det finns minsta tvivel om, 
till att du tror på att det går vägen.” Salinder menar att International Sales håller 
sig i mitten och försöker spegla verkligheten och de har argument som stöder 
den väg de valt vilket förhoppningsvis håller mot skattemyndigheten eller mot 
en extern bedömare som ska värdera företaget. Enligt Nilsson har 
skattemyndigheten makt och han menar att de utövar den: 
 

”De smaskar ju på med skattetillägg ganska friskt. Det är ett bra sätt, 
det ger ju incitament till att lämna riktiga uppgifter om det visar sig 
att man gör fel. Nu är vi ett större företag och har råd och tid att ta 
strid med skattemyndigheten. Jag vet många små företag som inte har 
tid och inte törs bråka med dem, så visst utövar de makt. ”  
 

Enligt Jönsson påverkas Holmen inte av skattemyndigheten när det gäller 
värdering av kundfordringar. De använder försiktighetsprincipen.  Tror de att 
kunden inte kommer att betala skriver de ned allt på en gång. Kjell-Berger anser 
dock: ”Det är egentligen mest rättvisande att skriva av 50 procent om det är den 
schismen du tänker på”. Kjell-Berger anser att skattemyndigheten har makt när 
det gäller skatteberäkningarna men inte när det gäller regler på 
redovisningsområdet, då är det de normgivande organen som påverkar. Eftersom 
Holmen är börsnoterade menar Kjell-Berger att det kommer ett straff i slutändan 
om de skulle värdera något riktigt fel. 
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”Det är marknadens dom som är ett luddigt begrepp men som är 
ganska verkligt. Skulle det visa sig att vi gjort någon felaktig 
värdering så är det i första hand därifrån reaktionen skulle komma, 
skulle jag vilja säga.” 

 
Vi frågade vad som skulle hända om ett företag får ”marknadens dom” och 
Kjell-Berger svarar: 
 

 ”Bolaget får dåligt rykte, ägarna tappar massa pengar eftersom 
aktierna förmodligen kommer att sjunka i värde.” 

 
Jönsson har ytterligare en uppfattning om maktförhållanden. Han menar att 
eftersom Holmen är ett börsnoterat företag med tjänstemän som jobbar i 
organisationen så har de inget eget vinstsyfte utan de vill göra så rätt som 
möjligt. Men Kjell-Berger menar att ”det där med eget vinstsyfte är det lite si 
och så med för ofta äger ledningen många aktier och de ser gärna att det går 
bra.” Jönsson vidhåller dock att redovisningen inte påverkas eftersom de vanliga 
tjänstemännen som utför det praktiskt ekonomiska arbetet i företaget inte har 
något att vinna utan de vill bara göra rätt.  
 
På frågan om sättet att granska kundfordringar anpassas efter vad 
Regeringsrätten dömer svarade Nilsson på Fiskeby Board att de inte anpassar sig 
och på Holmen menar Kjell-Berger: 
 

”Skilj på två saker då. Den balanspost vi tar upp, anpassar vi oss inte 
alls skulle jag vilja säga. För vad Regeringsrätten säger, det är en 
skattemässig dom. Och om de beslutar något som vi måste följa då 
återlägger vi det i skatteberäkningen men inte i balansposten utan där 
tar vi upp det till vad vi anser är god redovisningssed.” 

 
Olsson på Rättsenheten anser att det naturligtvis påverkar eftersom det i sista 
hand är Regeringsrätten som bestämmer innehållet i god redovisningssed. Om 
praxis ändras måste det få återverkningar på granskningsmanualer och liknande, 
menar han. Även revisorn Thidblom tycker att han anpassar sig, eftersom 
Regeringsrättens domar blir prejudicerande.  
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5.2.12 Finns det ett gap mellan redovisningsprinciper  och 
skattepraxis? 

 
Revisorn Thidblom menar att det finns ett gap mellan civilrättsligt rättvisande 
bild och fiskal syn. Företagen har många intressenter att ta hänsyn till 
exempelvis personal, stat, skatter, leverantörer, kunder och banker inte minst. 
Med beaktande av hela intressentmodellen ser de då som revisorer att företagen 
har en väldigt restriktiv syn på till exempel kundfordringar. Om kunden är en 
trög betalare eller om det helt enkelt är så att kunden är på obestånd, då verkar 
Thidblom för att företaget skriver ned kundfordringarna i sina böcker och 
reserverar dem som osäkra. Den synen står inte alltid i samklang med 
skattemyndighetens åsikt. Staten med skattemyndigheten i spetsen vill ju gärna 
att förlusten ska vara fullständigt konstaterad. Det ska finnas bevis på att 
betalningsförmåga saknas och då är det ofta konkurs som krävs för att man ska 
bevilja skattemässigt avdrag för en nedskrivning. Thidblom anser även att:  
 

”Företaget, revisorer och banker kan ha en samsyn på att det här ska 
reserveras, medan det rent skattemässigt inte är nedskrivningsbart. 
Där finns det ju gap i vissa fall, men något jätteproblem tycker inte 
jag att det är.” 

 
Även Olsson på Rättsenheten besvarar frågan: ”Nej, det kan jag väl inte säga”. 
Medan skatteexpert Landemark anser: ”Ja det finns det, det är allt för stränga 
krav vid beskattningen”. Revisorn Gunnarsson menar också att det finns ett gap. 
Han ifrågasätter ibland värdet av en kundfordran utifrån ÅRL men vet att 
kunden inte har vidtagit tillräckligt många indrivningsåtgärder för att uppfylla de 
skatterättsliga kraven. Därför menar han att det i framtiden bör vara separata 
skattebokslut. Han tycker inte att företag ska behöva rätta sig efter skattepraxis 
utan att god redovisningssed ska gälla.  
 

”Skattemyndigheten ska inte vara så klåfingriga, de har inte med det 
här att göra, de ska acceptera god redovisningssed. Det är olika 
syften. Det är just det som vi talade om förut att man kan hamna i en 
sits där man ifrågasätter värdet på en kundfordran. Men företaget har 
inte gjort de här stegen som skattemyndigheten kräver för avdragsrätt 
då. Så att då får man en differens mellan god redovisningssed och 
beskattning.” 
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Både Salinder på Vitamex och Kjell-Berger på Holmen anser att det finns ett 
gap mellan redovisningsprinciper och den skattepraxis som är tillämplig vid 
nedskrivning av kundfordringar, han fortsätter: 
 

”Ja det är att skattemyndigheten kräver att man i princip ska skicka 
påminnelser och att man inte får skriva ned förrän de ställt in 
betalningar eller vid konkurs och det tycker jag är fel.” 

 
Kjell-Berger menar att de flesta rättsfall från Regeringsrätten är gamla och 
bygger på regler som inte är tillämpliga längre, han anser: 
 

”Därför är det möjligt att en prövning i Regeringsrätten skulle ge ett 
helt annat resultat idag och då skulle skattemyndigheten vara tvungna 
att ändra sina anvisningar. Så att det är inte helt givet.”  

 
5.2.13 Värdering av kundfordringar - Lagar och regler 
 
Vi frågade vilka lagar och regler man stöder sig på när beslut fattas om en 
kundfordran värderats samt skrivits ned på ett korrekt sätt. Det visade sig att 
samtliga följde årsredovisningslagens regler. Olsson var dock mer specifik och 
nämnde ÅRL 4 kap 9§. Flera revisorer nämnde de olika principer som går att 
utläsa i lagen. Thidblom säger följande:  
 

”Ja numera är det i första hand ÅRL, du nämnde själv true and fair 
view, eller rättvisande bild av räkenskaperna, som det heter på 
svenska. (…) Tidigare var det ju mera  försiktighetsprincipen som det 
heter. Som revisor var det ju bara att se till att allt var värderat så 
försiktigt som det bara gick, då hade man gjort ett bra jobb. Men så är 
det inte längre utan nu är det en mer anglosaxisk syn på det där, det 
ska vara en rättvisande bild.” 

 
Salinder på Vitamex menar att hon är väldigt dålig på paragrafer men de följer 
god redovisningsprincip såtillvida att postordern har den historiska mallen som 
riktmärke. På International Sales gör de en riskbedömning per kund i och med 
att de är så olika. Holmen följer allmänna principer, Kjell-Berger menar: 

 
”Det är försiktighetsprincipen och principen om rättvisande bild som 
framförallt styr. Det finns inte rekommendationer om just 
kundfordringar.” 
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Vi frågade även om det var möjligt att stöda sig på olika regler när man värderar 
kundfordringar. Här fick vi fram olika svar både mellan olika revisorer samt 
mellan revisorer och skattemyndigheten. Olsson på Rättsenheten svarar kort att 
det inte går att stöda sig på andra regler än ÅRL 4 kap 9§. Han tillägger:   
 

”Regeln är väldigt allmän till sin karaktär. Den säger egentligen bara 
att man ska värdera en fordran till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och verkligt värde. Vad som är verkligt värde, hur man exakt kommer 
fram till det lämnar vi ingen direkt vägledning om.”  

 
När skatteexpert Landemark får frågan om man kan använda sig av olika regler 
refererar hon till rättsfallet Key Code, en dom i Regeringsrätten. Hon menar att: 
 

”Om det finns olika sätt som fortfarande är god redovisningssed, att 
redovisa en affärshändelse på så ska skatterätten acceptera det 
spannet. (…) Det var ok att periodisera en intäkt över två år, man 
behövde inte ta intäkten direkt. Då uttalade sig Regeringsrätten att 
när det är god redovisningssed att bokföra på detta sättet så ska det 
accepteras i skatterätten. Det ska inte vara en särskild god 
redovisningssed i beskattningen.” 

 
Även revisorerna Thidblom och Oddman menar att god redovisningssed och 
skattemässiga regler inte helt stämmer överens. Thidblom säger att det är svårt 
att generalisera, men att man troligen kan använda sig av olika regler vid 
värderingen. Han menar att den försiktiga attityden inte står i överensstämmelse 
med till exempel skattemyndighetens syn på det hela. Om Thidblom är 
övertygad om att skattemyndigheten inte accepterar ett skattemässigt avdrag för 
en nedskrivning som kunden har gjort försöker han få kunden att deklarera på ett 
annat sätt. Han vill att kunden skriver ned till ett försiktigt värde i böckerna som 
ger en rättvisande bild för omvärlden. Men då kunden troligen inte får ett 
skattemässigt avdrag enligt skattemyndighetens regler ger han dem rådet att 
återlägga nedskrivningen i deklarationen. Oddman menar att revisorer bör 
komma fram till ungefär samma värde vid bedömning av en kundfordran. Hon 
säger dock att det kan finnas skillnader mellan god redovisningssed och 
skattemässiga regler, de skattemässiga reglerna kan vara lite tuffare. 
 
Enligt Salinder på Vitamex finns det en balansgång mellan skattemyndigheten 
och god redovisningssed. ”Vill man slippa betala skatt skriver man av så mycket 
som möjligt för att packa på sig med kostnader. Det tycker inte 
skattemyndigheten om, däremot får man inte övervärdera bolaget heller och 
säga att man har fordringar man inte har, så att det är hela tiden en balansgång, 
där rättesnöret för vår del är en rättvisande bild av verkligheten.”  
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Enligt Ekendahl på Naturpost kan de inte värdera fordringarna individuellt när 
det gäller postorderverksamheten eftersom det är en stor kundmassa. 
 

”Vi skickar ut otroligt många fakturor. Om jag skriver ut våra 
kundreskontror får jag ut sex stycken. Den största kundreskontran 
rymmer 3 stycken excelark, varje excelark är på 66 000 rader. Man 
kan inte värdera enskilda fordringar, man ser den stora massan och 
där gör vi en generell bedömning av hur många returer som vi 
behöver reservera för vid årsbokslutet.” 

 
På Fiskeby Board frångår de koncernens regler: 
 

”Vi anser oss följa försiktighetsprincipen och där skiljer vi oss från 
koncernen. De vill att vi ska ta en viss procent av omsättningen, 
generellt. Det är jag emot och det gör vi inte.” 

 
På Holmen menar Kjell-Berger att det är en allmän princip som säger individuell 
värdering av kundfordringar så långt det går. Det är en väldigt luddig och allmän 
princip så det kan säkert komma in olika synpunkter och influenser på hur det 
ska göras anser han. Vi frågade om det är möjligt att använda sig av både 
försiktighetsprincipen och av rättvisande bild. Han svarade: ”De kan komma i 
spinn med varandra.” 
 
5.2.14 Värdering av kundfordringar - Redovisningsprinciper 
 
Olika redovisningsprinciper har olika stort inflytande vid bedömningen av 
värdet på en kundfordran, vi frågade vilket inflytande de olika principerna hade 
för respondenterna.  Skatteexperten Landemark menar att innan den nya ÅRL 
kom hade lagen en tydligare försiktighetsprincip, företag skulle inte övervärdera 
sina tillgångar. Det hörde till sakens natur att om en kund inte betalade, 
reserverade företagen för den risken. Nya ÅRL uttalar att företag ska visa en 
rättvisande bild av företagets ställning, då är det inte så uttalat att man måste 
vara försiktig. Företag har troligen inte samma anledning att reservera som förut, 
om kunden är en dålig betalare och företaget vet att kunden alltid betalar till slut. 
Landemark menar att försiktighetsprincipen naturligtvis påverkar men, fortsätter 
hon:  
 

”Det är rättvisande bild som väger tyngst idag. Även 
väsentlighetsprincipen är viktig. Det ligger ju i sakens natur att den 
rättvisande bilden är ju lika rättvisande även om det är ett oväsentligt 
belopp det handlar om. Om det är en kundfordran på två kronor det 
handlar om då bryr ju ingen sig om det.” 
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Olsson på Rättsenheten har följande åsikt: ”I botten till värderingen i 
lagbestämmelsen ligger lägsta värdets princip som är en del av 
försiktighetsprincipen, så den väger väl tyngst i sammanhanget. 
Väsentlighetsprincipen är lite obestämd i sitt innehåll, men det har väl ett visst 
inflytande, kanske inte på värderingen. (…) Rättvisande bild påverkar indirekt 
genom att man använder verkligt värde men annars har den väl ingen direkt 
inverkan. Matchning och jämförbarhet påverkar inte. Oddman tycker att alla 
ovan nämnda principer är viktiga vid värderingen av kundfordringar. Vid en 
bedömning mellan försiktighetsprincipen och rättvisande bild berättar hon 
följande:  
 

”De är viktiga båda två, men om man pratar lite mer detaljer så är 
försiktighetsprincipen lättare att tillämpa vid bedömningen. Men 
rättvisande bild det är ju vår övergripande princip att bolagens 
resultat ska ge en rättvisande bild. Då kommer vi in på väsentlighet, 
(…)  vad är väsentligt när vi pratar om värderingen, påverkar det den 
rättvisande bilden eller inte?”  
 

Enligt Ekendahl på Vitamex görs en värdering under året på Naturpost där de 
ser hur mycket de skrivit av och om reserveringen räcker till. Om den inte räcker 
till går de in och ser vad som har hänt. ”Gjorde vi något misstag i packningen, 
fick kunden varorna för sent eller gick vi ut med en ny produkt som de inte 
gillade eller hade vi fel media”. Enligt Salinder på Vitamex är det en fördel att 
reservera av försäljningen för då får du kostnaden direkt.  
 

”Matchningsprincipen är ju gjuten där om vi gjort rätt reservering, så 
det är risken vi gör att vi baserar alla reserveringar på historiska data 
och det är ju inte säkert att det är idag som det var för två år sedan”. 
 

Vi frågade Ekendahl vilken redovisningsprincip han påverkades mest av. Han 
svarar följande:  
 

”Försiktighetsprincipen, att vi inte reserverar för lite, för 
reservationen ska räcka till avskrivningen sen. Ja, 
försiktighetsprincipen skulle jag säga.” 

 
För International Sales försöker Salinder se om kundfordringarna är en giltig 
post i balansräkningen. Matchningen till försäljningen finns ju inte för 
International Sales som för postorderbiten menar hon. På Fiskeby Board ansåg 
Nilsson att rättvisande bild och kontinuitet var viktigt. Han tog inte hänsyn till 
väsentlighetsprincipen eftersom beloppets storlek på fordran inte är en orsak till 
om en fordran är osäker eller inte. Då vi frågade vilken princip han ansåg vara 
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viktigast svarade han, ”försiktighet”. På Holmen gör de en individuell 
bedömning och ibland individuellt per faktura. 
 
På Vitamex menar Salinder att det går komma fram till olika värden beroende av 
vilken princip man använder, International Sales stöder sig dock på principen 
rättvisande bild. Ekendahl menar att det är viktigt att vara nära verkligheten.  
 

”Jag gjorde ett år en vetenskaplig värdering av våra kundreskontror, 
där jag gick in och åldersanalyserade, kollade på historiska utfall och 
jag tyckte att jag var jätteduktig och visade revisorerna, de tyckte jag 
var jätteduktig, och det stämde inte alls!”  

 
5.2.15 Frågor i samband med värdering 
 
Det kan uppkomma frågor i samband med värdering av kundfordringar. Vi 
frågade därför vilka de vanligaste problemen var. Skatteexpert Landemark 
besvarar frågan följande: ”Ja, det är ju just det här att veta vad som gäller och 
vad ska vi göra åt det, vilken bevisning kan vi komma med i efterhand och 
vilken eftersyn kan vi göra. Jag tror att revisorer i allmänhet vet det här. De vet 
att skattemyndigheten ställer andra krav. Kräver konstaterade förluster, att det 
inte räcker med att kunden är dålig på att betala”. Revisorn Oddman menar att 
kunderna främst frågar hur de ska göra värderingen. Ofta finner hon att 
värderingen blir en revisorsfråga för små företag ty de har inte funderat så 
mycket på det.  
 
Enligt Gunnarsson är det naturligt att företag frågar hur de ska göra om en 
faktura är oreglerad. Omvänt är det revisorn som tar upp diskussionen i samband 
med bokslutet. Om företaget inte har gjort en åldersanalys, tittar revisorn på hur 
många dagar efter förfallodagen kunden ligger. Då körs hela reskontran och det 
faller ut X kronor 30 dagar, X kronor 45 dagar. De har även förmånen av att ha 
facit eftersom granskningen sker en till två månader efter balansdag i mindre 
företag, mot större företag där de stänger böckerna. För International Sales 
undersöker de på balansdagen om kunden har en tvivelaktig historia. Det 
påverkar även om kunden inte är försäkrad, då gör de troligen en reservering. På 
Fiskeby är frågan om kunden kommer att betala eller inte. 
 

”Vi har ju problembarn. Jag menar vi säljer ju även till dem som inte 
är försäkrade. Det är ett risktagande man gör. Då ser man att jaha, 
nu släpar de här efter och vilken är orsaken till det, det bästa medlet 
man har är att stoppa leveranserna.” 
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I och med att Fiskeby gör en individuell bedömning kan de se om en kund inte 
betalar i tid. Då kontaktar de säljaren och hör vad det beror på. Det kan vara en 
felaktig leverans och kunden väntar på en kreditfaktura. Om det inte är skälet 
skickar Fiskeby ut en påminnelse och svarar de inte på den då meddelas kunden 
att leveranserna stoppas. På Holmen kommer frågan om en kund inte kommer 
att betala oftast upp hos den som sitter närmast kunden ute på företagets 
försäljningsbolag i Europa.  
 

5.2.16 Värderingsproblem 
 
Vi frågade om det utgör ett problem att man kommer fram till olika värden på en 
kundfordran. Gunnarsson ansåg att det inte gick att komma fram till olika 
värden. Oddman å andra sidan menar att det är då som revisorernas bedömning 
kommer in. Hon menar att revisorer pratar väsentligheter och risk. Bedömningen 
om vad som är väsentligt för ett visst företag ställs i relation till olika delar i 
redovisningen som resultat och balansomslutning. I det stora hela är det dock 
företaget som gör en bedömning, då de vet mest om kundfordran. Olsson har 
ungefär samma uppfattning och säger följande: 
 

”För företaget uppkommer främst problemet vilket som är det 
verkliga värdet. Det är väl samma problem som kommer upp för oss i 
granskningssituationen. (…) Det är svårare för oss att bedöma det 
verkliga värdet än vad det är för företaget. Det är inte så ofta man går 
in och säger att en nedskrivning på 50 procent är motiverad istället 
för 75 procent. Oftast tar man nog ställning till om nedskrivningen 
som företaget har gjort överhuvudtaget är befogad.” 
 

Misstag kan bero på flera olika faktorer. Det vanligaste misstaget vid värdering 
av kundfordringar är enligt skatteexpert Landemark de generella nedskrivningar 
som görs i företagens  affärssystem. Det sker en automatisk nedskrivning om 
kunden inte har betalat inom en viss tid. En nedskrivning utförs således utan att 
företaget gör en skatterättslig prövning av den. Olsson menar att de vanligaste 
misstagen är att ”man tar lite lätt på de här faktorerna med att kundfordran ska 
vara förfallen och att man har krävt regelbundenhet.”   
Thidblom på Öhrlings menar att det absolut vanligaste misstaget är att företag 
skriver ned en kundfordran som inte är berättigad till skattemässigt avdrag. Då 
företaget inte återlägger kundfordran till beskattning riskerar de en eftertaxering 
med skattetillägg som följd. Gunnarsson anser att det vanligaste misstaget vid 
värdering av kundfordringar är att en generell värdering görs när den bör vara 
individuell. 
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Dessa misstag kan enligt de tillfrågade lösas på följande sätt. Gunnarsson anser 
att det bästa sättet att lösa problemen på är om företagen har en 
redovisningsmanual där det beskrivs hur företagen ska gå tillväga. När en kund 
inte har betalat på förfallodagen ska det framgå vem som ska ta tag i det eller 
kontakta kunden. Manualen bör beskriva vad företaget ska göra om de inte fått 
betalt efter exempelvis 60 dagar. Både skatteexperten Landemark och Olsson på 
Rättsenheten anser att revisorerna har en stor uppgift att fylla när det gället att 
lösa misstag. På Holmen säger Jönsson att om de märkt att kunden inte kommer 
att betala då tar företaget förlusten vid kvartalbokslut eller när förlusten dyker 
upp. ”Oftast ser vi bara att kunden drar, då är det oftast någon på 
marknadsavdelningen som säger att den här måste vi ta som en kundförlust och 
då gör vi det.” 
 
5.2.17    Värdering av kundfordringar - Individuellt eller generellt  
 
Vi frågade enligt vilken värderingsprincip kundfordringar ska nedskrivas. 
Olsson på Rättsenheten menar att kundfordringar ska värderas individuellt, men 
att det accepterats generella nedskrivningar i vissa branscher. Revisorn 
Thidblom håller med om att det är individuell bedömning som bör utföras.  
 
En följdfråga blev om en ytterligare granskning skulle ske om ett företags 
kundstock värderats efter en generell princip. Enligt Olsson kan det förhålla sig 
på det sättet. Han berättar att det finns en ruta i deklarationen som ska fyllas i 
där man anger hur mycket det redovisade värdet på kundfordringar understiger 
det nominella. Sedan utgår Olsson från det beloppet och gör diverse relationer. 
Vid revisioner går han igenom och begär underlag för vilka fordringar som 
skrivits ned. En viss översiktlig kontroll görs normalt på kundfordringar, utifrån 
den avgörs om de ska gå djupare. Gunnarsson på KPMG granskar alltid hur 
kundfordringarna värderats vid bokslutet. Annars tittar han mer på rutiner och 
att kundfordringen verkligen existerar. Kommer han till en värderingsdiskussion 
i bokslutet som inte går att koppla till en speciell faktura, då skulle Gunnarsson 
granska. 
 
Thidblom på Öhrlings menar att en generell värdering kan vara en orsak till 
ytterligare granskning. Han fortsätter: 
 

”Det kan vara att man går in och tittar på, hur ser den här kunden ut 
egentligen. Det kan ju vara så att det är en gigantisk kundfordran som 
inte är förfallen, men som man av någon anledning tycker verkar 
osäker på något sätt. Men det kan ju finnas andra indikationer som 
gör att man tycker att den är osäker på något sätt och då innebär det 
att man gör ytterligare granskning.”             
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På företagen använder sig samtliga av en individuell värdering av sina 
kundfordringar. De enda som använder en annan princip är Vitamex division 
Naturpost som gör generella reserveringar utifrån aktuell försäljning.  
 
5.2.18 När blir en kundfordran osäker? 
 
Vi frågade vilken händelse som är avgörande för att en kundfordran ska 
bedömas som osäker. Olsson på Rättsenheten menar att det ligger någonstans 
mellan tre eller fler påminnelser och inkasso. Han har ingen absolut uppfattning 
om hur mycket en fordran ska skrivas ned. En bedömning får göras som grundar 
sig på kundens årsredovisning, hans framtidsutsikter och om det är sannolikt att 
han går i konkurs, då finns det sällan några pengar över till leverantörerna. 
Oftast är det nedskrivning med allt eller att man skriver bort i alla fall 75 
procent, enligt Olsson. 
 
Thidblom på Öhrlings menar att det inte går att generalisera. Det finns 
fordringar som ligger kvar i reskontran trots att de gått till kronofogden. Som 
revisor ser man gärna att de skrivs ner. Det kan gå så långt att kunden hävdar att 
en kundfordran är fullgod och revisorns uppfattning är tvärtom och då skriver 
man i revisionsberättelsen att man inte kunnat fastställa en stor kundfordrans 
värde. Vid en konkurs är det ingen tvekan, då är det konstaterat. Revisorn får  
bedöma om det blir någon utdelning från konkursen, men det är inte så vanligt 
vid kundfordringar. Öhrlings har olika påtryckningsmedel mot sina kunder om 
de är bergssäkra och har en uppfattning att fordran har en väsentlig påverkan på 
resultat och ställning för företaget. Då går Öhrlings i olika steg med brev till 
styrelsen, erinran och det yttersta är att de skriver i revisionsberättelsen att de 
har en avvikande åsikt. Landemark anser att företagen inte ska behöva påminna 
tre gånger och att fordran då bör bli osäker. 
 
Revisorn Oddman menar att en indikation på att fordran är osäker är att kunden 
inte betalar överhuvudtaget. Det har ju egentligen inte med antal påminnelser att 
göra utan det kan vara att den är gammal i sig. Men den blir mer och mer osäker 
ju fler påminnelser företaget skickat eller om fordran gått vidare till inkasso eller 
kronofogdemyndigheten. Enligt god redovisningssed är en fordran osäker om 
kunden inte betalar, enligt Oddman. Vi frågade då om man kan skriva ned en 
fordran utan att ens ha skickat en påminnelse, om fordran var förfallen till 
betalning. Oddman anser att man måste haft kontakt med kunden och försökt att 
kräva in pengarna innan man ser fordran som osäker, för det är då man får reda 
på varför kunden inte betalar. Det kan vara så att fakturan inte kommit till 
kunden, och då är fordran definitivt inte osäker. Enligt god redovisningssed kan 
en förfallen fordran bli osäker om det gått någon månad. Men när Oddman 
bedömer en osäker kundfordran vill hon veta vad orsaken är och det går inte att 
veta om företaget inte varit i kontakt med kunden. När fordran går till inkasso 
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brukar de få en reaktion och då ser företaget om den är osäker eller inte. 
Skattemyndigheten anser att förlusten ska vara definitiv, men de godtar en 
snällare princip i praxis menar hon. 
 
På Vitamex beror det på vilken information de har om kunden, enligt Salinder. 
Hon menar att antal påminnelser och dagar efter förfallodatum inte har någon 
betydelse för om kundfordran är osäker eller inte eftersom det är dåliga betalare 
i vitaminbranschen. Nilsson menar att en kundfordran blir osäker efter två 
påminnelser, då anser han sig att följt försiktighetsprincipen. Han tillägger att 
även rykten på marknaden påverkar bedömningen. På Holmen anser de inte att 
det finns någon händelse som betyder att de skriver ned fordran. Utan det är ett 
antal antaganden av försäljningsbolaget som leder fram till om det är sannolikt. 
 
5.2.19 Faktorer som påverkar om en kundfordran är osäker 
 
För att företag ska ha utfört en korrekt nedskrivning av sina kundfordringar, ska 
vissa moment ha utförts eller tagits hänsyn till. Vi undrade vilka moment de 
tillfrågade tyckte skulle ingå. Samtliga revisorer anser att fordringens ålder och 
antal skickade påminnelser är relevanta moment att ta hänsyn till. Revisorn 
Oddman förklarar: 
 

”Det handlar mer om rutinen som sådan att man skickar ut 
påminnelse efter ett visst antal dagar, det är viktigt. Det är det här jag 
sa förut om kontakt med kunden, vilket är jätteviktigt att man har, så 
att man inte låter det vara. Det finns såna kunder som betalar först 
när de får en påminnelse, det gör det ju och då måste man ligga på.” 

 
Revisorerna har olika åsikter om det har någon betydelse om det är en ny eller 
en gammal kund. Oddman utvecklar sin åsikt: Det är i så fall om det är en 
gammal kund som varit en dålig betalare, men det påverkar inte i sig om det är 
en ny eller gammal kund. Gunnarsson menar att det har betydelse, han tror att 
företag är mer kritiska och osäkra med en ny kund. Han anser även att många 
företag har konstiga relationer med gamla kunder. Det står 30 dagar på fakturan 
men företagen får betalt efter 60 dagar. Då etableras en praxis och till slut blir 
det ett avtal, oftast får de betalt och då kan fordran inte anses osäker.  
 
Fordrans belopp är något som har betydelse vid granskningen av om en 
nedskrivning gjorts korrekt. Thidblom på Öhrlings menar att fordrans belopp till 
och med är av avgörande betydelse, om beloppen inte har väsentlig påverkan på 
räkenskaperna i övrigt bryr han sig inte om det. Gunnarsson på KPMG är av 
samma åsikt. Thidblom anser även att betalningsanmärkningar, inkasso, 
inställelse av betalningar och att kunden tidigare varit sen med betalning har 
påverkan på granskningen. Thidblom menar dock inte att kundens betydelse för 



     90

företaget har betydelse vid granskningen om en korrekt nedskrivning gjorts. 
Men det anser Oddman: 
 

”Företag som har en jättestor kund som man jobbar mot, då blir ju 
allting mycket känsligare. Om de nu inte betalar, hur hårt ska man gå 
på den kunden med krav? Ofta kanske man stoppar kraven då man är 
rädd om den här relationen. Men ur vår synvinkel är det felaktigt att 
göra så. Men oftast om det är en stor kund så har man ju ofta en nära 
kontakt med den som gör att risken egentligen minskar, man vet vad 
som händer och sker. Reserveringen som sådan ska ju inte påverkas 
av det, det är i sådana fall rutinerna med krav som påverkas.” 

 
Salinder på Vitamex menar att företaget tar hänsyn till fordringens ålder, antal 
skickade påminnelser och framförallt svaren på dessa vid bedömningen om en 
kundfordran är osäker. International Sales gör inget innan de talat med kunden. 
Om det är en ny eller gammal kund påverkar också bedömningen. Till exempel 
anser Salinder att en ny kund som inte betalar är mer osäker framför en gammal 
kund. Fordrans belopp påverkar inte bedömningen. På Naturpost ser det lite 
annorlunda ut, de gör en generell värdering utifrån vilken marknad som avses. 
Nilsson på Fiskeby menar att alla moment påverkar, förutom om kunden har 
betalningsanmärkningar, då får den inte kredit. Han anser att en fordran bedöms 
som mer osäker om det är en ny kund, dessutom har storleken på fordran 
betydelse.   
 

”Det är ju så att ett bokslut är ju lite politik. Säg att du får en stor 
kundförlust tidigt på året, så sprider du ut den över hela året. 
Moderbolaget skulle få dåndimpen om vi kom med en miljon i 
kundförluster på en månad.” 

 
Om att kundens betydelse påverkar värderingen säger Nilsson följande: 
 

”Det är klart vi tittar närmare på det. Vi har en väldigt stor kund. 
Skulle det hända något med den kunden skulle det betyda dramatiska 
förändringar för vårt företag. Det är tveksamt om vi skulle skicka 
fordran till inkasso.” 

 
På Holmen tar man hänsyn till fordrans ålder, men inte till antal skickade 
påminnelser. Holmen väljer att istället ha telefonkontakt med kunden. De tar 
även hänsyn till om det är en ny eller gammal kund. Nya kunder innebär en 
högre osäkerhet eftersom Holmen inte känner till så mycket om dem, gamla 
kunder har de ett trackrecord på hur de skött sig. Om kunden har 
betalningsanmärkningar ser företaget till att de tar betalt vid leveransen eller har 
någon annan säkerhet. Fordrans belopp påverkar egentligen inte värderingen av 
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en osäker kundfordran. De menar att det är lättare att uppmärksamma en stor 
fordran, men att en förfallen fordran är förfallen oavsett storlek. Kjell-Berger 
fortsätter:  
 

”Det har inte med saken att göra egentligen men sen är det 
naturligtvis ett större engagemang om den förfallna fordran är 10 
miljoner mot om den är 100 000 kr.” 

 
Kundens betydelse för företaget påverkar om det är mycket pengar Holmen 
riskerar att förlora. Då går de hårdare fram och håller inne leveranser tills 
kunden betalar.  
 
På frågan om kundens rykte påverkar bedömningen om när en kundfordran blir 
osäker ansåg merparten av de tillfrågade att det påverkar. Skatteexpert 
Landemark och revisor Gunnarsson anser att ryktet spelar in. Olsson på 
Rättsenheten menar att hänsyn måste tas till när ryktet uppkommit, har det 
uppkommit först efter att företaget har levererat till kunden eller hade kunden 
hade samma rykte redan tidigare. Normalt fordras det mer än bara ett rykte, det 
måste verifieras på något sätt, exempelvis att kunden börjar släpa med 
betalningar. I International Sales får kunden inte ett dåligt rykte för att den 
betalar sent, enligt Salinder. Det finns ofta naturliga förklaringar. Tidsaspekten i 
det här fallet är inte relevant. Både på Fiskeby och Homen Paper anser man att 
kundens rykte påverkar. 
 
5.2.20 Nedskrivning 
 
Vi ställde frågan om när företagen brukar skriva ned sina kundfordringar. Det 
övergripande svaret är att det är väldigt olika beroende på flera faktorer. Olsson 
menar att själva nedskrivningen görs regelmässigt vid bokslutet. Han tror att 
konstaterade förluster redovisas löpande och att man väntar till bokslutet med att 
reservera. Det som kommer in i bilden är om man tycker att det finns anledning 
att överhuvudtaget gå till inkasso eller begära kunderna i konkurs. Tycker man 
inte det, så bokför man förmodligen när man fattar beslutet att inte kräva kunden 
på pengar. Enligt Olsson är det inget absolut krav för skattemyndigheten att 
fordran ska ha gått till inkasso eller att kunden försatts i konkurs för att få en 
skattemässigt giltig nedskrivning. Däremot finns ett krav att man ska kunna 
dokumentera att det är utsiktslöst att försöka få in pengar. 
 
Oddman anser att det är väldigt olika, men finns bra kravrutiner och har 
företaget skickat ut två till tre krav och går fordran till inkasso är det en 
anledning till att skriva ned. Rutinen bör vara kontinuerligt under året, enligt 
Oddman. Thidblom menar att nedskrivningar ofta sker i samband med bokslutet 
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i mindre familjeägda företag, medan de större företagen har inbyggda rutiner 
som gör att de har utfört reserveringar under året. 
 
Vår nästa fråga handlar om i vilken utsträckning företag skriver ned sina 
kundfordringar. Både Olsson på Rättsenheten och revisorn Thidblom menar att 
det kan bero på vilket resultat företaget har. 
 

”Har man högt resultat finns en viss benägenhet att skriva ned mer 
och har man dåligt så undviker man möjligen att skriva ned när man 
egentligen borde. Det är sällan det kommer påpekanden vid en 
skatterevision att man borde skrivit ned större belopp på 
kundfordringar. I de situationerna finns det normalt sett ingen 
beskattningsbar inkomst vilket innebär att de bara får ett större 
underskott som de kan utnyttja kommande år.” 

 
På Naturpost gör Ekendahl en bedömning av hur stora kundförlusterna blir 
utifrån den försäljning skett. Kundförlusterna består av tre saker. Först är det 
avskrivningar med en procentsats av försäljningen som sker om kunden ringer 
och säger att det inte har beställt en vara. Den här direktavskrivningen har 
minskat enligt Ekendahl, tidigare var den fyra till sex procent. En annan förlust 
är när kunden skickar tillbaka det första fullvärdepaketet, den är ungefär fyra till 
sex procent, det är ingen kundförlust i sig men det minskar försäljningen. 
Slutligen skriver Naturpost av de kundfordringar som är ett år gamla och om det 
kommer in en betalning intäktförs den senare. Här ligger procentandelen väldigt 
olika beroende på vilket land det gäller. Om Nilsson på Fiskeby får misstanke 
om förlust gör han på följande sätt: 
 

 ”Då reserverar vi för det. Hanteringen är lite olika beroende på om 
det är en svensk eller utländsk fordran. I Sverige får vi papper från 
Tingsrätten om konkurs. Jag har aldrig varit med om att vi som 
fordringsägare fått något från en konkurs. När konkursen är avslutad 
tar vi bort reserveringen från reskontran. När reserveringen sker 
bedöms individuellt.” 

 
På Fiskeby skriver de ned kundfordringen med 100 procent på en gång på grund 
av att oftast beror nedskrivningen på att kunden gått i konkurs. Vi frågade 
företagen om de återför en nedskrivning till beskattning i samband med 
deklarationen. På Holmen gör de inte det, däremot om de får tillbaka mer än vad 
som skrivit av  då återför de kundförlusten. På Fiskeby Board gör de ingen 
återläggning och de har aldrig fått någon kommentar om sitt tillvägagångssätt. 
Enligt Salinder har International Sales ändrat rutiner i samband med 
deklarationen från och med år 2002 eftersom de följer IAS. Hon menar de 
tidigare inte har återfört befarade kundförluster i samband med deklarationen, 
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utan det är först i år de tagit befarade kundförlusterna som ej avdragsgilla 
kostnader och bara kostnadsbokfört de konstaterade kundförlusterna.  
 
5.2.21 Nedskrivningsmetod - Schablontrappa 
 
Då vår förstudie visade att stora företag gör schablonmässiga nedskrivningar 
enligt en förutbestämd procentsats i en trappa, frågade vi de intervjuade i vilken 
utsträckning dessa trappor används. Thidblom på Öhrlings menar att många 
företag har olika avskrivningstrappor som de tillämpar. Till exempel en 
kundfordran som är förfallen sedan 6 månader skriver de ned med 50 procent 
och de som är förfallna mer än 1 år, med 100 procent. Han skiljer på det 
civilrättsligt och skatterättsligt. Detta är inte alltid skatterättsligt acceptabelt, 
menar Thidblom, men en rättvisande bild erhålls civilrättsligt av räkenskaperna. 
Därefter görs rättelse i deklarationen  och nedskrivningen dras inte av 
skattemässigt. Nedskrivningstrappan varierar beroende på bransch och företag. I 
de företag som har välfungerande ekonomifunktioner är det vanligare att det 
finns en policy än hos de mindre företagen. På de riktigt stora företagen har man 
interna redovisningspolicys. Om de granskar ett dotterbolag med ett amerikanskt 
moderbolag får de ofta fråga revisorskollegorna i Amerika huruvida de har följt 
de interna redovisningsreglerna. Det är ju sällan det står i samklang med hur 
skattemyndigheten ser på räkenskaperna.  
 
Oddman på KPMG menar att schablontrappan är den generella metod som hon 
tänker på. Hon menar att det är viktigt för de stora bolagen att de har en rätt 
värdering hela tiden och att gå in på varje fordran är en troligen omöjligt. För att 
få ett rättvisande bild under året kan det vara lämpligt att använda en 
schablonmetod. Det kan finnas krav uppifrån i en koncern på att använda en 
trappa, men i vårt svenska bokslut fungerar inte det sättet. Då får revisorn göra 
stickprov och individuellt bedöma varje fordran. Därefter tittar de på om utfallet 
stämmer med verkligheten, hur blev det så småningom och vad blev 
kundförlusterna.  
 
Oddman tycker inte att det är god redovisningssed att använda en 
schablontrappa ty enligt gällande lagar krävs det en individuell prövning, men:  
 

”Det kan i och för sig förändras om företagen känner att det är en 
lämpligare metod och de stora företagen kanske måste tillämpa den 
för att det är så stora mängder med fordringar, att det är praktiskt 
mer tillämpbart. Den kan ju vara nära sanningen, men att man måste 
kunna motivera att man gjort på ett visst sätt.” 

 
 
 



     94

Vi frågade Oddman om det kunde bli problem vid en revision från 
skattemyndighetens sida, om ett företag använts sig av en schablonmässig 
nedskrivning i en trappa. Egentligen borde det inte bli det, enligt Oddman 
eftersom en fordran som förfallit och inte blivit betald kan ses som osäker enligt 
god redovisningssed, men skattemyndigheten kanske har en tuffare bedömning.  
 
Enligt revisorn Gunnarsson är det främst de företag som ägs av utländska bolag 
som använder sig av en schablontrappa. Företagen får manualer och direktiv 
från moderbolagen om hur de ska hantera fordringarna. Det är inte så vanligt i 
Sverige som det är i utländska bolag, där man generellt skriver ned 
kundfordringar. Om de är förfallna mer än 90 dagar, skrivs de ned med 25 
procent, vid 180 dagar med 50 procent. Vi frågade Gunnarsson om företagen gör 
en korrigering i bokslutet när de använder sig av en trappa och om de gör en 
individuell värdering. Han menar att de inte gör en korrigering. Företagen med 
utländska ägare har en statisk värdering, där gör revisorerna ofta ett svenskt 
bokslut och sen görs ett annat åt moderbolaget. 
 
5.2.22 Väsentligt värde  
 
Man kan inte med hjälp av intervjusvaren säga exakt vad som är väsentligt 
värde. Det man däremot kan säga är att de olika revisionsbyråerna utvecklat 
olika formler för vad som kan anses vara väsentligt belopp i olika företag. 
Revisorn Gunnarsson nämner tumregler för vad som är väsentligt värde när de 
planerar revision: 

 
”Vi har en gräns som är fem procent och en gräns som är tio procent 
utav egna kapitalet. Det är olika typer av fel. Ibland är det 
aggregerade  fel, ibland är det enstaka fel. Det som ingår i vår  
bedömning är om det är systematiska fel eller om det är en 
felberäkning.”  

 
På Öhrlings använder revisorerna sig av ett materialitetsbelopp vid bedömning 
om vad som är väsentligt värde. Thidblom förklarar: 
 

”Det är individuellt från företag till företag. När vi gör vår 
granskning, fastställer vi ett materialitetsbelopp för olika företag. I 
vissa företag kan det beloppet vara 5000 och i andra 500 000 kronor. 
Det är med beaktande av hur det egna kapitalet ser ut, hur mycket 
man omsätter och så vidare. (…) Har man en kundfordran på 10 000 
som är osäker och ett materialitetsbelopp på 5000 är det skäl till att 
ifrågasätta. Men däremot i ett större företag där man fastställt 
materialtetsbelopp på 100 000 och man hittar något som verkar fel på 
90 000, ja då bryr vi oss inte om det. Materialitetsbeloppet, fastställs 
innan man börjar granskningen på ett företag.”  
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Vid International Sales är ett väsentligt värde då beloppet går upp mot en eller 
två miljoner, enligt Salinder. Detta belopp kan sättas i relation till omsättningen 
på 100 miljoner eller till de totala kundfordringarna som uppgår till ungefär 40 
miljoner kronor. I Vitamex utgör kundfordringar cirka 80 procent av 
balansomslutningen. Fiskeby har kundfordringar på 100 miljoner kronor och vid 
en kundförlust på 100 000 kronor är det en anledning att informera närmaste 
chef, detta belopp kan sättas i relation till omsättningen på 800 miljoner kronor. 
På Holmen har de följande uppfattning:  
 

”(…) om det skulle fallera med 50 miljoner så skulle vi tala om det för 
koncernekonomifinans så får de avgöra om de ska lämna uppgift om 
det till aktiemarknaden.” 

 
Kundförlusterna på 50 miljoner kan relateras till vinsten på 1,7 miljarder. 
Jönsson menar att då är förlusten anmärkningsvärd med tanke på företagets 
kundstock och vinst.  
 
5.2.23 Sannolikt 
 
En kundfordran anses vara osäker när det är sannolikt att betalning av fordran 
inte kommer att inflyta. Olsson på Rättsenheten kunde uppge en exakt 
procentsats på vad sannolikt är, medan revisorerna inte ansåg att det gick att 
mäta. Olsson förklarar: 
 

”Det är väl det som det står i RR 16 att det är mer sannolikt att man 
får pengar än att man inte får det. Det man får göra är en bedömning 
av de olika faktorerna vi varit inne på. Har det gått en längre tid och 
man gjort upprepade krav så är naturligtvis sannolikheten stor att 
man inte får in mer än en del av beloppet. Man har tolkat RRs sätt att 
uttrycka sig i RR 16 som att det är 51 procent. Att förlustrisken ska 
vara minst 51 procent.” 

 
Thidblom på Öhrlings har följande inställning till vad som är sannolikt: 
 

”Det går heller inte att mäta. Dels kan det vara att kundens kund är 
på obestånd och inte har möjlighet att betala, det är en faktor. Sen 
kan det vara fråga om tvister, där det kan vara svårt att göra en 
bedömning vem som har rätt. Går det till rättslig prövning blir det 
ofta förlikning. Ofta är det inte så att man inte får ut fulla värdet på 
kundfordran. Men det är svårt att som utomstående se vem som har 
rätt.” 
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För International Sales handlar sannolikhet om att det går rykten om att ett 
företag är skakigt, de tittar även på tidsaspekten och historiken för kunden. 
Nilsson på Fiskeby ger ett exempel på vad sannolikt är för honom: 
 

”Vi har en kund som alltid drar över med 30 dagar från 
förfallodagen. Sen är det alltid så att vi stoppar leveranserna och då 
kommer pengarna. Även om det gått 30 dagar är det inte sannolikt att 
vi inte skulle fått pengarna. Vi reserverar inte de pengarna. Sen kan vi 
reservera en annan kund efter 15 dagar.” 

 
På Holmen är det försäljningsbolaget, som sitter nära kunden, som gör 
bedömningen om kunden kommer att betala eller inte. Kjell-Berger menar att 
det är många komponenter som vägs ihop för att få fram ett sannolikhetskriterie, 
till exempel att fordran är förfallen till betalning eller att det går rykten om att 
kunden har problem. 

 
5.2.24 Skriftlig policy vid värdering av kundfordringar 
  
Olsson på Rättsenheten menar att en skriftlig policy kan vara till hjälp för både 
företag och revisorer vid värdering av kundfordringar. Han kan tänka sig att de 
stora revisionsbyråerna har dokumentation. Olsson menar att om det 
framkommer tumregler som företagen använder sig av, som inte rättspraxis tagit 
ställning till, kan det påverka rättspraxis. Oddman på KPMG tror att det kan 
vara svårt att upprätta en skriftlig policy: 
 

”Det är säkert olika om ni pratar med olika revisorer också hur man 
bedömer. Det märker man på våra kunder som haft en annan revisor 
tidigare och bedömt annorlunda. Det är för att bedömningen är 
subjektiv, det går egentligen inte att säga vad som är rätt och fel. Det 
är ju en hjälp, att man ser det som ett verktyg att komma fram till 
värdet av osäkra kundfordringar. Det kanske inte är så tokigt, då det 
är skrivet så väldigt lite om det.”  
 

Revisorn Gunnarsson anser att en policy som grundar sig i hur den kvalitativt 
representativa kretsen redovisningsskyldiga gör kan bli schablonartad. Han 
anser att det skulle vara intressant med någon form av god redovisningssed 
utifrån vissa kriterier som visar hur värderingsproblematiken vid kundfordringar 
ska hanteras. Salinder på Vitamex anser att en kortfattad beskrivning med 
konkreta exempel utan för många hänvisningar skulle vara till hjälp för 
företaget. Nilsson menar att varje företag skulle behöva hitta sin policy och 
skulle därför vilja att den är branschspecifik.  
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Kjell-Berger på Holmen är av samma åsikt som Nilsson på Fiskeby och menar 
att det skulle vara önskvärt om det fanns en branschrelaterad policy, men att det 
kan bli problematiskt med tanke på att företag är så olika. Han skulle vilja se en 
diskussion om vilken tyngd man ska tillmäta olika komponenter som exempelvis 
fordrans ålder så att en likformad bedömning kan erhållas inom en bransch. För 
att det ska få riktig tyngd så är det naturligtvis RR som ska sätta sitt signum 
under det, fortsätter Kjell-Berger. För att det ska bli en rekommendation krävs 
troligen en noggrann utredning på branschnivå samt att man kan enas över 
branschgränserna.  
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5.3  HUVUDSTUDIEN 
 
I detta avsnitt presenterar vi vår huvudstudie som utgörs av en sammanställning 
över hur våra målgrupper besvarat frågorna i enkäten (se bilaga 7 och 8). Vi har 
valt att slå ihop frågor med liknande innehåll och presenterar dem under samma 
rubrik. Då vår bortfallsuppföljning endast gav 7 svar ansåg vi att antalet enkäter 
var för litet för att undersöka eventuella skillnader mellan den grupp som 
svarade på en gång och de som svarade efter en påminnelse. Därmed redovisas 
alla enkäter tillsammans. 
 
5.3.1  Bakgrundsinformation 
 
Bland de 145 svarande var 66 revisorer och resterande 79 bestod av olika 
företag. Av nedanstående diagram går att utläsa inom vilken typ av region de 
svarande revisorerna verkar samt var företagen finns. Man kan se att det främst 
är revisorer från storstäder som besvarat enkäten medan nära hälften av de 
företag som skickat in enkäten finns på landsbygden.  
  

  Diagram 1 

                   Antal svarande: 145        Partiellt bortfall: 0 
 
För att få reda på vilken typ av kunskap den person som besvarar vår enkät 
besitter, ställde vi frågan vilken befattning personen innehar. Bland revisorerna 
var drygt 50 procent auktoriserade och 45 procent godkända revisorer. Övriga 
innehade befattningen revisorsassistent. En majoritet av de personer som 
besvarade enkäten hos företagen arbetade som ekonomichefer, en fjärdedel var 
redovisningsansvariga och resterande innehade befattningar såsom direktör och 
controller. Den som fattar beslut om nedskrivning av kundfordringar i företagen 
är främst ekonomichefen, VD:n samt revisorn. (se bilaga 10) I merparten av 
enkätsvaren är det den person som besvarat vår enkät som tar beslut i 
värderingsfrågor.  
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Antalet anställda på revisionsbyråerna och företagen varierade. För revisorerna 
är det vanligast att arbeta på kontor med 1-20 anställda, medan de flesta 
företagen har 21-50 anställda. 42 procent av företagen har fler än 100 anställda. 
 

För att få reda på om kundfordringar är en viktig post hos företagen fick de 
svara på hur stor andel av balansomslutningen som bestod av kundfordringar. 14 
procent av företagen hade en andel som låg mellan 0-10 procent av 
balansomslutningen. I Intervallen 11-20 procent samt 21-30 procent låg 80 
procent av företagen. Den högst redovisade andelen kundfordringar i förhållande 
till balansomslutningen var mellan 51-60 procent, det var 6 procent av företagen 
som låg i det intervallet. Detta kan jämföras med A-listans bolag som har en 
genomsnittlig andel kundfordringar på 19,2 procent av balansomslutningen. (se 
bilaga 12) 
        
Företagen fick också besvara frågan vilken bransch de tillhörde eftersom vi ville 
undersöka om det var branschspecifikt när en kundfordran bedöms som osäker. 
Företagen som besvarade vår enkät kunde delas in i 14 olika branscher. Den 
vanligast förekommande branschen var media som representerar 14 procent av 
de svarande. Livsmedel, skogsindustrin, plast och metallindustrins andel av de 
svarande var 11.5 procent vardera. Övriga branscher utgjorde en mindre andel 
och de representeras av företag inom exempelvis bygg, textil, verkstad och 
försäkringsbranschen (se bilaga 10).  
 

5.3.2 God redovisningssed och praxis 
 

Vi ville att revisorerna och företagen fritt skulle få skriva vad de ansåg att god 
redovisningssed och praxis är. Anledningen till detta var att vi inte ville ”styra” 
de svarande samt att vi förväntade oss skiftande svar, vilket gör det svårt att ge 
”rätt” alternativ. Vi har därför delat in de svar vi fått i olika grupper. I 
diagrammen nedan visas den indelning vi utfört.  
 

          Diagram 2  

      Antal svarande:  96            Partiellt bortfall: 49 
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Definitionen av god redovisningssed skiftade mellan revisorer och företag. 
Revisorerna menade att god sed främst var det som stod i rekommendationer 
från FAR eller i lagen tolkad tillsammans med rekommendationer. Företagen 
höll med om att det dels var det som stod i lagen tillsammans med 
rekommendationerna, men många menade att god sed var detsamma som att 
redovisningen avspeglar verkligheten, det vill säga ger en rättvisande bild av 
företagets ställning.  
 

          Diagram 3 

                         Antal svarande: 80           Partiellt bortfall: 65 
 
Vi var naturligtvis även intresserade av att veta hur grupperna definierade god 
sed vid värdering av kundfordringar. Revisorerna menade att man ska göra en 
individuell värdering av fordran, innehållande bland annat åldersanalys och 
sannolik betalningsförmåga. Även kravinsatser har betydelse.  
 
Företagen menade å sin sida att man ska göra en individuell bedömning, men de 
ansåg inte att en undersökning av kundens betalningsförmåga eller åldersanalys 
var av lika stor betydelse som revisorerna ansåg. Företagen värderar sina 
kundfordringar i större utsträckning efter de rutiner de har, de anser exempelvis 
att en fordran är osäker eller bör skrivas ned när den överlämnats till inkasso. 
Andra menar att fordran inte får skrivas ned förrän förlusten är konstaterad. Med 
konstaterad förlust, som redovisas i diagrammet ovan, avses exempelvis att 
företagen tappat kontakten med kunden eller att kunden ställt in sina betalningar 
och fått ackord eller har gått i konkurs. I de fall företag menar att god 
redovisningssed vid värdering av kundfordringar utgörs av principer, har de 
nämnt försiktighetsprincipen.  
 
När det gäller definitionen av redovisningspraxis, som redovisas i diagrammet 
nedan, var majoriteten av revisorerna och företagen överens om att praxis är vad 
företagen gör eller vad företagen gör tolkat tillsammans med rekommendationer. 
Det är endast revisorer som tar upp att praxis är det som branschen gör. (För 
exakta enkätsvar se bilaga 10 och 11) 
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           Diagram 4 

            Antal svarande: 82                       Partiellt bortfall: 63 
 
En stor andel av de svarande ansåg även att definitionen av redovisningspraxis 
är att de följer de lagar och rekommendationer som finns, de lägger inte vikt vid 
hur företag gör.  
 
Eftersom redovisningspraxis förändras över tiden är vi intresserade av att veta 
varifrån de svarande får information om de förändringar som sker. De fick 
kryssa i ett värde mellan 1 och 5 beroende på vilket inflytande som de olika 
källorna har. Vi har räknat ut ett medelvärde där värdet 1 är lika med ett litet 
inflytande och värdet 5 är mycket stort inflytande på hur de tar till sig ny 
information om redovisningspraxis. I nedanstående tabell redovisas det 
inflytande företag och revisorer anser att nedanstående källor har på dem. 
 

Tabell 2  
 

Från vilken källa erhålls  information om förändringar inom praxis  Företag Revisorer 

Uttalanden av Redovisningsrådet  3,41 4,38 
Utbildning  3,11 4,08 
Redovisningstidskrifter  3,23 3,56 
Nya lagar och domar från Regeringsrätten  3,25 3,9 
Riktlinjer från branschers intresseorganisationer 2,72 2,95 
Bolags årsredovisningar  1,94 2,63 

 

Antal svarande: 135   Partiellt bortfall: 10 
 

Det som kan utläsas ut ovanstående tabell är att revisorerna generellt ger högre 
medelvärden för hur viktig olika typer av information är än vad företagen gör. 
Företagen och revisorerna tar främst till sig information från Redovisningsrådet. 
Revisorerna framhåller även att de får information om praxis genom utbildning,  
de tar även intryck av RR:s domar och nya lagar. Den källa som svaranden får 
minst information från är genom bolags årsredovisningar. Det kan utläsas i 
tabellen att företagen generellt ger många informationskällor ett betyg lägre än 
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3, vilket innebär att de har ett litet inflytande på hur företag gör. Vi ville även 
veta vilka källor som har inflytande på redovisningspraxis i Sverige. I 
nedanstående tabell redovisas det inflytande företag och revisorer anser att olika 
faktorer har på redovisningspraxis. 
 

Tabell 3 
 

Vilka källor har inflytande på redovisningspraxis Sverige  Företag Revisorer
Auktoriteter inom redovisning  3,66 4,30 
Normgivande organisationer  3,76 4,14 
Skattesystemet  3,89 3,33 
Internationella utvecklingen  3,45 4,05 
Ekonomifunktionen i företag 3,15 2,47 
Auktoriteter inom näringsliv  2,76 2,75 
Allmänna opinionen 2,49 2,30 

 

Antal svarande: 135        Partiellt bortfall: 10 
 
De källor som har störst inflytande på redovisningspraxis i Sverige är enligt 
företagen skattesystemet, normgivande organisationer och auktoriteter inom 
redovisning, i nämnd ordning. Revisorerna rangordnar efter följande: de anser 
att auktoriteter inom redovisning påverkar praxis mest, därefter kommer 
normgivande organisationer och slutligen anser de att den internationella 
utvecklingen har inflytande. Båda grupperna anser att den allmänna opinionen,  
auktoriteter inom näringsliv och ekonomifunktionen i företag har liten betydelse. 
Detta kan ställas i jämförelse med definitionen av praxis, där en betydande del 
av både företagen och revisorerna menar att praxis är vad företagen gör. 
 

5.3.3  Skattemässig hantering 
 

Vi frågade målgruppen om de anser att det finns ett maktförhållande mellan 
redovisningsskyldiga och skattemyndigheten som gör att företagen anpassar sin 
redovisning. Hela 85 procent av företagen och 75 procent av revisorerna menade 
att det finns ett sådant maktförhållande.  
 

         Diagram 5 
     

 Antal svarande:135          Partiellt bortfall:10 
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Företag och revisorer har sig i stort sett samma åsikter om maktförhållandet 
mellan redovisningsskyldiga och staten. Båda grupperna menar att de främst 
anpassar sig genom att sätta skatteregler framför redovisningsregler. Många 
sneglar på skattereglerna och frångår försiktighetsprincipen. Ett företag anpassar 
sig av följande orsak: ”På grund av kraftiga bestraffningar som skattetillägg 
etcetera, som utgår trots att uppsåt saknas ”. En del företag återlägger poster i 
deklarationen. (se bilaga 10 och 11 för ytterligare information) 
 
Av de som har åsikten att det finns ett maktförhållande mellan 
redovisningsskyldiga och staten  anser 80 procent att skattemyndigheten ger ut 
tillräckligt med information. Samma åsikt har de som tycker att det inte finns 
något maktförhållande. En majoritet av både företagen och revisorerna följer 
Regeringsrättens domar och värderar respektive granskar kundfordringarna 
därefter. Cirka 10 procent av företagen svarar dock att de inte följer 
Regeringsrättens domar. 
 
Ungefär 80 procent av företagen och revisorerna anser att skattemyndigheten ger 
ut tillräckligt med information angående värdering av kundfordringar. De som 
inte håller med om den ståndpunkten saknar information. I nedanstående 
diagram redovisas vad de vill ha svar på. 
 

            Diagram 6 

   Antal svarande: 28                      Partiellt bortfall: 16 
 
Många anser att det saknas konkret information om hur man ska gå tillväga vid 
värderingen samt vilka åtgärder de måste vidta för att en reservering respektive 
nedskrivning ska accepteras av skattemyndigheten. Många företag hade ingen 
aning om att det gavs ut information. 27 procent av revisorerna anser att 
informationen som finns är felaktig och ytterligare 18 procent menar att 
skatterätten bör anpassas till civilrätten.  
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            Diagram 7 

                         Antal svarande: 135                      Partiellt bortfall: 10 
 
Att ha ett bra rykte hos skattemyndigheten är mycket viktigt både bland 
företagen och revisorerna. På en skala mellan 1-5 där 5 är mycket viktigt, 
hamnade företagen på ett medelvärde av 4,41 och motsvarande värde för 
revisorerna blev 4,46.  
 
5.3.4        Vilka regler, rekommendationer och principer används? 
 
Företag och revisorer fick skriva fritt om vilka regler och rekommendationer de 
tillämpar vid värdering av kundfordringar. Vi delade in svaren i 8 olika grupper. 
I diagrammet nedan visas att de främst stöder sig på en kombination av lagar 
och rekommendationer. Bland de lagar som nämndes finns ÅRL samt BFL och 
bland rekommendationerna nämndes RR:s rekommendationer samt BFN:s 
allmänna råd. Övriga regler de använder är skatteregler, individuell bedömning, 
sannolikhet och åldersanalys. Företagen gav ofta svar som inriktades på hur de 
går tillväga och en del av dem menade att de följer sina revisorers 
rekommendationer.  
 

         Diagram 8         

        Antal svarande: 95               Partiellt bortfall: 50 
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Nedanstående diagram behandlar vilket inflytande olika redovisningsprinciper 
har för värderingen av kundfordringar.  
 
           Diagram 9 

  Antal svarande: 135                    Partiellt bortfall: 10 
 
Företag och revisorer har rangordnat de tre viktigaste principerna i samma 
ordning. Det högsta medelvärdet fick försiktighetsprincipen tätt följt av 
rättvisande bild och väsentlighetsprincipen. Generellt sett har revisorerna högre 
medelvärden på varenda redovisningsprincip, vilket vi tolkar som att de tar 
hänsyn till fler principer vid värderingen än vad företagen gör.  Både företag och 
revisorer menar att matchning och jämförbarhetsprincipen har en liten betydelse. 
                    
Vi undrade om de svarande anser att det finns ett gap mellan olika 
redovisningsprinciper och praxis vid värdering av kundfordringar. 77 procent av 
de svarande menar att det inte fanns något gap, medan resterande var av motsatt 
åsikt. Ett företag menade att ”Det finns det säkert. Principer och 
rekommendationer ger utrymme för tolkningar” Bland de företag som menade 
att det finns ett gap var de vanligaste svaren att försiktighetsprincipen och 
skattepraxis är i konflikt med varandra. De tycker även att skattemyndigheten 
har för höga beviskrav för nedskrivning av kundfordringar och att det är stora 
skillnader mellan skattemässig bedömning och praxis. Skattemyndigheten har 
för stränga krav om när en fordran blir osäker och att företagen är tvungna att 
återlägga reserverade fordringar i deklarationen. Många anser även att det finns 
ett gap mellan god redovisningssed och skattepraxis. 
 
Bland de som inte tyckte att det finns något gap gavs endast ett fåtal 
motiveringar. En motivering från en revisor var att gapet är inte mer än att det 
finns okunskap bland företag vad som gäller och vad som godtas som 
nedskrivningar skattemässigt. 
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5.3.5  Värdering av kundfordringar - osäker 
 
Bland de företag och revisorer som besvarat vår enkät anser majoriteten att en 
kundfordran blir osäker efter fler än 2 påminnelser och när fordran lämnats till 
inkasso. För att undersöka om det finns någon skillnad mellan principerna i 
relation till vid vilken händelse de blir osäkra redovisas i nedanstående diagram 
vilket inflytande de olika principerna har, uppdelat på när en fordran anses bli 
osäker hos de svarande.  

 
           Diagram 10 

       Antal svarande:133         Partiellt bortfall:12 
 
Staplarna är i stort sett jämna över hela diagrammet och det maximala inflytande 
de olika faktorerna kan få är 3,0. Det går att utläsa är den händelse som har 
högst inflytande på när en fordran blir osäker är att 3 eller fler påminnelser har 
sänts ut och att de som har den åsikten även anser att försiktighetsprincipen är 
viktig. För de övriga finns dock inget samband mellan vilken princip ett företag 
använder sig av och när de betraktar en fordran som osäker. Det som däremot 
påverkar bedömningen är om kunden har ett dåligt rykte. Mer än 80 procent av 
företagen och 70 procent av revisorerna menar att ryktet påverkar bedömningen. 
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I diagrammet nedan visas att det är vanligast att betrakta en fordran som osäker 
först när den har gått till inkasso. Nästan lika många företag har svarat att om 
man har skickat ut 3 påminnelser eller fler, kan man se kundfordran som osäker.  
 

              Diagram 11 

                       Antal svarande: 136                           Partiellt bortfall: 9 
 

Att företag skulle vänta med att betrakta en fordran som osäker tills 
kundförlusten är konstaterad, är det ytterst få som håller med om. Varken 
företagen eller revisionsbyråerna väntar tills kunden gått i konkurs. 35 procent 
anser att en fordran är osäker när den överlämnats till inkasso och 30 procent av 
företagen anser att den blir det efter fler än 3 krav.  
 
En kundfordran anses vara osäker när det är sannolikt att betalning av fordran 
inte kommer att inflyta. Våra målgrupper fick svara på vid vilken förlustrisk det 
enligt dem är sannolikt att betalning inte inflyter. Där kan utläsas exempelvis i 
första raden att 2 procent av företagen och revisorerna anser att det är sannolikt 
att betalning inte inflyter vid en förlustrisk på 10 procent.   

 

              Tabell 4 
 

Andel företag & revisorer
 

Sannolik förlustrisk  
0,02 10 
0,02 25 
0,27 50 
0,15 51 
0,09 60 
0,02 61 
0,08 70 
0,14 75 
0,11 80 
0,06 90 
0,01 95 
0,03 0 
1, 0  

 
Antal svarande: 105              Partiellt bortfall:40 
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5.3.6 Värdering av kundfordringar - Problem 
 
Det kan uppstå olika typer av problem vid värdering av kundfordringar, som till 
exempel när en fordran ska skrivas ned och med hur mycket. Vi ställde frågan 
om företagen skriver ned i alltför stor eller för liten utsträckning. Av de 136 
svaren menade 115 personer att företagen gör en bra bedömning av 
nedskrivningsbehovet. 18 svar, varav 16 revisorer, löd att företagen borde skriva 
ned oftare, men det var ingen som tyckte att företagen skrev ned för ofta.  
 
I diagrammet nedan presentera företagens och revisorernas svar på frågan om 
vilka problem som kan uppstå vid värdering av kundfordringar. Det vanligaste 
problemet som nämndes är hur bedömningen av kundens betalningsförmåga ska 
göras. Svaranden tyckte även att det uppstår problem när skatte- och 
civilrättsliga regler står i konflikt med varandra samt när en förlust kan ses som 
definitiv. 
 
           Diagram 12 

                        Antal svarande: 84                 Partiellt bortfall: 61 
 
Den metod som främst används vid värdering av kundfordringar är en 
individuell värderingsmetod. 94 stycken av företagen och revisorerna använder 
enbart den metoden. Den generella metoden används av 20 företag och 
revisorer, dock i kombination med någon annan metod. Schablontrappan 
används i viss utsträckning av 23 företag och revisorer. (se bilaga 10 och 11) 
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5.3.7  Vilken hänsyn tas till olika faktorer 
 
Vid bedömningen om en kundfordran ska skrivas ned, tar man oftast hänsyn till 
ett flertal faktorer. I diagrammet nedan visas vilken vikt de olika faktorer har i 
den samlade bedömningen om en fordrans nedskrivning. Vi har räknat ut ett 
medelvärde för varje faktor, där 5 är detsamma som att företaget tar mycket stor 
hänsyn till just den faktorn. 
 
Det är tydligt, i diagrammet nedan, att det är ett flertal faktorer som påverkar 
bedömningen om vad som ingår vid analysen. Medelvärdet för revisorer vid 
inställda betalningar ligger på 5,0. Det vill säga att alla revisorer tycker att man 
vid en nedskrivning ska ta mycket stor hänsyn till om kunden ställt in sina 
betalningar. Övriga faktorer som är mycket viktiga i nedskrivningsförfarandet är 
fordrans ålder, om kunden har tidigare betalningsanmärkningar eller om fordran 
gått till inkasso. Det man inte tar lika stor hänsyn till är fordrans belopp och 
vilken betydelse kunden har för företaget.  
 
        Diagram 13 

                         Antal svarande: 136                       Partiellt bortfall: 6 
  

På frågan när företagen brukar skriva ned sina kundfordringar blev det absolut 
vanligaste svaret, både bland revisorer och företag, att de brukar vänta till 
bokslutet med att skriva ned en kundförlust. Om företaget ej tillämpar månads- 
eller kvartalsbokslut kan vissa företag vänta upp till ett år med att skriva ned en 
kundförlust.  
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5.3.8  Väsentligt värde 
 
Ett företag har en skyldighet att lämna information till aktiemarknaden om en 
befarad kundförlust uppgår till ett väsentligt värde. I nedanstående diagram 
svarar företagen på vad som är ett väsentligt värde för dem.  
 
        Diagram 14 

            Antal svarande:36                            Partiellt bortfall: 43 
 
Ur diagrammet kan det utläsas att 72 procent av företagen med 21-50 anställda 
anser att väsentligt värde är upp till 50 000 kronor. Majoriteten av företagen med 
51-100 anställda har samma åsikt. Därefter följer intervall med belopp som 
endast ett fåtal anser är väsentliga. Det finns en tydlig gruppering i mitten av 
diagrammet där väsentligt värde utgörs av 501- 550 000 kronor. Det är företag 
med mer än 201 anställda som anser att väsentlig värde är mer än 10 miljoner 
kronor. Trenden är att ju fler antal anställda ett företag har, desto högre är det 
väsentliga värdet.  
 
Vi har även frågat vad företag anser är väsenligt värde om de tar hänsyn till 
samtliga kundfordringar. Företagens svar förstärkte den uppfattning som gavs 
för enskilda fordringar med avseende på att, ju fler anställda desto högre belopp. 
Trenden är att små och mellanstora företag anser att väsentlig värde är mellan 0- 
250 000 kronor, för stora företag är väsentligt värde mellan 501 000- 50 050 000 
kronor.  
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5.3.7 Intresse av skriftlig policy 
 
En majoritet av målgruppen tycker att det skulle vara intressant eller mycket 
intressant med en skriftlig policy angående värdering av kundfordringar. 
Revisorerna har något större intresse för policyn än företagen.   
 

           Diagram 15 

   Antal svarande:142                      Partiellt bortfall: 3 
 
En av anledningarna till varför en skriftlig policy ses som ointressant är att de 
svarande anser att bedömningar om värdering av kundfordringar måste göras 
individuellt för varje enskilt företag, och att en policy lätt blir för generell för att 
den ska fungera i praktiken. Bland de motiveringar till varför en policy skulle 
vara intressant eller mycket intressant återfinns bland annat att det skulle vara en 
hjälp i arbetet samt att företagen skulle använda sig av enhetliga normer. (se 
diagram nedan) 
 
         Diagram 16 

             Antal svarande: 49       Partiellt bortfall: 61  
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Bland de revisorer och företag som menar att det finns ett gap mellan olika 
redovisningsprinciper och praxis, finns ett större intresse för en skriftlig policy 
än bland de som inte tycker att det finns något gap. Mer än 85 procent av de som 
anser att det finns ett gap mellan principer och praxis tycker att en policy skulle 
vara intressant eller mycket intressant. Motsvarande siffra bland de företag och 
revisorer som anser att det inte finns något gap är 65 procent. 
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6. EGNA REFLEKTIONER 
 
I detta kapitel görs en sammanställning av de bilder som getts av 
kundfordringar. Med vår föreställningsram och aktuella regelverk som 
utgångspunkt söker vi ge en bild av vad god redovisningssed vid värdering av 
kundfordringar är och därmed besvara studiens problemformuleringar och 
syfte. 
 
I nedanstående modell visas strukturen för detta kapitel. Inledningsvis tar vi upp 
redovisning av kundfordringar med utgångspunkt från redovisningens syfte. 
Därefter beskrivs värderingsmetoder, väsentlighetskriteriet och sannolikhets-
kriteriet i nämnd ordning. Med dessa som utgångspunkt behandlas vilka faktorer 
som påverkar när en kundfordran blir osäker och kan skrivas ned. Vi beskriver 
sedan vad revisorer och företag anser är god redovisningssed vid värdering av 
kundfordringar samt vilket intresse det finns för en skriftlig policy inom 
området. I figuren framgår det även att maktförhållande, skattepraxis samt 
förändring av praxis påverkar redovisningen av kundfordringar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Figur nr 11: Struktur för Egna reflektioner 
 
Kapitlet avslutas med att behandla om redovisningsskyldigheten är en funktion 
av makt och om det finns ett gap mellan god sed och skattepraxis. Eftersom god 
sed är vad en representativt kvalitativ krets av redovisningsskyldiga gör, 
beskrivs praxis i ett större perspektiv samt vad som skulle föranleda en 
förändring av praxis vad gäller värdering av kundfordringar. 
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6.1  Redovisning av kundfordringar 
 
Vi menar att en förutsättning för att uppnå redovisningens syften om rationellt 
beslutsfattande och minskad osäkerhet är att en värdering av företagens 
kundfordringar utförs. Enligt det resultatorienterade synsättet kan hela posten 
kundfordringar utgöra en intäkt om företaget utgår från att intäkten intjänats när 
produkten färdigställts eller levererats till köparen. En tredje intäktsdefinition 
fokuserar på betalningssituationen. För att intäkten ska erkännas måste företaget 
erhållit betalning för fordran. (Falkman, P 2000) Detta medför att företagets 
resultat påverkas av vilket synsätt de har på intäkter. Det balansorienterade 
synsättet skulle medföra att företagens resultat utgör differensen av 
nettotillgångar. Om en kundfordran reserveras minskar tillgångarna vilket leder 
till ett lägre resultat. Det balansorienterade synsättet har dock frångåtts till 
förmån för det resultatorienterade. (Falkman, P 2000)   
 
För att den information företagen ger till aktieägarna ska vara relevant och 
tillförlitlig menar vi att osäkra kundfordringar måste beaktas i redovisningen. 
Om detta inte sker möjliggörs inte ett rationellt beslutsfattande då informationen 
inte blir relevant med avseende på dess prognos och återföringsvärde. För att 
informationen ska vara relevant måste osäkerheten reduceras när det gäller 
företagens framtida betalningsflöden. (Smith, D 2000) Kundfordringarna måste 
värderats noggrant med avseende på kundernas betalningsförmåga för att 
minska osäkerheten i prognosvärdet. Företagen bör vara konsekventa vad gäller 
dess rutiner för hantering av kundfordringar, för att möjliggöra återföring av 
tagna beslut. För att den information posten kundfordringar ger ska vara 
begriplig för beslutsfattaren menar vi att företagen bör vara noga med att visa 
vilken värderingsmetod de använt i årsredovisningens notapparat. Vi menar 
även att information bör ges ut kontinuerligt, för att den ska vara aktuell för 
beslutsfattare vid köp eller försäljning av aktier.  
 
6.2  Värderingsmetoder  
 
Nedskrivning av kundfordringar kan ske på olika sätt. ÅRL ger uttryck för att 
den individuella metoden ska användas i 2 kap. 4§. Där framkommer att 
”delposter ska värderas var för sig”. Detta medför att en individuell värdering av 
fordran krävs, men i vissa fall går det bra att göra en generell nedskrivning enligt 
skattepraxis. Ett tredje sätt att värdera som framkommit i de intervjuer vi utfört 
är att större koncerner gör schablonmässiga avsättningar i en trappa, vilket 
främst förekommer i företag med utländska ägare. Användandet av 
schablontrappa har ännu inte prövats av någon rättslig instans, enligt Leek, J 
(03-02-14). 
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Många företag använder en kombination av värderingsmetoder. Den vanligaste 
metoden är individuell värdering, enligt vår huvudstudie använder 71 procent 
enbart denna metod.  Endast 2 procent underlåter att använda individuell 
värdering. 23 procent av de tillfrågade använder i viss utsträckning en generell 
metod. Ytterligare 17 procent nyttjar den så kallade schablontrappan, varav 3 
procent enbart använder trappan som värderingsmetod. Även i vår 
valideringsstudie framkom att individuell värdering var vanligast. Olsson på 
Rättsenheten tillägger dock att generella nedskrivningar accepterats i vissa 
branscher, som till exempel postorderbranschen.  
 
För att informationen ska vara tillförlitlig är en individuell värdering av 
kundfordringarna lämplig då det går att verifiera varje faktura till en enskild 
kund. Vi menar att den generella värderingsmetoden ger en lägre verifierbarhet 
då mätvärdet utgör en schablon. Det är dock rimligt att använda metoden för 
företag med många små kunder då kostnaderna annars skulle överstiga nyttan av 
den information beslutsfattarna erhåller. Det kan inte vara väsentlig information 
för en beslutsfattare att små fordringar särredovisas.   
 
Användandet av generell metod anser vi passar för företag med många små 
kunder. Om företaget har historiska data att utgå ifrån bör metoden underlätta 
värderingen. Vi anser att det är förvånansvärt många företag som använder sig 
av schablontrappan. Det är önskvärt att skattemyndigheten uttrycker sin åsikt 
om användandet av schablontrappor. Då det inte finns några domar och 
myndigheten inte uttryckt sig i frågan, kan uppfattningen fås att de anser att 
värderingsmetoden är godkänd.  
 
6.3  Väsentligt värde  
 
Enligt väsentlighetsprincipen behöver inte en transaktion som inte påverkar en 
beslutssituation särredovisas. Det beror på att nyttan av informationen ska vara 
större än kostnaderna för att tillhandahålla den, enligt Redovisningsrådet. FAR 
betecknar ett fel som väsentligt när ”de är av sådan omfattning eller art att de, 
om de varit kända för en omdömesgill intressent/bedömare, hade påverkat 
dennes ställningstagande”. Revisorn Gunnarsson berättade att på KPMG har de 
en gräns för hur stora fel de godtar i redovisningen eftersom de granskar utifrån 
ett väsentlighetsperspektiv. Fel som är mindre än fem procent respektive tio 
procent utav det egna kapitalet beaktas inte i granskningen. Vi menar att de 
godtar, i våra ögon, stora fel. 
 
Det är självklart att beloppet för väsentligt värde skiljer sig efter företagens 
karaktär och omsättning. I vår huvudstudie beskrev två revisorer att de ansåg att 
företagen borde ge särskild information till aktiemarknaden om en kundförlust 
utgjorde 10 procent av posten kundfordringar i balansräkningen. Det framgick 
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även att ju större företaget är, desto större är det väsentliga värdet. På Vitamex 
anser de att väsentligt värde är 1,5 procent av omsättningen. När Holmen sätter 
beloppet i relation till kundfordringar blir det väsentliga värdet 5 procent av 
kundstocken. Om samma belopp sätts i relation till omsättningen blir det endast 
0,6 procent, vilket vi menar är anmärkningsvärt lite.     
 
De värden som revisorer och företag anser är oväsentliga särredovisas inte i 
företagens årsredovisningar. Vi menar att de procentsatser som nämnts i vår 
valideringsstudie är låga och därför borde den redovisning som våra svarande 
lämnar till aktiemarknaden vara tillförlitlig. Det sammanfaller med den åsikt 
Nilsson, S (1999) har om att informationens tillförlitlighet kompromissas på 
basis av att den är kostsam att producera. Den studie vi utfört visar dock att 
bortfallet av information inte torde påverka beslutsfattare i deras val om köp 
eller försäljning av aktier.  
 
6.4  Sannolikt  
 
En kundfordran anses vara osäker när det inte är sannolikt att betalning av 
fordran kommer att inflyta. Olsson på Rättsenheten anser att det är sannolikt att 
betalning inte inflyter när förlustrisken är över 50 procent. Då revisorn Leek 
kvantifierar sannolikt menar han att det beror på vem man talar med. 
Förlustrisken kan variera mellan 51-99 procent, själv är han böjd att säga 75 
procent. Det är den skatteskyldige som ska visa att sannolik förlustrisk 
föreligger enligt proposition 1980/81:68. Vidare krävs i regel att det ska vara en 
konstaterad förlust för att avdrag ska medges. Avdrag kan dock medges om ”det 
kan anses sannolikt att fordringen är osäker intill det nedskriva beloppet”.  
 
För att ta reda på vad sannolikt innebär för revisorer och företag, har vi gjort en 
beräkning som visar vilken genomsnittlig förlustrisk som åläggs 
sannolikhetskriteriet. Utifrån det generella kriteriet vi kommit fram till, kan 
värdet för kundfordran beräknas. I nedanstående modell har vi delat upp de 
företag och revisorer som besvarat enkäten i olika grupper beroende på vad de 
uppgivit för förlustrisksprocent. Genom att ta 1 minus den förlustrisk i procent 
som företagen och revisorerna svarat, har vi kommit fram till utfallsandelen från 
fordran, det vill säga det utfall på fordran de tror sig erhålla. Till exempel har 15 
procent av företagen och revisorerna svarat att vid en förlustrisk på 51 procent är 
det sannolikt att betalning inte kommer att inflyta. Utfallet på fordran blir 
därmed 1 minus 0,51 vilket ger 49 procent. 
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    Tabell 5 
 

 
Sannolikhet 

 
Utfall från fordran  

Beräknat värde i 
redovisningen 

      0,02       x            90              = 1,8 
      0,02       x            75              = 1,5 
      0,27       x            50              = 13,5 
      0,15       x            49              = 7,35 
      0,09       x               40              = 3,6 
      0,02       x            39              = 0,78 
      0,08       x            30              = 2,4 
      0,14       x            25              = 3,5 
      0,11       x            20              = 2,2 
      0,06       x            10              = 0,6 
      0,01       x              5              = 0,05 
      0,03       x              0              = 0,00 
       1, 0  37,28 

 
                          

Naturligtvis ska företagen göra en individuell värdering av sina fordringar. Om 
man utgår från ovanstående beräkning borde dock många företag ta upp fordran 
till cirka 37 procent av det nominella värdet, om det är sannolikt att betalning 
inte kommer att inflyta. Den genomsnittliga förlustrisken i vår undersökning 
ligger på cirka 63 procent.  
 
Thorell (1984) anger att ”framtida förluster som är sannolika” ska beaktas 
direkt, enligt försiktighetsprincipen. Det betyder att när företagen av olika 
anledningar anser sig ha en förlustrisk på mer än 50 procent, så skulle det 
skatterättsligt gå bra att reservera för den i räkenskaperna. Hur stor förlustrisken 
ska vara för att sannolikhetskriteriet ska uppfyllas står inte uttryckligt skrivet 
någonstans. Trots detta har skattemyndigheten, företag och revisorer en relativt 
samstämmig syn på vilket värde som ska åläggas kriteriet. Att företag och 
revisorer verkar ha en hårdare bedömning på vad sannolikt är, kan bero på att de 
avvaktar med att skriva ned. Vi menar att det kan komma av att de inte har en 
kontinuerlig värdering eller att de inte uppfyller de skatterättsliga kraven för 
nedskrivning. 
 
I RÅ 1949 not 819 framkommer att avdrag endast kan medges i den mån förlust 
”konstaterats eller gjorts sannolik.” Bevisbördan vilar på den skattskyldige. I ett 
flertal domar från Regeringsrätten och Kammarrätten (se bilaga 9) har 
domstolarna vägrat avdrag för nedskrivning på fordringar bland annat med 
motiveringen att den skattskyldige inte visat att förlusten varit sannolik eftersom 
tillräckliga åtgärder inte vidtagits för att driva in fordringarna.  
 
 
 
 
 



     118

6.5  Avgörande händelse - Kundfordran osäker 
 
Av praxis framgår att avdrag medges för både konstaterade och befarade 
förluster. (RÅ 1950 not 1 och 1970 not 2149) IAS har ingen rekommendation 
som behandlar värdering av kundfordringar. Vägledning fås dock i IAS 10 första 
stycke, som uttrycker att kostnadsföring kan göras om en uppskattning av 
förlusten är möjlig. I det andra stycket framgår att en reservering ska ske ur 
försiktighetssynpunkt när en förlust är sannolik.  
 
Enligt vår huvudstudie anser 34 procent att tidpunkten då en kundfordran blir 
osäker är när den överlämnats till inkasso. 30 procent av företagen och 24 
procent av revisorerna menar att den blir osäker redan efter 3 eller fler 
påminnelser. Då 3 procent av företagen och 13 procent av revisorerna menar att 
fordran är osäker redan efter första påminnelsen kan man sammantaget säga att 
67 procent av företagen och 71 procent av revisorerna ser fordran som osäker 
när den kommit till inkasso. Resterade ansåg att fordran blir osäker först när 
fordran lämnats till kronofogdemyndigheten eller när kunden ställt in 
betalningar och fått ackord. Även kundens rykte påverkar bedömningen om när 
en kundfordran blir osäker. I huvudstudien menade en kvalificerad majoritet av 
de svarande att det påverkar. Olsson på Rättsenheten anser dock inte att enbart 
ett rykte har inverkan på värderingen av en fordran. Han menar att ryktet måste 
kunna verifieras på något sätt. 
 
Olsson på Rättsenheten menar att en kundfordran blir osäker någonstans mellan 
tre eller fler skickade påminnelser och inkasso, vilket stämmer väl överens med 
den uppfattning som framkom i huvudstudien. Han anser att skattemyndigheten 
inte lägger vikt vid hur stor andel av fordran som reserverats, utan det handlar 
om att företagen har en rutin för hur de ska gå tillväga när en kund inte betalar 
och att denna följs regelmässigt. Nilsson på Fiskeby menar att en kundfordran 
blir osäker efter två påminnelser, då anser han sig ha följt försiktighetsprincipen. 
Salinder på Vitamex menar att antalet påminnelser och dagar efter förfallodatum 
inte har någon betydelse för när en kundfordran blir osäker eftersom kunder 
inom vitaminbranschen generellt är dåliga betalare. Salinder menar att det 
istället beror på vilken information de har om kunden. Holmen skickar inte ut 
skriftliga påminnelser, utan har istället telefonkontakt med kunden för att få reda 
på varför betalning inte inkommit. Enbart det faktum att flera krav utsänts har 
dock i praxis "icke utan vidare” hänfört en fordran till sannolik förlust. (RÅ 
1970 not 2149) 
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En övervägande del av de tillfrågade menar att en kundfordran är osäker när den 
kommit till inkasso. Denna beskrivning valideras av de intervjuer vi utfört, där 
även Olsson på Rättsenheten stöder uppfattningen. Författarna menar därför att:  
 

 ”en kundfordran synes osäker av både företag, revisorer och 
skattemyndigheten då den överlämnats till inkasso.” 

 
6.6    Faktorer som påverkar nedskrivning av kundfordran  
 
Det är många olika faktorer som påverkar nedskrivning av en kundfordran. 
Enligt vår huvudstudie tar företag och revisorer främst hänsyn till följande 
faktorer när de gör en nedskrivning. Av störst betydelse är om kunden ställt in 
sina betalningar, därefter kommer fordrans ålder, om fordran skickats till 
inkasso, betalningsanmärkningar, antal skickade påminnelser samt om kunden 
tidigare varit en dålig betalare. De faktorer som hade minst betydelse var om det 
var en ny eller gammal kund, kundens betydelse för företaget samt fordrans 
belopp.  
 
I vår valideringsstudie framkom att revisorerna Thidblom och Gunnarsson ansåg 
att fordrans belopp har avgörande betydelse vid granskningen. Det anser inte 
företagen som menar att beloppet inte är viktigt när de bedömer om en fordran 
ska skrivas ned eller inte. Vi menar att revisorerna förmodligen inte granskar 
oväsentliga värden. Om  företag underlåter att skriva ned små värden påverkar 
inte det inte företagets ställning nämnvärt, varför granskning då inte är viktig ur 
ett väsentlighetsperspektiv. 
 
Företagen har en mer komplex bedömning än revisorerna när de beaktar om en 
fordran ska skrivas ned eller inte. Salinder på Vitamex menar att företaget tar 
hänsyn till fordringens ålder, antal skickade påminnelser och framförallt svaren 
på dessa vid värderingen av om en kundfordran är osäker. Om det är en ny eller 
gammal kund påverkar också bedömningen. Till exempel anser Salinder att en 
ny kund som inte betalar är mer osäker framför en gammal kund. På Fiskeby 
ställer de in leveranserna om inte kunden betalar. Inkommer inte betalning är det 
av betydelse för att nedskrivning kan ske. Olsson på Rättsenheten menar att om 
företaget fortsätter att leverera till kunden är det ett incitament till att 
nedskrivning inte får ske. Enligt Kammarrättsmålet 1095-1994 medgavs dock 
avdrag, trots fortsatta leveranser då det gjorde en framtida betalning möjlig.    
 
Då det inte finns något lagstöd för hur nedskrivning av kundfordringar ska 
utföras kan det vara oklart när en förlust anses definitiv vilket kan leda till att 
företag felaktigt skriver ned fordringar på ett sätt som inte har stöd i praxis. Det 
framkom i vår huvudstudie att många saknar konkreta regler för hur de ska gå 
tillväga vid värderingen och när en förlust är definitiv skattemässigt.  
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Olsson på Rättsenheten menar att företag gör nedskrivningar regelmässigt vid 
bokslutet. Han tror att konstaterade förluster redovisas löpande och att man 
väntar till bokslutet med att bedöma befarade förluster. Enligt Olsson är det 
inget absolut krav för skattemyndigheten att fordran ska ha gått till inkasso eller 
att kunden försatts i konkurs för att få en skattemässigt giltig nedskrivning. 
Däremot finns ett krav att man ska kunna dokumentera att det är utsiktslöst att få 
in pengar. Nedskrivningen sker ofta i samband med bokslutet i mindre 
familjeägda företag, medan de större företagen har inbyggda rutiner som gör att 
man har gjort reserveringar under året, enligt Thidblom.  
 
Skattemässigt har förlust i kundfordran hänförts till avdragsgill driftsförlust 
sedan tillkomsten av 1928 års KL. Däremot saknas särskild reglering om när 
förlusten är avdragsgill. Av praxis framgår dock att avdrag medges för både 
kostaterade och befarade förluster samt för beräknade omkostnader för 
indrivning (RÅ 1950 not 1). Enligt IAS 10 punkt 26 ska även händelser som 
inträffar efter balansdagen tas hänsyn till. En justering ska ske av en förlust på 
en kundfordran som bekräftas genom att kunden efter balansdagen gått i 
konkurs.  
 
Sammanfattningsvis menar vi att företag bör kunna visa en beräkning på hur 
nedskrivningsbeloppet framkommit. I huvudstudien framgår att revisorer och 
företag har samma åsikt om vilken tyngd som ska åläggas de faktorer som 
påverkar när en kundfordran kan skrivas ned. Övriga faktorer som har betydelse 
är att avdrag normalt inte medges om inte företaget stoppar leveranserna. För 
skattemyndigheten och revisorer är det även av betydelse om beloppet som ska 
skrivas ned har ett väsentligt värde. Författarna menar därför att samtliga 
faktorer som redovisas nedan bör beaktas vid nedskrivning av kundfordringar. 
Den tyngd de bör åläggas följer av nedanstående tabell. 
  
     
               Faktorer - Nedskrivning 

       1. Kunden har ställt in sina betalningar  
       2. Fordrans ålder 
       3. Fordran har överlämnats till inkasso 
       4. Kunden har betalningsanmärkningar 
       5. Antal skickade påminnelser 
       6. Kunden är sedan tidigare en dålig betalare 
       7.         - Fordrans belopp 

                                        - Ny eller gammal kund 
                                        - Kundens betydelse för företaget 
 
                                     Övriga faktorer: 

                - Väsentligt värde, 
                - Stoppade leveranser 
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6.7  God redovisningssed 
 
I Sverige utgör begreppet god redovisningssed normgivningens allmänna grund 
enligt Nilsson, S (1999). Begreppet är lagfäst sedan 1976 och enligt förarbetena 
till nu gällande lag är god redovisningssed en faktiskt förekommande praxis hos 
en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. (prop. 1975:104 s. 148) 
För närvarande finns det ingen skatterättslig bestämmelse som reglerar 
värdering av kundfordringar, vilket medför att god redovisningssed ska gälla. 
Hänvisningen i Inkomstskattelagen finns i 14 kap. 2§ st 2 där det framkommer 
att inkomster och utgifter tas upp som intäkt och dras av som kostnad det 
beskattningsår de hänför sig till, enligt god redovisningssed. 
 
Eftersom god redovisningssed, enligt FAR, innefattar att man vid redovisningen 
ska använda sig av både lag, rekommendationer och praxis kan det vara svårt att 
veta vilken tyngdpunkt som ska läggas på respektive del. Olsson på 
Rättsenheten menar att förarbetena till bokföringslagen uttrycker att det primärt 
är uttalanden från normgivande organ och en god praxis från företagen som är 
god redovisningssed, den kan även vara branschrelaterad. Enligt Jönsson, S 
(1985) finns det finns två fraktioner vid tolkningen av begreppets innebörd. Den 
ena menar att det är praxis som har störst vikt och den andra fraktionen menar 
att det är de normgivande organens uttalanden som ska avgöra vad som är god 
redovisningssed.  
 
I huvudstudien menade 29 procent av revisorerna att god sed främst är det som 
står i rekommendationer från FAR, ytterligare 23 procent menar att god sed 
erhålls vid beaktande av lagen samt rekommendationerna tillsammans. Endast 
16 procent anser att god redovisningssed enbart utgörs av praxis. Av företagen 
anser 28 procent att god redovisningssed uppnås vid beaktande av både lagen 
och rekommendationerna och 13 procent menar att det enbart är 
rekommendationer som styr. Endast 2 procent anser att god sed är lika med 
praxis. 26 procent av de svarande företagen avser att god redovisningssed istället 
är att ge en rättvisande bild av företagets ställning. Vi menar att den beskrivning 
revisorer och företag ger placerar dem i den fraktion som lägger tyngdpunkten 
vid normgivningens betydelse. 
 
Vissa författare har ansett att god redovisningssed bör anses synonymt med det 
angloamerikanska begreppet true and fair, enligt Nilsson, S (1999). Eftersom en 
stor andel av företagen menar att god redovisningssed är att ge en rättvisande 
bild av företagets ställning, kan de ha en poäng i det. Vi har dock ingen 
uppfattning om begreppen true and fair och rättvisande bild är synonyma. En 
rättvisande bild av företaget kan dock erhållas om de följer god redovisningssed 
menar vi. Nilsson, S (1999) menar att god sed och rättvisande bild inte är 
synonyma då de intagits var för sig i olika paragrafer. Vi är av samma åsikt och 
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menar att en skillnad mellan begreppen möjligen kan utläsas i ÅRL 2 kap. 3§ 
där det framkommer att en rättvisande bild ges om balansräkningen, 
resultaträkningen och noterna upprättas som en helhet, vilket torde åsyfta 
redovisningens informationsfunktion. Författarna har inte fått någon grund i 
studien, att en rättvisande bild är vad en kvalitativt representativ krets 
bokföringsskyldiga gör när de redovisar.  
 
Olsson på Rättsenheten anser att det inte går att stöda sig på andra regler än 
ÅRL 4 kap 9§ vid nedskrivning av kundfordringar. Där kan utläsas att 
kundfordringar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen. Han tillägger att regeln är väldigt allmän till sin karaktär. 
Vad gäller kriterierna för nedskrivning av kundfordringar, det vill säga tidpunkt 
och beloppsmässig omfattning, ger lagtexten ingen direkt vägledning utan 
hänvisning sker till bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed. Vi 
menar att den bedömningen som görs av osäkra fordringar i 
beskattningshänseende därför borde överensstämma med den 
företagsekonomiska. I 1976 års BFL anges i 16§ att en fordran som är osäker 
ska tas upp till det belopp som beräknas inflyta. Det ska alltså finnas en 
beräkning som visar i vilken omfattning en fordran kommer att inflyta. Vi menar 
att det ankommer den skattskyldige att visa en beräkning. Alternativt kan den 
skattskyldiges bokföring, om den är ordnad, anses presumera att en korrekt 
beräkning föreligger. Skattemyndigheten måste då göra sannolikt att det inte 
finns någon beräkning eller att beräkningen är felaktig. 
 
Revisorerna i valideringsstudien menar att företag bör följa en rutin när de 
värderar kundfordringar och värdera fordringarna individuellt för att god sed ska 
uppfyllas. Det framgår även att en löpande värdering bör ske under året, ty om 
en stor kundfordran skrivs ned först vid årets slut kan hela bolaget gå omkull 
menar revisorn Thidblom. Samtliga företag i valideringsstudien menar att 
individuell värdering är bäst. Salinder på Vitamex menar även att om 
värderingen efterbildar verkligheten har god sed uppnåtts. Ekendahl på Vitamex 
håller med, men tillägger att värderingen bör vara försiktig. Även Nilsson på 
Fiskeby menar en användning av försiktighetsprincipen leder till att värderingen 
utförs enligt god sed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     123

I huvudstudien framkommer att både företag och revisorer menar att en 
individuell värdering av fordran är god sed. Därefter skiljer sig åsikterna åt. 
Företagen menar att god redovisningssed för kundfordringar i stor utsträckning 
utgörs av de rutiner de har, vilka består av ett flertal faktorer. Revisorerna stöder 
sig mer på uttalade principer, såsom individuell värdering. Nedan framgår den 
bild av god sed som ges av värdering av kundfordringar i huvudstudien. 
Författarna menar att den belyser den goda seden för företag och revisorer. 
           
       
         God sed - Revisorer           God sed - Företag   
       1. Individuell värdering      1. Individuell värdering 
       2. Sannolik betalningsförmåga     2. Olika rutiner 
       3. Åldersanalys av fordran     3. Nedskrivning vid förlust 
       4. Skickade påminnelser     4. Inkasso 
       5. Försiktighetsprincipen     5. Försiktighetsprincipen 
       6. Inkasso        6. Skickade påminnelser 
                                                                          7. Sannolik betalningsförmåga  
 
 
För att den goda redovisningsseden ska uppfyllas menar vi även att företag bör 
ha ett skriftligt tillvägagångssätt för hur de behandlar kundfordringar samt att de 
bör utföra en kontinuerlig värdering av fordringarna under året. 
 
6.8  Skriftlig policy vid värdering av kundfordringar 
  
I vår huvudstudie framgick att 80 procent av revisorerna och 74 procent av 
företagen ansåg att det var intressant eller mycket intressant med en policy. En 
övervägande del av revisorer och företag menar att den skulle vara till hjälp i det 
dagliga arbetet. Många revisorer anser att en skriftlig policy skapar praxis och 
ger enhetliga normer för värderingen. En stor andel av företagen vill 
benchmarka sin egen redovisning mot policyn för att få alternativa 
värderingssätt.  
 
Olsson på Rättsenheten menar att en skriftlig policy kan vara till hjälp för både 
företag och revisorer vid värdering av kundfordringar. Policyn kan, genom nya 
tumregler som rättspraxis inte tagit ställning till, påverka rättspraxis. Revisorn 
Gunnarsson vill ha en handbok om hur man ska hantera 
värderingsproblematiken vid kundfordringar. Enligt Salinder på Vitamex borde 
handboken ge en kortfattad beskrivning med konkreta exempel. Nilsson på 
Fiskeby och Kjell-Berger på Holmen anser även att policyn ska vara 
branschrelaterad. Kjell-Berger vill även veta vilken tyngd som ska tillmätas 
olika komponenter som exempelvis fordrans ålder, för att en likformad 
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bedömning ska kunna erhållas inom en bransch. Om policyn ska få tyngd ska 
Redovisningsrådet ge ut den. 
 
Vi menar att en skriftlig policy skulle leda till en större jämförbarhet mellan 
olika företags hantering av kundfordringar samt att den minskar osäkerheten för 
hur en korrekt värdering ska utföras. Eftersom både företag ofta väntar till 
bokslutet med att skriva ned en kundförlust tyder det på bristande rutiner kring 
hanteringen av kundfordringar. Om företaget ej tillämpar månads- eller 
kvartalsbokslut kan vissa företag vänta upp till ett år med att skriva ned en 
kundförlust. Då revisorerna menar att endast 8 procent av företagen har en 
kontinuerlig värdering bör det finnas ett stort behov av en policy som styr upp 
verksamheten. Författarna menar att: 
 

”Det synes finnas ett stort intresse och behov av en policy då företag 
inte utför en kontinuerlig värdering och saknar rutiner för      

hantering av kundfordringar.” 
 
6.9  Maktförhållande 
 
Som en följd av samhällsutvecklingen, har ansvarsförhållanden som är förenade 
med redovisningsskyldighet blivit allt vanligare. Ansvaret för de resurser 
företagen anförtros utlöser en redovisningsskyldighet om det finns någon som 
har makt att avkräva det av företagen och som kan utfärda sanktioner om 
redovisningsskyldigheten inte fullgörs, enligt Ter Vehn, A (1981). Vi menar att 
skattemyndigheten kan påverka företagen med avseende på redovisningens 
utförande eftersom de har möjlighet att utfärda skattetillägg. I vår huvudstudie 
beskriver hela 85 procent av företagen och 75 procent av revisorerna att det 
finns maktförhållande mellan redovisningsskyldiga och skattemyndigheten som 
gör att de anpassar sin redovisning.  
 
Sverige har en kontinental tradition där lagstiftningen spelar en stor roll för 
redovisningen, enligt Ter Vehn, A (1981). Traditionellt har lagen syftat till att 
skydda borgenärernas intressen genom att förhindra att företagen övervärderar 
sina tillgångar. Skattemyndigheten vill dock inte att företagen undervärderar 
kundfordringarna och på så sätt undandrar staten skatt menar Smith, D (2000). 
Myndigheten lägger vikt vid fastställande och fördelning av årets vinst, vilket 
blir en legalistisk fråga om att fördela ett överskott mellan motstridiga intressen 
enligt så klara regler som möjligt, enligt Jönsson, S (1985). 
  
Det framkom i vår förstudie att auktoriserade revisorn Arne Gunnarsson menade 
att skattemyndigheten trots avsaknad av särskilda skatteregler vägrar att 
godkänna företagens redovisningen som underlag för taxeringen. Hans 
ställningstagande ligger i linje med den åsikt Boris Carlsson uttrycker i Svensk 
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skattetidning (1979). Carlsson menar att det redovisade resultatet, beräknat 
enligt bestämmelserna i BFL, måste korrigeras i flera avseenden för att komma 
fram till taxerad rörelseintäkt. Han anser att det medfört att skattelagstiftningen i 
flera avseenden kommit att bli styrande för utvecklingen av god 
redovisningssed. Även Thorell uttrycker sin uppfattning i avhandlingen 
Skattelag och affärssed (1984). Han menar att beskattningen fortlöpande borde 
påverkas av utvecklingen inom redovisningsområdet, men på grund av att det 
inte finns uttryckliga regler i skattelagstiftningen har det visats att 
”skattemässiga ändamålsskäl” vägts in när man ser på praxis. Vi har även fått 
maktförhållandet beskrivit för oss i huvudstudien. Ett av svaren var att 
redovisningen anpassas: ”På grund av kraftiga bestraffningar som skattetillägg 
etcetera.” Utifrån ovanstående har författarna uppfattningen att: 
 

”Redovisningsskyldighet synes regelmässigt  
vara en funktion av makt” 

 
I huvudstudien framkom att företag och revisorer i stort sett har samma åsikter 
om maktförhållandet. Båda grupperna menar att de främst anpassar sig genom 
att sätta skatteregler framför redovisningsregler. Många sneglar på 
skattereglerna och frångår försiktighetsprincipen. Olsson som är skatteexpert på 
Rättsenheten och uppdaterad på vad som är god redovisningssed, medger att 
företagen anpassar redovisningen men inte på grund av något maktförhållande, 
utan på grund av att det är praktiskt att ha samma värdering både skattemässigt 
och i redovisningen. Skatteexperten Landemark, som tidigare arbetat på 
skattemyndigheten, menar att företagen framförallt anpassar sig till skatterätten, 
genom kortsiktiga lösningar för att komma undan beskattning. 
 
Det framkommer även att maktförhållandet är olika påtagligt beroende på 
företagens storlek. Enligt Nilsson på Fiskeby har skattemyndigheten betydande 
makt. Han menar att mindre företag i större utsträckning än stora företag inte 
vågar ta strid med skattemyndigheten. Det beror på att mindre företag inte har 
samma ekonomiska resurser och tid att avsätta som stora företag. Han menar 
även att skattemyndigheten ofta utfärdar skattetillägg, men att det i viss mån kan 
vara bra med sanktioner om företag gör helt fel.  
 
Det Holmen Paper beskriver, förstärker den uppfattning vi fått om att stora 
företag ”gör som de själva vill”. Enligt Jönsson påverkas Holmen inte av 
skattemyndigheten när det gäller värdering av kundfordringar. De använder 
försiktighetsprincipen fullt ut. Kjell-Berger som är controller på Holmen 
utvecklar resonemanget. Han menar att Holmen inte anpassar balansposten 
kundfordringar alls, utan den tas upp till vad de anser är god redovisningssed. 
Han menar att Regeringsrättens domar endast påverkar skatteberäkningen, inte 
redovisningen. Om rätten beslutar att en fordran inte får skrivas ned enligt 
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försiktighetsprincipen återlägger Holmen posten i skatteberäkningen, men 
balansposten ändras inte. I nedanstående figur beskriver vi vilket inflytande 
skattemyndigheten har på företag och revisorer. Den övre pilen i modellen 
avspeglar i vilken omfattning maktförhållandet påverkar små och stora företag 
respektive revisorer. Den nedre pilen visar i vilken utsträckning de svarande 
anpassar redovisningen efter skatteregler. 
 

MAKTFÖRHÅLLANDE  
                       Litet inflytande                                         Stort inflytande 
  
 
 
 
      

      Endast skattemässig anpassning        Liten anpassning                  Total anpassning  
                          
                                                                          Figur nr 12: Maktförhållande - Anpassning  
 
Vi menar att mindre företag anpassar redovisningen till skatteregler i större 
utsträckning än stora företag. Det framkom i förstudien att revisorn Leek ansåg 
att det var praktiskt att företag tillämpade skattereglerna, ty då behöver inte 
regelmässiga återföringar göras av reserverade kundfordringar. Den bild vår 
valideringsstudie gav var att stora företag endast anpassar redovisningen skatte-
mässigt, om de är tvungna. Eftersom revisorerna granskar redovisningen efter ett 
väsentlighetsperspektiv anser vi att de godkänner företagens redovisning så 
länge det inte finns betydande fel. De påverkas av maktförhållandet såtillvida att 
de avråder från nedskrivning av kundfordringar om de skatterättsliga kraven inte 
uppfylls, ty de vill inte att deras kunder ska hamna i processer med 
myndigheten. 
 
Kjell-Berger på Holmen beskriver även maktförhållandet mellan marknads-
noterade företag och marknaden. Han menar att om Holmen värderar 
kundfordringar väsentligt fel kommer ett straff i första hand från marknaden. 
Han kallar det:  
 

” Marknadens dom (…) Bolaget får dåligt rykte, ägarna tappar massa 
pengar eftersom aktierna förmodligen kommer att 

sjunka i värde.” 
 

Både företag och revisorer menar att skattemyndigheten är en viktig intressent. I 
huvudstudien framkommer betydelsen av att ha ett gott rykte hos myndigheten. 
Av de som har åsikten att det finns ett maktförhållande mellan 
redovisningsskyldiga och staten  anser 80 procent att skattemyndigheten ger ut 
tillräckligt med information. Vi kan därför inte påstå att maktförhållandet beror 

Stora Företag Revisorer Mindre företag 
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på en brist av information från skattemyndighetens sida, trots att många 
svarande beskriver att de saknar konkreta regler för exempelvis när en 
kundförlust kan anses konstaterad. Maktförhållandet beskrivs snarare som att det 
civilrättsliga och skatterättsliga regelverken kolliderar. I och med att 
skattemyndigheten har möjlighet att utfärda sanktioner om de anser att 
redovisningsskyldigheten inte fullgörs, är de den starkaste parten.  
 
6.10      Gap mellan redovisningsprinciper och skattepraxis 
  
Eftersom den bild företagens årsredovisningar ger är känslig för valet av 
värderingsprinciper, reglerar ÅRL vilka principer som ska vara vägledande. I 
ÅRL 2 kap. 4§ framgår det att företag ska vara ”rimligt försiktiga” och värdera 
kundfordringar enligt lägsta värdets princip. Hänsyn ska dock tas till 
”förutsebara och möjliga förluster”. Det framgår även i ÅRL 2 kap. 3§ att 
balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och 
ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Nilsson, S (1999) 
menar att det är uppenbart att denna princip kan stå i strid med 
försiktighetsprincipen. I övrigt hänvisar lagen till god redovisningssed. (Smith, 
D. 2000).  
 
Eftersom företag ska använda sig av god redovisningssed när de värderar 
kundfordringar menar vi att det ger upphov till en diskussion om vilken tyngd 
som ska åläggas de olika redovisningsprinciperna, vilket kan leda till att god 
redovisningssed tolkas på olika sätt. Skattemyndigheten ställer även olika krav 
för nedskrivning respektive reservering. Företagen måste visa att förlusten är 
sannolik. Det innebär att fordran ska vara förfallen till betalning, en individuell 
värdering ska ha utförts och företagen ska visa att de aktivt har försökt driva in 
fordran.  
 
Skatteexperten Landemark menar att innan den nya ÅRL kom, hade lagen en 
tydligare försiktighetsprincip. Nya ÅRL uttalar att företag ska visa en 
rättvisande bild av företagets ställning. Hon menar att den sistnämnda principen 
väger tyngst idag. Olsson på Rättsenheten har en annan synpunkt. Han menar att 
lagen säger att ”lägsta värdets princip” ska gälla, vilket innebär att 
försiktighetsprincipen väger tyngst. Han menar att ”rättvisande bild” endast 
påverkar värdering av kundfordringar indirekt. Olsson nämner även 
väsentlighetsprincipen, men enligt honom påverkar den inte värderingen. Vi 
menar att han troligen avser att skattemyndigheten inte granskar ett företag om 
kostnaden för granskningen överstiger den skatt som kan dras in till staten.  
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I huvudstudien framkommer att det inte finns ett stort gap mellan 
redovisningsprinciper och redovisningspraxis. De som menar att det finns ett 
gap beskriver att skattepraxis inte överensstämmer med god redovisningssed. 
Den syn företag och revisorer ger i valideringsstudien är att det finns ett gap 
mellan redovisningsprinciper och skattepraxis. Alla utom Rättsenhetens expert 
Olsson anser att det finns ett gap. Ett flertal svarande anser att 
skattemyndighetens hårda praxis troligen bygger på ett rättsfall från 40-talet då 
återvunna kundförluster inte var skattepliktig intäkt. Idag utgör återvunnen 
kundförlust skattepliktig intäkt. Revisorn Arne Gunnarsson  menar att ÅRL är 
tydlig med att LVP gäller vid värdering av omsättningstillgångar och att 
skattemyndigheten trots avsaknad av särskilda skatteregler vägrar att godkänna 
redovisningen som underlag för taxeringen. Även revisorn Thidblom 
förespråkar en restriktiv syn på kundfordringar med tanke på borgenärsskyddet. 
Kjell-Berger som representerar Holmen anser att principerna försiktighet och 
rättvisande kan ge skilda resultat. Författarna till denna studie menar att:  
 

”Det finns ett gap mellan försiktighetsprincipen och skattepraxis.” 
 
Om ett företag tar hänsyn till ”förutsebara och möjliga förluster” torde en 
fordran kunna beaktas som osäker redan när den är förfallen till betalning. 
Skattemyndigheten medger dock inte att försiktighetsprincipen används fullt ut 
och kräver utöver att fordran är förfallen, att företaget aktivt har försökt driva in 
fordran. Vi menar att försiktighetsprincipen inte går så långt.  
 
Vi anser dock inte att företag ska vara ”för försiktiga”. Det finns en risk att för 
stor tyngd läggs på försiktighetsprincipen. Både Holmen och Fiskeby säger att 
de använder principen fullt ut och skriver ned fordran med 100 procent så fort 
den anses osäker. Kjell-Berger på Holmen medger att en mer rättvisande bild av 
verksamheten skulle framkomma om de skrev ned fordran med 50 procent 
istället. Vi stöder den uppfattning Nilsson, S (1999) har när det gäller 
försiktighet. Han menar att om företag är för försiktiga medför det medvetna 
felaktigheter i bokslutet, då företag inte behandlar tillgångar, skulder samt 
intäkter och kostnader likformigt. Vi anser att det minskar trovärdigheten, 
jämförbarheten och relevansen i den redovisning företagen ger ut. Vi menar 
även att företagen ska ta fasta på lagtextens ord, ”rimlig försiktighet”. Då borde 
företagen och skattemyndigheten ha en liknande uppfattning om den tyngd som 
ska åläggs redovisningsprinciperna försiktighet respektive rättvisande bild.  
 
Vi menar att ett större problem när det gäller gapet mellan civilrätt och 
skattepraxis kommer av att skattemyndigheten lägger bevisbördan på företagen 
som ska visa att en förlust är sannolik. Thorell (1984) kommenterar sambandet 
mellan god redovisningssed och skattelagstiftningen. Han menar att en 
bokföringsmässig värdering, som är förenlig med god redovisningssed och inte 



     129

strider mot någon skatteregel ska godtas vid taxeringen. Problemet är enligt 
Thorell att den skattskyldige har bevisbördan för att en kundförlust är sannolik, 
vilket medför att om bevisningen inte är tillfredsställande så frångås företagens 
bokföring.  
 
Ett exempel på den bevisning skattemyndigheten kräver ges i ett uttalande från 
revisorn Gunnarsson. Han ifrågasätter ibland värdet av en kundfordran utifrån 
ÅRL, men vet att kunden inte har vidtagit tillräckligt många indrivningsåtgärder 
för att uppfylla de skatterättsliga kraven för nedskrivning. Både Salinder på 
Vitamex och Kjell-Berger på Holmen håller med Gunnarsson. De anser att det 
finns ett gap mellan redovisningsprinciper och den skattepraxis som är tillämplig 
vid nedskrivning av kundfordringar. Kjell-Berger menar att skattemyndigheten 
kräver att företag i princip ska skicka påminnelser för att en kundförlust ska vara 
befarad och att de inte får skriva ned förrän kunden ställt in sina betalningar eller 
gått i konkurs. 
 
Grosskopf & Rabe (1991) har diskuterat betydelsen av god redovisningssed vid 
inkomstbeskattningen. De menar att samma resultat inte alltid uppnås trots att 
skatterätten bygger på civilrätten. Enligt författarna beror detta främst på 
skillnader i bevisbörda. Civilrätten innehåller värderingsregler som inte hindrar 
en alltför låg värdering av tillgångarna, det krävs ingen bevisning. Denna typ av 
bevisning får istället krävas av skatterätten, vilket kan få konsekvenser vid 
värderingen av kundfordringar.  
 
Eftersom god redovisningssed är vad en kvalitativt representativ krets 
redovisningsskyldiga gör, anser vi att det är ett stort problem att 
skattemyndigheten kräver att företagen ska skicka skriftliga påminnelser till sina 
kunder. Holmen har policyn att ta personlig kontakt med kunden istället för att 
skicka påminnelser. De har en relation med kunden och menar att det även finns 
kulturella skillnader som påverkar. I Asien och Nordafrika tar kunden det som 
en direkt förolämpning att få en påminnelse. Enligt myndighetens regler skulle 
Holmen ”aldrig” få skriva ned en fordran trots att kunden uttryckligen sagt att 
den inte kan betala.  
 
Vi anser att den praxis skattemyndigheten tillämpar för nedskrivning av 
kundfordringar inte är samstämmig med den tolkning som företag och dess 
revisorer gör. Detta kommer framförallt av att bevisbördan läggs på företagen 
samt de krav myndigheten ställer. Vi menar att det är god affärssed att företagen 
har en personlig kontakt med sina kunder och på så sätt undersöker deras 
betalningsförmåga. Det betyder att de inte är för försiktiga när de underlåter att 
skicka påminnelser, dock ökar verifierbarheten om de gör det, då skriftlig 
bevisning erhålls. Börje Leidhammar skriver i sin avhandling, Bevisprövning i 
taxeringsmål att kravet i Bokföringslagen på att följa god redovisningssed bör ge 
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goda förutsättningar för en säker bevisvärdering i ett skattemål. 
Skattemyndigheten borde acceptera den goda redovisningsseden, såtillvida att 
företagen kan visa att det är deras policy att ha telefonkontakt istället för skriftlig 
kontakt med kunden. Vi menar att skattemyndighetens krav kan leda till att den 
goda redovisningsseden tolkas olika av revisorer, företag och 
skattemyndigheten. Författarna menar därför att: 
 

”Det finns ett gap mellan redovisningsprinciper och skattepraxis, som 
framförallt kommer av att skattemyndigheten lägger bevisbördan på 

företagen, vilket leder till att god redovisningssed i vissa fall inte 
accepteras som underlag i taxeringen.” 

 
6.11  Redovisningspraxis i ett större perspektiv 
 
Den europeiska utvecklingen har gått mot en mer marknadsinriktad information 
i och med EU:s uttalade målsättning om harmonisering och likformighet enligt 
Nilsson, S (1999). I princip beskrivs två filosofier vad gäller lagstiftning kring 
redovisningsfrågor i olika länder. Den ena lägger vikt vid fastställande och 
fördelning av årets vinst, den andra lägger tonvikten vid att redovisningen ska ge 
en riktig bild av företagets ekonomiska situation. Den förra blir legalistisk, det är 
fråga om att fördela ett överskott mellan skattemyndigheter och aktieägare, 
enligt så klara regler som möjligt. Den senare betonar beslut om 
resursfördelning framför allt via kapitalmarknaden som det främsta syftet enligt 
Jönsson, S (1985). Vad som har hänt enligt Smith, D (2000) är att  
redovisningsprofessionerna har utvecklat egna regler för vad som ska anses vara 
”true and fair”. En bidragande orsak till den utvecklingen har varit att 
redovisningsfrågor blivit föremål för civilrättegångar i en utsträckning helt 
främmande för den kontinentala traditionen. Det har då legat i byråernas intresse 
att få till stånd ett regelverk för redovisningen menar Smith, D (2000). 
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I nedanstående modell framgår hur en förändring av redovisningspraxis kan ske. 
Den visar att redovisningspraxis vid värdering av kundfordringar beror på en 
kombination av de problem som råder i samhället, den institutionella ramen 
(normer och regler) och att alternativa redovisningssätt finns vid den tidpunkt 
förändring av redovisningspraxis blir aktuell. Modellen förutsätter att det 
utvecklas en redovisningsteknologi som är inriktad på att sammanställa och 
formulera praktiskt nyttig och användbar redovisningskunskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                 Figur 13. Faktiskt redovisningspraxis, Källa: Ter Vehn, A (1981) Egen bearbetning 
 
Vi menar att ett redovisningsproblem som berör många intressentgrupper i 
samhället är att Sverige anpassas från ett legalistisk synsätt till ett mer 
marknadsorienterat synsätt i och med harmoniseringen till EU:s direktiv. Enligt 
skatteexpert Landemark märks det i nya ÅRL att principen rättvisande bild 
väger tyngre än tidigare. Det vanligaste problemet, som nämns i huvudstudien 
vid värdering av kundfordringar, är att bedöma kundens betalningsförmåga. Det 
är naturligtvis svårt menar vi, då värdet av kundfordran bygger på en prognos. 
Det finns inte heller någon rekommendation som beskriver vilken tyngd som ska 
åläggas de faktorer som påverkar betalningsförmågan. Det framgick även i 
huvudstudien att det uppstår problem när skatte- och civilrättsliga regler står i 
konflikt med varandra. Vi menar att det aktualiserar frågan om inte 
redovisningen i Sverige helt kan frikopplas från beskattningen i enlighet med 
den anglosaxiska traditionen vilket är en åsikt som stöds av revisorn 
Gunnarsson. Den institutionella ramen som påverkar den goda 
redovisningsseden i Sverige är enligt de revisorer som besvarat vår huvudstudie 
främst rekommendationer från FAR eller lagen tolkad tillsammans med olika 
rekommendationer. Företagen höll med om att man följer god redovisningssed 
om lagtexten tolkas tillsammans med rekommendationer, men många menade 
att god sed var detsamma som att redovisningen avspeglar verkligheten. 
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Eftersom många företag är internationellt verksamma, menar vi att deras 
beskrivning kan vara influerad av den anglosaxiska traditionen. Betydelsen av 
IAS 10 för utvecklingen av god redovisningssed med avseende på 
kundfordringar framgår av BFN:s cirkulär 12/5  där BFN ansåg att anvisningen 
utgjorde ett betydelsefullt uttalande. De som representerar Holmen menar att 
eftersom företaget ingår i en koncern väntar de med riktlinjer tills det finns en 
rekommendation. Kjell-Berger på Holmen har åsikten att det är 
Redovisningsrådet som bör sätta sitt signum på rekommendationen för att den 
ska vara legitim. Många menar att FAR fortfarande spelar en stor roll och vi 
anser att det kommer av att de flesta företagen är små och medelstora, vilket 
innebär att de inte behöver använda rådets rekommendationer.  
 
Olsson på Rättsenheten anser att skattesystemet påverkar praxis i viss 
utsträckning. Han menar att det måste finnas redovisningsmässiga alternativ för 
att det ska kunna påverka värderingen av kundfordringar. De alternativ som 
erbjuds är enligt oss att företag väljer att tillämpa försiktighetsprincipen full ut 
eller att de är ”rimligt försiktiga,” vilket borde ge en rättvis bild av företaget. Vi 
menar att de stora företagen i Sverige fortfarande har en mycket försiktig 
inställning och att de inte ännu anpassat värderingen av kundfordringar till det 
”marknadsperspektiv” som EU erbjuder.  
 
6.12  Förändring av praxis 
 
Accepterandet av förändringar föregås av opinionsbildning och attitydpåverkan. 
Vi kommer att beskriva den bild våra svarande har om de källor som påverkar 
praxis i Sverige och varifrån de får information om förändringar. Därefter tar vi 
upp attitydbildningen när det gäller kundfordringar och vad som ger en 
legitimerande effekt till en förändring av de regler som gäller vid värderingen. 
Utifrån nedanstående modell beskriver vi den uppfattning de svarande har. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Figur 14: Förändring av praxis, Källa: Jönsson, S (1985), Egen bearbetning 
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6.12.1 Influenser på svensk praxis 
 
I huvudstudien framkom vilka källor som har störst inflytande på 
redovisningspraxis i Sverige. Enligt företagen är det skattesystemet, 
normgivande organisationer och auktoriteter inom redovisning, i nämnd 
ordning. Revisorerna menar att auktoriteter inom redovisning påverkar praxis 
mest, därefter kommer normgivande organisationer och slutligen anser de att 
den internationella utvecklingen har inflytande.  
 
Vi har valt att utgå från huvudstudien i modellen ovan. Det framkom dock i 
valideringsstudien att företag ansåg att den internationella utvecklingen var 
viktigare än skattesystemet. Vi menar att företagen påverkas direkt av den starka 
kopplingen mellan redovisning och beskattning i Sverige och av den 
anledningen får skattesystemet som representeras av RSV, inflytande över 
praxis. När det gäller god redovisningssed menar Thorell (1984) att syftet är att 
beskattningen fortlöpande ska påverkas av utvecklingen inom redovisnings-
området men att skattemässiga ändamålsskäl kommit till uttryck i praxis när det 
gäller det kopplade området. Den internationella utvecklingen är viktig enligt 
Olsson på Rättsenheten eftersom det finns beslut om en anpassning till IAS från 
2005. Revisorn Oddman har samma åsikt och menar vidare att så småningom får 
skattelagarna ändras efter vad som händer på marknaden och internationellt. 
Företagen kommer även att behöva utbildning för att kunna implementera IAS i 
redovisningen menar Nilsson på Fiskeby. Samtliga tillfrågade i 
valideringsstudien menar att normgivande organisationer  påverkar mycket.  
 
De tillfrågade tar även hänsyn till RR:s och Akutgruppens uttalanden vilket 
påverkar praxis. Även auktoriteter inom redovisning kan påverka i viss 
utsträckning, men Olsson på Rättsenheten menar att det främst är de 
normgivande organisationerna och deras utgångspunkter. Det är Salinder på 
Vitamex som ändrar rangordningen då hon menar att skattesystemet påverkar 
mer än normgivande organ och auktoriteter. Hon menar att Vitamex även 
påverkas av att de ingår i en koncern, eftersom moderorganisation i Holland kan 
skicka instruktioner om nya principer. Den allmänna opinionen och 
ekonomifunktionen i företagen har inte inflytande på redovisningspraxis i 
Sverige enligt de tillfrågade. 
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6.12.2 Information om förändringar 
 
Enligt huvudstudien ansåg både företag och revisorer att de främst tog till sig 
information från Redovisningsrådet. Därefter rangordnar revisorerna utbildning, 
nya lagar och domar som viktiga informationskällor i nämnd ordning. Företagen 
menar att nya lagar och domar kommer på andra plats och därefter tar de till sig 
vad som står i redovisningstidskrifter. Revisorer och företag tar inte något större 
intryck av andra bolags årsredovisningar och de riktlinjer som branschers 
intresseorganisationer ger ut. 
 
I valideringsstudien bekräftas att den viktigaste informationskällan är svenska 
normgivande organisationer. Här nämns utöver Redovisningsrådet även FAR. 
Olsson på Rättsenheten påverkas främst av de normgivande organen, eftersom 
de har varit så aktiva de senare åren. Då företagen många gånger är en del i ett 
större sammanhang påverkas de mycket av information från koncernstaben som 
delar ut riktlinjer för hur affärsområdena ska agera för att alla ska dra åt samma 
håll.  
 
6.12.3 Attitydbildning 
 
När det gäller att upptäcka behov av att förändra existerande normer eller 
etablera nya där praxis är splittrad, förefaller den svenska redovisningseliten 
effektiv menar Jönsson., S (1985). Det framkommer att samtliga i 
valideringsstudien tar intryck av tidningen Balans trots att den inte anses vara 
den viktigaste informationskällan. Enlighet och jämförbarhet ställer krav på 
allmängiltiga normer, menar Jönsson, S (1985). Vi menar att det finns behov av 
mer enhetliga normer när det gäller värdering av kundfordringar som ställer krav 
på en kontinuerlig värdering, eftersom kundfordringar påverkar företagens 
resultat.  
 
6.12.4 Legitimering 
 
Kjell-Berger på Holmen menar att det är möjligt att en prövning i 
Regeringsrätten skulle ge ett helt annat resultat för vilka regler som gäller när 
kundfordringar värderas. Då skulle skattemyndigheten vara tvungen att ändra 
sina anvisningar menar han och då påverkas praxis. Om en ny rekommendation 
ska ges ut anser han att den bör komma från Redovisningsrådet, för en 
legitimerande effekt. Olsson på Rättsenheten håller med om att domarna har ett 
stort inflytande för området kundfordringar eftersom det knappt finns 
prejudicerande domar och det i sista hand är Regeringsrätten som bestämmer 
innehållet i god redovisningssed. Om praxis ändras måste det få återverkningar 
på granskningsmanualer och liknande, menar han. Det framkommer även att 
företag lyssnar mycket till vad deras revisorer har för åsikter när det gäller 
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värderingen. Det ligger i linje med att Jönsson, S (1985) menar att det är 
auktoriteten hos experter som får företagen att acceptera normerna. Samtliga 
tillfrågade läser årsredovisningar för att se hur andra gör, men inte i någon större 
utsträckning. Jönsson, S (1985) menar att det har en legitimerande effekt. 
Författarnas åsikt är följande: 
 

”Det är främst nya domar från Regeringsrätten som ger 
återverkningar i praxis eftersom det endast finns kammarrättspraxis. 
En ny rekommendation från Redovisningsrådet skulle ge en direkt 
effekt. Men för att det ska ske behöver en utredning utföras på 
branschnivå enligt revisorerna, vilket kan ta tid att genomföra.” 

 
6.12.5 Sanktioner 
 
I och med att ekonomin blivit institutionaliserad i så hög grad är regleringen av 
det ekonomiska livet ett faktum. Oberoende av vilken åsikt man har om 
regleringar kommer önskemålet att påverka utformningen av reglerna att bli en 
del av det ekonomiska beteendet, menar Jönsson, S (1985). Det måste framgå 
vem som är ansvarig och inför vem den redovisningsskyldige ska stå till svars. 
Vi menar att Redovisningsrådet som bevakare av praxis borde ha en möjlighet 
att utfärda sanktioner om ansvaret inte uppfylls. Då vi har kommit fram till att 
redovisningsskyldigheten är en funktion av makt torde rådet ha goda möjligheter 
att påverka praxis. 
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7.      SAMMANSTÄLLNING & KOMMENTARER    
 
Vi kommer i detta kapitel att sammanställa de beskrivningar företag, revisorer 
och skatteexperter ger av kundfordringar. Nedan beskrivs vilka faktorer som 
påverkar när en kundfordran blir osäker och kan skrivas ned, vilket mynnar ut i 
vad den goda redovisningsseden är vid värdering av kundfordringar. Det 
framkommer att redovisningsskyldighet synes vara en funktion av makt samt att 
det finns ett gap mellan god redovisningssed och skattepraxis som leder till att 
god redovisningssed tolkas på olika sätt av skattemyndigheten och företagen.  
 
Förlust på kundfordran kan uppkomma på grund av oförmåga hos kunden att 
betala, det vill säga förlusten beror på ekonomiska skäl. Förlust kan även 
uppkomma på grund av att kunden bestrider fordringsbeloppen, det vill säga att 
fordringen är tvistig. Vid bokslutstillfället kan det föreligga dels konstaterade 
förluster, dels risk för befarade förluster. Förluster kan avse det nominella 
beloppet av kundfordran samt ränta, omkostnader för indrivning och valutakurs-
förluster.  Ett bolags balans- och resultaträkning ska ge en rättvisande bild av 
dess ställning och resultat, varvid hänsyn tas till alla förutsägbara och möjliga 
förluster. En värdelös fordran får inte tas upp som tillgång och en osäker fordran 
till det belopp som beräknas inflyta. Det innebär att resultaträkningen kommer 
att innehålla kostnader för konstaterade och befarade förluster.  
 
Skattemässigt saknas särskild reglering om när förlusten är avdragsgill, det vill 
säga under vilket beskattningsår. Av praxis framgår dock att avdrag medges 
både för konstaterade och beräknade förluster på osäkra fordringar. När 
särreglering om rätt beskattningsår saknas bör den allmänna bestämmelsen av 
bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed vara tillämplig. 
 
I bokföringen ska alla förutsägbara och möjliga förluster kostnadsföras med 
beaktande av rimlig försiktighet. Osäkra fordringar ska tas upp till det belopp 
som beräknas inflyta. Sedan införandet av nya ÅRL får någon medveten 
undervärdering inte ske. I internationella redovisningsrekommendationer anges 
att kostnadsföring ska ske om en förlust är sannolik och går att 
beloppsbestämma med rimlig säkerhet. Även händelser efter balansdagen som 
ger ytterligare information om värdet på balansdagen ska beaktas.  
 
Det gäller således att den skattskyldige ska visa att det är en kundfordran som är 
osäker och att en förlust är sannolik. Det innebär normalt att bolaget ska göra 
sannolikt att kunden har ekonomisk oförmåga att betala fordringsbeloppet eller 
del därav. Alternativt ska bolaget göra sannolikt att förlust uppkommer på grund 
av att kunden av politiska skäl inte kan betala eller på grund av tvist om fordrans 
riktighet. Förlustrisken bör i första hand prövas individuellt. 
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Om en förfallen fordran inte betalats på bokslutsdagen trots flera kravbrev är det 
en indikation på betalningsoförmåga hos kunden. Då praxis inte är entydig 
avseende vilka beviskrav som ställs för att ett bolag ska anses ha visat sannolik 
förlustrisk måste samtliga omständigheter beaktas och dokumenteras. En 
beräkning bör finnas på hur nedskrivningsbeloppet framkommit.  
 
Enligt vår huvudstudie anser 67 procent av företagen och 71 procent av 
revisorerna att de ser en fordran som osäker när den kommit till inkasso. 
Författarna menar därför att:  
 

En kundfordran synes osäker av både företag, revisorer och 
skattemyndigheten då den överlämnats till inkasso. 

 
Det är många olika faktorer som påverkar nedskrivning av en kundfordran. 
Enligt huvudstudien tar företag och revisorer främst hänsyn till om kunden ställt 
in sina betalningar, åldern på fordran samt om fordran skickats till inkasso. Det 
framkom i vår huvudstudie att många saknar konkreta regler för hur de ska gå 
tillväga vid värderingen och när en förlust är definitiv skattemässigt. Det finns 
ett krav på att man ska kunna dokumentera att det är utsiktslöst att försöka få in 
pengar. Övriga faktorer som har betydelse är att avdrag normalt inte medges om 
inte företaget stoppar leveranserna. För skattemyndigheten och revisorer är det 
även av betydelse om beloppet som ska skrivas ned har ett väsentligt värde.  
 
Författarna menar att följande faktorer beaktas vid nedskrivning av 
kundfordringar. Beskrivningen nedan börjar med de faktorer som revisorer och 
företag anser är mest betydelsefulla. 
  

Kunden har ställt in sina betalningar, fordrans ålder, 
fordran har överlämnats till inkasso, kunden har 
betalningsanmärkningar, antal skickade påminnelser, 
kunden är sedan tidigare en dålig betalare, fordrans belopp, 
ny eller gammal kund och kundens betydelse för företaget. 
Andra faktorer är väsentligt värde och stoppade leveranser. 

 
God redovisningssed är en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt 
representativ krets av redovisningsskyldiga. Företag och revisorer lägger stor 
vikt vid normgivningen, när de beskriver begreppet god redovisningssed. När de 
beskriver praxis, menar de att det är vad företag gör när de redovisar. Lagtexten 
och rekommendationer ger inte vägledning om vilka kriterier som gäller för 
nedskrivning av kundfordringar. Då företagen inte kan ta stöd i en 
rekommendation för att beskriva vad god redovisningssed är vid värderingen av 
kundfordringar, beskriver de istället hur de gör praktiskt, vilket innefattar en 
beskrivning av ett flertal faktorer. Både företag och revisorer anser att en 
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individuell värdering är av betydelse. Revisorerna har även åsikten att företagen 
bör värdera fordringarna kontinuerligt under året efter en fastställd rutin för att 
god sed ska uppfyllas. Författarna är av följande åsikt: 
 

För att den goda redovisningsseden ska uppfyllas bör 
företagen värdera kundfordringarna individuellt, ha ett 
skriftligt tillvägagångssätt för vilka rutiner som ska gälla  
samt       utföra      en     kontinuerlig     värdering      av             
               fordringarna      under        året. 
 

Avsaknaden av en rekommendation om hur kundfordringar ska hanteras kan 
vara en anledning till det stora intresset av en skriftlig policy. Huvudstudien 
visade att 74 procent av företagen och 80 procent av revisorerna ansåg att det 
var intressant eller mycket intressant med en skriftlig policy angående värdering 
av kundfordringar. En övervägande del av revisorer och företag menar att den 
skulle vara till hjälp i det dagliga arbetet och att en policy skulle ge enhetliga 
normer för värderingen. Det framkom även att det är av vikt att veta vilken 
tyngd som ska tillmätas olika faktorer, för att en likformad bedömning ska 
kunna erhållas inom en bransch. Författarna anser att: 
 

Det synes finnas ett stort intresse och behov av en policy då  
många företag inte utför en kontinuerlig värdering och 

             saknar rutiner för  hantering av kundfordringar. 
 
I huvudstudien beskrivs att skattemyndigheten påverkar företagen med avseende 
på redovisningens utförande då de har möjlighet att utfärda skattetillägg. I 
studien beskriver 85 procent av företagen och 75 procent av revisorerna att det 
finns ett maktförhållande mellan redovisningsskyldiga och skattemyndigheten 
som gör att företagen anpassar sin redovisning genom att sätta skatteregler 
framför redovisningsregler. Författarna menar att: 
 

Redovisningsskyldighet synes regelmässigt  
vara en funktion av makt. 

 
Vi anser att den praxis skattemyndigheten tillämpar för nedskrivning av 
kundfordringar inte är samstämmig med den tolkning som företag och dess 
revisorer gör. Om ett företag tar hänsyn till ”förutsebara och möjliga förluster” 
torde en fordran kunna beaktas som osäker redan när den är förfallen till 
betalning. Skattemyndigheten medger dock inte att försiktighetsprincipen 
används fullt ut och kräver utöver att fordran är förfallen, att företaget aktivt har 
försökt driva in fordran.  
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Författarna menar att försiktighetsprincipen inte går så långt. 
 

Det finns ett gap mellan försiktighetsprincipen och skattepraxis. 
 
Det finns ett problem när det gäller gapet mellan civilrätt och skattepraxis som 
vi anser är av stor betydelse. Det kommer av att skattemyndigheten lägger 
bevisbördan på företagen som ska visa att en förlust är sannolik. Det finns ingen 
regel i civilrätten som kräver att företagen ska sända skriftliga påminnelser till 
kunden då den är sen med att betala en fordran. Skattepraxis kräver dock 
skriftliga påminnelser. Vi menar att det även är god affärssed att företagen har 
en personlig kontakt med sina kunder och på så sätt undersöker deras 
betalningsförmåga. Skattemyndigheten borde acceptera den goda 
redovisningsseden, såtillvida att företagen kan visa att det är deras policy att ha 
telefonkontakt istället för skriftlig kontakt med kunden. Författarna menar därför 
att: 
 

Gapet mellan redovisningsprinciper och skattepraxis 
kommer framförallt av att skattemyndigheten lägger 
bevisbördan på företagen, vilket  leder   till   att   god   
redovisningssed     i     vissa     fall     inte    accepteras   som   
                         underlag    i    taxeringen. 

 
Regeringsrätten är den sista uttolkaren av vad som är god redovisningssed. Då 
det knappt finns prejudicerande domar skulle en prövning i Regeringsrätten 
kunna medföra att reglerna för värdering av kundfordringar ändras. Då är 
skattemyndigheten tvungen att ändra sina anvisningar vilket påverkar praxis. 
Författarna anser att: 
 

Det främst är nya domar från Regeringsrätten som skulle ge 
återverkningar i praxis eftersom det endast finns 
kammarrättspraxis. För legitimering av en nya normer bör 
även    Redovisningsrådet   sätta    sitt    signum    på    en 
                               ny   rekommendation. 

 
Vi presenterar avslutningsvis en handbok, där vi sammanfattar vad som bör tas 
hänsyn till vid värderingen av kundfordringar. Handboken belyser även de 
skillnader som finns mellan god sed och skattepraxis. Den tar vidare upp hur 
stor andel av de svarande som anser att en fordran blir osäker vid en viss 
händelse, samt vilken tyngd de ålägger olika nedskrivningsfaktorer. Även 
begreppen sannolikt och väsentligt tas upp. 
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Värderingsmetod 

Muntlig påminnelse                    God affärssed                 Nej               KRJ 4690-1994  

1-2 påminnelser      8 %             Nej            RÅ 1970:2149 3 eller fler påminnelser   27 %        Bedömning       RÅ 9170:2149Inkasso     34 %             Ja                 Olsson 03-03-12Från 1-2 påminnelser till Inkasso         69 %           Bedömning  

Ställt in betalningar             14 %                Ja                Olsson 03-03-12
KFM                16 %                 Ja                Olsson 03-03-12

Ackord                                     1  %                 Ja                 KRG 577-1992
Konkurs                 0  %                 Ja           KRG 577-1992

   Tabell 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handbok – Värdering av kundfordringar 
               God sed          Skattepraxis           Källa 

Existerar fordran                                            Ja                           Ja          Olsson 03-03-12 

 
Individuell värdering         Ja                 Ja                Prop1980/81: 68
Generell värdering        Ja                 Ja                    RÅ 1950:1 

Väsentligt värde                       10 procent / kufo                Ja                 SKM-oklart
 
Schablontrappa          ?                Nej                   Ej utrett 

Sannolik förlustrisk                        63 procent        > 50 procent        RÅ 1949:814

Grundläggande faktorer 
 

Är fordran förfallen till betalning                  Ja                           Ja             Olsson 03-03-12
Kontinuerlig värdering               God affärssed                 Ja             Olsson 03-03-12

När fordran blir osäker                   Inkasso             Inkasso          Avgör. händelse 

Nedskrivningsfaktorer                      Medelvärde       

Inställda betalningar                                  4,9               Ja              Konstaterad
 

Fordans ålder                                     4,5                 Nej             SKM beaktar
Fordran till inkasso                                   4,3                  Ja             Olsson 03-03-12
Betalningsanmärkningar                               4,2                 Nej            SKM beaktar ej
Antal skickade påminnelser            3,7                 Nej           SKM beaktar
Kund - tidigare dålig betalare               3,4                 Nej           SKM beaktar ej
Ny eller gammal kund                                   3,1                 Nej            SKM beaktar ej 
Fordans belopp                                   2,8               Ja             SKM väsentligt 
Kundens betydelse                2,7                 Nej               Beaktas ej
 
Kundens rykte                           Ja                 Nej           Verifierbarhet
  
Stoppade leveranser                                    Ja                 Ja                KRJ 1095-1994
 
Händelser efter bokslutsdag                       Ja                            Ja                  IAS 10 p 24

Dokumentation                                     Verifierbarhet     Ja            RÅ 1970:2149

KRG 4400-1985 
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