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Sammanfattning 
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Syfte: Uppsatsens syfte är att studera räntebeläggning på periodiseringsfond 
genom att se hur svensk regleringspolitik inom redovisning har utvecklats och vad 
räntebeläggningen på periodiseringsfonder får för konsekvenser för företag. 
 
Metod: För att uppfylla uppsatsens syfte har författarna valt att genomföra en 
kvalitativ undersökning. Uppsatsens ansats har varit deskriptiv. Uppsatsens 
primärdata består av 10 intervjuer med revisorer. Författarna har inspirerats av 
Sten Jönssons urvalsprocedur i boken Eliten och normerna, då vi försökt finna en 
redovisningselit. Dessa intervjuer har kompletterats med två intervjuer med 
majoritetsrepresentanter från Lagutskottet och Skatteutskottet. Sekundärdata som 
har legat till grund för litteraturgenomgången har framförallt inhämtats från inter-
nationella forskningstidskrifter. 
 
Litteraturgenomgång: Den teoretiska basen för uppsatsen bygger på en 
beskrivning av redovisningsregleringens historia. Puxtys utveckling av Streeck 
och Schmitters teori om sociala dominanta modeller analyseras. Analysen kopplas 
sedan samman med den undersökta lagändringen om räntebeläggning på 
periodiseringsfond. 
 
Resultatredovisning: Den empiriska undersökningen baseras på tio intervjuer 
med revisorer. Revisorerna är geografiskt utspridda över landet för att skapa en 
representativitet. Som komplement har två intervjuer genomförts med 
representanter för utskottsmajoriteten i lagutskottet och skatteutskottet. Resultatet 
har delats in i regleringsutvecklingen samt räntebeläggningen på periodiserings-
fond. 
 
Slutsatser: Författarna har kunnat se att Puxtys klassificering att Sverige står 
under epitetet corporatism gäller fortfarande idag. De privata normgivarna har 
ökat sitt inflytande sedan Jönssons genomgång av den svenska regleringen från 
1991. Genom den empiriska undersökningen kan det konstateras att en ökad åter-
föring av periodiseringsfonder har ökat sedan räntebeläggningen. I uppsatsen 
presenteras tre möjliga alternativ som företagen använder de återförda medlen till.  
 



Abstract 
 
Title: The development of Swedish regulation and consequences in the cover of 
interest of tax allocation fund 
 
Seminar date: June 5th, 2006 
 
Course: Bachelor thesis in Business Administration, 10 Swedish Credits  
(15 ECTS) 
 
Authors: Johan Gustavsson, Daniel Henriksson and Joakim Nilsson 
 
Advisor: Gunnar Wahlström 
 
Key words: Tax allocation fund, cover of interest, regulation, financial crisis, 
dominant models of social order 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to study the cover of interest in the tax 
allocation fund through analysing how the politics of Swedish regulation has 
developed, and what consequences the cover of interest that occurs in companies. 
 
Methodology: In order to fulfil the thesis purpose the authors has chosen to carry 
through a qualitative research. A descriptive approach was chosen for the thesis. 
The thesis primary data consist of ten interviews with auditors. The authors have 
been inspired by Sten Jönssons selection procedure in the book Eliten och 
normerna, when we have endeavoured to find the elite of accounting. These inter-
views have been completed with two interviews with majority represents from the 
committee of law and the committee of tax. The theoretical review contains 
secondary data primarily based on international research journals and books. 
 
Theoretical perspective: The theoretical base for the thesis commence with 
describing the accounting regulation history. Ware after the purpose of regulation 
is being described. Puxtys enhancement of Streeck and Schmitters theory of social 
dominant model is being analysed. This is further on being liked to the specific 
change in law with the cover of interest of tax allocation fund. 
 
Empirical foundation: The empirical research is based on interviews with ten 
auditors. The auditors have been geographical scattered in order to achieve an 
adequate representation. As a complement two interviews have been executed 
with majority-represents of the committee of tax and committee of civil-law. The 
results have been divided into two themes. 1) The development of regulation and 
2) The cover of interest of tax allocation. 
 
Conclusions: The authors find in Puxtys classification that Sweden still stands 
under the epithet corporatism. The private interests have increased their influence 
of Swedish regulation since Jönssons classification from 1991. On basis of the 
empirical research the authors can establish that the return of tax allocation fund 
have increased since the introduction of the cover of interest. The thesis presents 
three possible alternatives that the companies use the return to. 
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1. Inledning 
 
______________________________________________________________  

 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till valet av upp-
satsens ämne. Vi ämnar ge en historisk tillbakablick av de finansiella 
rapporternas reglering. Därefter för vi en problemdiskussion som 
leder till uppsatsens problembestämning. Sist i kapitlet redogörs 
studiens syfte och disposition. 

______________________________________________________________  
 

1.1 Bakgrund 
 
För att ge en överblick samt en förståelse av räntebeläggningen på periodiserings-
fonder så kommer vi inledningsvis att föra diskussionen ur ett högre perspektiv. 
Uppsatsen handlar om en specifik statlig lagändring som är en reglering av 
företagens finansiella rapporter. Vi önskar att återge utvecklingen av 
redovisningen och dess reglering samt vilka faktorer som har påverkat densamma. 
 

1.1.1 Redovisning i ständig förändring 
 
I dagens samhälle finns ett ökat behov av information från företag. Svenska med-
borgares sparande i fonder beräknas uppgå till 3000 miljarder kronor 
(Tidningarnas Telegrambyrå – pressmeddelande 2006-05-04). Detta omfattande 
sparande leder till en större efterfrågan av både finansiell och icke-finansiell in-
formation från bolagen för att kunna analysera dem. Ett steg i att attrahera nya 
investerare kan vara att företagen visar tillfredsställande vinster så att av-
kastningen till aktieägarna kan konkurrera med andra företag. 
 
Jakten på lönsamhet har dock medfört vissa nackdelar. Under de senaste åren har 
ett antal företagsskandaler uppstått. Bland annat har energiföretaget Enron och 
telebolaget Worldcom förvrängt företagens redovisning för att kunna visa upp 
positiva resultat till finansmarknaden (Olsson [www1]). Skandalerna har allvarligt 
skadat förtroendet bland företagens intressenter. En rad återgärder har genomförts 
för att bygga upp förtroendet. Sarbanes-Oxley Act har införts i USA för att 
förhindra att liknande situationer som Enron ska uppstå igen. Där ställs bland 
annat ökade krav på revisorers oberoende. Det har även blivit strängare krav på 
redovisning och information till marknaden (AICPA [www2]). I Europa är 

                                                
1 http://www.di.se/nyheter, 2006-01-30 
2 http://www.aicpa.org/info/sarbanes_oxley_summary.htm 2005-05-07 
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italienska mejerikoncernen Parmalat den mest omskrivna, där finansföretag och 
andra investerare lurades genom falsk redovisning (Svenska Dagbladet, von Hall 
Gunilla 2005-10-06, sid. 68). Som en följd av redovisningsbedrägeriet stämde 
30 000 småsparare Parmalats styrelse och grundare Calisto Tanzi (Dagens 
Industri, Kappelin Kristina 2005-09-29, sid. 1).  
 
Som vi har försökt att visa så är redovisning ett evigt aktuellt ämne som berör 
många människor. Den är också i ständig förändring. Varierande tankar om redo-
visningens syfte och tillgångars värderingsprinciper har uppstått under historiens 
gång.  
 
Sverige är ett land vars redovisningspraxis har influerats från flera länder. 
Regleringen kring företags redovisning har, genom historien, huvudsakligen 
handhafts av svenska staten. Sverige har influerats av länder som Tyskland och 
Frankrike där civilrätt och redovisning haft en klar och tydlig koppling. I takt med 
att svenska företag expanderat och fått en internationell prägel så har kraven på en 
harmonisering av redovisningen ökat (Artsberg 1992, s. 76f.). 
 
Efter andra världskriget förändrades den svenska synen på redovisning. Blicken 
riktades mot hur den amerikanska och engelska staten hanterade regleringsfrågan. 
Organisationer som till exempel APB i USA (vars uppdrag senare övertogs av 
FASB) och ASSC i Storbritannien hade ett stort inflytande i frågor som berör 
amerikansk och engelsk redovisning (Willmott et al 1992, s. 38ff.).  
 
I Sverige finns det en stark koppling mellan redovisning och skattelagstiftning. 
Detta får konsekvenser genom att skattepolitiska åtgärder påverkar 
redovisningens utformning. Tanken är att de transaktioner som fanns i 
redovisningen skulle utgöra underlaget för beskattning (Jönsson 1991, s. 525ff.) 
Ett exempel på detta är periodiseringsfond som är en resultatregulator för företag i 
Sverige. Även periodiseringsfonden har följt redovisningens utveckling. Lager-
reserver och skatteutjämningsreserver började tillåtas på 1930-talet vilka gav en 
del företag stora möjligheter att justera det skattemässiga resultatet. I takt med 
internationaliseringen så växte det fram en debatt om att denna variant av reserver 
skulle redovisas i bokföringen (Jönsson 1991, s. 528f.). Skatteutjämningsreserver 
har kritiserats för att de leder till en orätt återspegling av företagets ekonomiska 
verklighet (Engström 2005, s. 17ff.). 
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1.2 Positionering 
 
1991 gjordes det en genomgång av den svenska redovisningsregleringen av Sten 
Jönsson. I artikeln kartlägger han regleringens aktörer och dess inflytande. Sedan 
dess har ingen omfattande genomgång presenterats. 
 
Då lagändringen angående räntebeläggning på periodiseringsfond trädde i kraft så 
sent som för ett år sedan (1 januari, 2005) finns det endast ett fåtal under-
sökningar. ATL Marknadsinformation genomförde på uppdrag av bransch-
organisationen Svenskt Näringsliv en kvantitativ undersökning under perioden 
maj-juni 2005. Syftet var att undersöka hur de företag, med störst avsättning till 
obeskattade reserver, hanterar räntebeläggningen. Urvalet i enkäten grundades på 
SCB: s databas Frida som lagrar information från företagens deklarationer. Totalt 
skickade ATL ut 1409 enkäter (ATL Marknadsinformation 2005). 
 
Undersökningens resultat var att företag har fått en mer negativ uppfattning om 
periodiseringsfonder. Enkäten konstaterar att företag, i högre utsträckning, 
kommer att lösa upp sina periodiseringsfonder. I slutet av december 2004 upp-
skattades att företagen hade löst upp 38 miljarder kronor exklusive de fonder som 
tvångsupplösts på grund av sexårsregeln (ett bolag måste återföra ett års av-
sättning senast det sjätte året enligt 30:7 IL) som en direkt orsak till ränte-
beläggningen. 64 procent av respondenterna svarade att de använder sig av 
periodiseringsfonder. Av dessa uppgav knappt 30 procent att de återfört samtliga 
eller delar av periodiseringsfonderna. 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Hur svensk redovisning ska regleras är ett ämne som debatteras ständigt. Att 
dagens reglering innebär att redovisningen är starkt sammankopplad med skatte-
rätten är omtvistat. Förespråkarna menar att sambandet underlättar för framförallt 
mindre företag då de med ett underlag kan ha två separata rapporter, dels års-
redovisningen och dels deklarationen. Kritikerna menar att de skatterättsligt 
accepterade reserverna som till exempel periodiseringsfond, leder till en skev bild 
av verkligheten, vilket kan missleda företagets intressenter. De vill frikoppla redo-
visningen från skatterätten. 
 
Avsaknaden av en genomgång av dagens svenska regleringsfördelning leder till 
att författarna ämnar kartlägga hur dagens situation ser ut för att ge debatten en 
relevant information att stå på. 
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Regeringens proposition (prop. 2004/05:38) ligger till grund för denna uppsats. 
Propositionen behandlar en ny lagändring gällande beskattning på periodiserings-
fonder. Periodiseringsfond är en form av obeskattad reserv som, sedan lång tid 
tillbaka, har använts bland företag för att fungera som en skattekredit. Tanken 
med denna reserv är att företagen skall kunna visa ett jämnare resultat över åren. 
På lång sikt innebär detta att resultatsvängningarna jämnas ut. Detta medför att 
företag kan visa upp ett jämnare resultat för sina externa intressenter, samt att 
fluktuationen av erlagd skatt minskar. Företag skall även kunna använda skatte-
krediten till intern finansiering av diverse investeringsprojekt. På så sätt slipper 
bolagen ansöka om lån från en extern finansiär.  
 
Regeringen har valt att slopa både arvs- och gåvoskatten samt även höja gräns-
beloppet för förmögenhetsskatten. Dessa förlorade inkomster var tvungna att er-
sättas. På grund av detta har regeringen utformat denna skatt. Företagen är dock 
inte tvungna att betala skatten eftersom de har valmöjligheten att lösa upp sina 
periodiseringsfonder och därefter inte sätta av till denna fond.      
 
Propositionen mötte hårt motstånd, dels i skatteutskottet och dels bland utskottets 
remissinstanser. Moderaternas representant i utskottet menade, i ett särskilt 
yttrande, att förslaget riskerar leda till att antalet nya jobb skulle sjunka som följd 
av minskade investeringar. Därmed fanns det en uppenbar risk att den svenska 
tillväxten kunde avstanna. Övriga oppositionspartier uppmärksammade att lag-
förslaget skulle leda till ett ännu mer komplext skattesystem än vad det är idag. 
Det skulle kunna leda till ökade kostnader för företagen i form av anlitande av 
bland annat konsulter och skatteexperter. Propositionen gick igenom då social-
demokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet tillsammans bildade majoritet 
(Skatteutskottets betänkande, 2004/05:sku17). 
 
I ett remissyttrande från Näringslivets skattedelegation (NSD) uppmärksammar 
gruppen en oro för att förslaget kommer att drabba mindre aktiebolag extra hårt. 
NSD antar att avskaffandet av arvs- och gåvoskatten inte kommer företagen till-
godo i tillräckligt stor utsträckning. Delegationen menar att bolagen har en så pass 
stor betydelse för tillväxten inom den svenska ekonomin att dessa inte bör inne-
fattas i lagändringen. (Remissyttrande Fi. 2004/4375, 2004-10-04) 
 
I en artikel från Dagens Industri kunde det läsas att statens skatteinkomster från 
bolagsskatten beräknas överstiga budget för 2005 med 21 miljarder kronor. Utav 
dessa 21 miljarder är det 14 som är orsak av återföring från företags 
periodiseringsfonder. I artikeln förs en diskussion om anledningen till statens 
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plötsliga inkomstökning. Ett skäl som diskuteras i artikeln är den nyinstiftade 
lagen om räntebeläggning på periodiseringsfond (Hellblom, [www3]). 
 
De undersökningar som vi har funnit har dels fokuserat på företagens inställning 
till periodiseringsfonden och dels på hur de resonerar vid bedömning om huruvida 
periodiseringsfonden är lönsam. Resultatet har varit entydigt, företag har fått en 
mer negativ inställning vilket renderar i minskade avsättningar4. Då uppkommer 
en intressant fråga; vilka konsekvenser uppstår från upplösningen av 
periodiseringsfonderna? Det är detta tomrum som vår uppsats ämnar besvara. 
 

1.4 Problembestämning 
 
Under uppsatsens gång så har vi funnit litteratur som indikerar att berörda företag 
numera har en förändrad inställning till periodiseringsfonder. Med detta som bak-
grund har vi fått ett intresse av att föra diskussionen vidare. Vi har inte hittat 
någon undersökning som analyserat vad företagen använder det återförda medlen 
till. Vi ser ett tomrum och vi ämnar studera och analysera de konsekvenser som 
räntebeläggningen medför. Räntebeläggningen på periodiseringsfonder är en 
konsekvens av hur svensk reglering är uppbyggd. Då det inte finns en tydlig 
genomgång sedan 15 år tillbaka ser vi ett syfte att kartlägga eventuella för-
ändringar. 
 
Hur är den svenska regleringen uppbyggd innan och efter räntebeläggningen 
på periodiseringsfonder? 
 
En intressant fråga uppstår vid betraktelse av det enskilda bolaget. 
 
Hur agerar svenska företag på räntebeläggningen på periodiseringsfonder 
och vad använder företag en eventuell återföring av periodiseringsfonder 
till? 
 

1.5 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är studera räntebeläggningen av periodiseringsfond genom att se 
hur svensk regleringspolitik inom redovisning har utvecklats och vad ränte-
beläggningen på periodiseringsfonder får för konsekvenser för företag. 
 

                                                
3 http://www.di.se/nyheter 2005-09-21 
4 ATL Marknadsinformation, Räntebelagda periodiseringsfonder – kvantitativ undersökning om 
företags hantering av räntebeläggningen på periodiseringsfonder, april - maj 2005 
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1.6 Avgränsning 
 
Redovisning är ett omfattande ämne så därför behövs en relevant avgränsning. 
Uppsatsens fokus inom regleringsfrågan behandlar den svenska utvecklingen med 
vissa jämförelser med den amerikanska regleringen. Då det inte finns under-
sökningar på hur företag reagerar på lagändringen så finns det skäl att utreda 
detta. Lagändringen omfattar endast juridiska personer som är etablerade i 
Sverige. Fokus inriktas mot mindre och medelstora ägarledda aktiebolag som 
verkar i Sverige. Orsaken är att det finns indikationer i den offentliga debatten att 
det är dessa företag som i högre grad har löst upp sina periodiseringsfonder. 
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1.7 Disposition 
 
 

1. Inledning - I kapitel 1 introducerar författarna upp-
satsens ämne och problematiserar den 
svenska redovisningsregleringens utveckling 
samt räntebeläggningen på periodiserings-
fonder för att försvara uppsatsens betydelse. 

 
 
2. Litteraturgenomgång - I kapitel 2 presenteras de teorier och 

principer som behandlar redovisning och 
dess reglering. Vidare presenteras 
periodiseringsfonden samt införandet av 
räntebeläggningen. Teorierna används sedan 
för att fördjupa resultatredovisningen och 
slutdiskussionen 

3. Metod -  I kapitel 3 presenteras det tillvägagångssätt 
som uppsatsen bygger på vid genomförandet 
av den empiriska undersökningen. 

4. Resultatredovisning I kapitel 4 redogörs den empiriska under-
sökningens resultat ifrån intervjuer av 
revisorer och politiskt sakkunniga. 

 
 
5. Slutdiskussion I kapitel 5 förs en diskussion utifrån resultat-

redovisningen och litteraturgenomgången. 
Forskningsfrågorna besvaras, det teoretiska 
bidraget presenteras. Reflektioner över 
studiens slutsatser presenteras för att av-
slutas med förslag till fortsatta studier. 
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Redovisningens och regleringens utveckling 

Bakomliggande orsaker - Finanskriser 

Påverkande faktorer - Institutioner 

Effekter av reglering 

Periodiserings-
fond 

2.  Litteraturgenomgång 
________________________________________________________________________________________________  

 

I detta kapitel presenteras de teorier som vi anser vara relevanta för 
uppsatsen. Vi börjar med en djupare diskussion om redovisningens 
och regleringens utveckling. Därefter presenteras Richardson och 
McConomys artikel om vilka effekter som uppstår av redovisningens 
reglering. Avslutningsvis presenteras periodiseringsfonden med ett 
räkneexempel av räntebeläggningen. 

________________________________________________________________________________________________  

 

2.1 Inledning 
 

Vi har i vår problembestämning valt att fokusera på två forskningsfrågor. Dels 
ämnar vi besvara hur den svenska redovisningsregleringen har utvecklats innan 
och efter räntebeläggningen, då denna lagändring påverkar företags externa redo-
visning. Dels vill vi ta reda på vad företag använder medlen från de upplösta 
periodiseringsfonderna till. Med detta i bakhuvudet kommer vår litteratur-
genomgång delas in i två delar. Den första delen fokuserar på reglerings-
perspektivet. Tanken med teoriavsnittet är att det ska vara utformat som en tratt, 
det vill säga vi börjar med att föra en bred diskussion hur redovisningen och 
regleringen har utvecklats i USA och i Sverige. Därefter presenterar vi de teorier 
som kan appliceras på regleringen och till sist vilka effekter regleringen får.  
 

Den andra delen ämnar 
problematisera forsk-
ningsfråga två. Denna del 
är tänkt att vara en 
fortsättning på tratten Där 
börjar vi med att redogöra 
hur den teoretiska 
referensramen ser ut. 
Sedan kommer vi att 
smalna av diskussionen 
genom att presentera 
propositionen som låg 
bakom lagändringen, 
samt att beskriva 
periodiseringsfonden och 
diskutera lagändringens innebörd.  
  
 Fig. 1 – Illustration över uppbyggnaden av uppsatsens litteraturgenomgång 
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2.2 Redovisningens och regleringens utveckling 
 
Redovisning kan som bekant delas in i intern– och externredovisning. Det först-
nämnda har för avsikt att ge beslutsfattare som verkar internt inom företag under-
lag för rationella beslut. Den externa redovisningen däremot riktas framförallt mot 
externa intressenter, det vill säga de som agerar utanför företaget. Vi kommer 
hädanefter att koncentrera oss på externredovisningen. Några av de flitigaste an-
vändarna av externredovisning är till exempel banker, placerare och andra 
finansiärer som vill undersöka var de skall placera sina pengar.  
 
Så har det dock inte alltid varit. För 100 år sedan fanns det ingen uppdelning i 
intern- och externredovisning. Vid denna tidpunkt var det endast ägaren i 
företaget som nyttjade redovisningen, mer som minnesanteckningar och upp-
följning av resultatet. Annat som kännetecknade företagen vid denna tidpunkt var 
att de till stor del var egenfinansierade, med andra ord så drevs verksamheten med 
vinsten som genererades i företaget. Allt eftersom företagen växte och blev större 
uppstod ett behov att låna pengar externt för att kunna expandera. Detta medförde 
även att redovisningen kom att förändras och regleras. I takt med att företagen 
expanderade och blev fler och fler kom utformningen av externredovisningen 
också att ändras (Falkman 2001, s. 14f.).  
 
2.2.1 Redovisningens och regleringens utveckling i USA 
 
År 1929 inträffade den amerikanska börskraschen. Detta kom att få betydelsefulla 
följder för utformningen av externredovisningen. Experter ansåg i efterhand att 
externredovisningen innan kraschen inte var tillräckligt trovärdig och pålitlig och 
att detta medförde att krisen efter kraschen blev onödigt stor. Effekterna av 
kraschen blev att högre krav ställdes på redovisningen. Staten som tidigare inte 
haft så stor del i utformningen av redovisningens reglering började ställa krav på 
hur redovisningen skulle se ut, allt för att slippa liknande ekonomiska katastrofer i 
framtiden (Falkman 2001, s. 14f.). 
 
Regleringen av redovisningen blev allt viktigare efter börskraschen 1929. Nya 
lagar instiftades och eftersom förtroendet för redovisningen fått sig en rejäl törn 
inrättades normgivande organ. En sådan organisation var SEC som hade till upp-
gift att se till att den amerikanska börsen återfick sin trovärdighet efter kraschen. 
En annan uppgift som SEC tilldelades var att föreskriva hur uttalanden i 
redovisningsfrågor skulle utformas (Hendriksen & van Breda 1992, s. 69) Det 
fanns innan kraschen inga normgivare som reglerade redovisningen, istället var 
det endast de amerikanska revisorerna som publicerade uttalanden och utlåtanden 
huruvida redovisningen skulle se ut. Dessa revisorer tillhörde antingen AICPA 
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eller AAA. Kraschen medförde att dessa båda organisationer började samarbeta 
och det var startskottet för regleringen av den amerikanska redovisningen. AICPA 
kom senare att utveckla APB vars uppgift var att utreda redovisningsfrågor. Bland 
annat skulle APB identifiera de mest lämpliga principerna för redovisningen samt 
fungera som en guide för redovisningsprofessionen. APB verkade till början av 
1970-talet, då detta organ ersattes av FASB, som fick till uppgift att fastsälla och 
förbättra standarder för redovisningen, samt förbättra rapporteringen till 
användare av finansiell information (Hendriksen & van Breda 1992, s. 73ff.). 
Tidigare hade de reglerande organen, som nämnts ovan, endast innehållit med-
lemmar ur den egna professionen, det vill säga revisorer. När FASB kom till, 
innebar det även att marknadens aktörer fick en plats i organet. Anledningen var 
att dessa fått mer och mer att säga till om angående redovisningens reglering 
eftersom denna grupp var den största användaren av redovisningsinformation. En 
annan anledning kan vara det som Zeff tar upp i sin artikel (1984), nämligen att 
redovisningsprofessionen var rädda för statligt inblandande i redovisnings-
utformningen. I USA fick detta till följd att redovisningen fick en tydligare 
koppling till den amerikanska börsen.   
 
2.2.2 Sveriges utveckling av redovisningsreglering 

 
Sverige har sedan lång tid tillbaka varit starkt influerad av tysk rätt i frågor inom 
handel och ekonomi. Redan på medeltiden spelade Tyskland en viktig roll i det 
svenska samhället via bland annat handelsorganisationen Hansan (Willmott et al 
1992, s. 44). 
 
Detta fick senare följder som har präglat svensk redovisning långt in på 1900-
talet. I Tyskland har regleringen inom bokföring styrts via den civilrättsliga lag-
stiftningen. Orsakerna påstås vara att staten och bankerna har haft en stark 
ställning i samhället och därmed även i företagen. Då dessa intressenter hade god 
insyn i bolagen så fanns det inte behov av omfattande restriktioner angående 
företagens finansiella rapporter (Smith 2000, s. 64). 
 
Civilrättens koppling till redovisningen i Sverige förstärktes bland annat i sam-
band med införandet av 1928 års Kommunalskattelag. I lagen klargörs att 
företagens beskattningsbara resultat ska utgå från företagens bokföring (Jönsson 
1991, s. 528). Vid denna tidpunkt var den svenska regleringen ytterst bristfällig. 
Den reglering som fanns stödde sig på lagstiftningen som inspirerats från tyskt 
håll. 
 
Utvecklingen av den svenska redovisningsregleringen tog fart först efter Kreuger-
kraschen på 1930-talet. Ivar Kreuger var Sveriges stora industriman i början på 
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1900-talet. Vid denna period finansierades företag till största del av intressen som 
hade en nära insyn i organisationen. Kreugers tändsticksimperium avvek i denna 
fråga i förhållande till andra företag. Kreuger & Toll var ett av det mest ägar-
spridda företaget i världen. 1932 sprack framgångssagan och den svenska 
industrin som lånat ut kapital till bolaget fick ta en stor smäll. Samtidigt tog 
socialdemokraterna den politiska makten i Sverige. De insåg att man var tvungen 
att agera. Den gemensamma drivkraften i utvecklingsarbetet var att minska oron 
bland investerare för bedrägeri och därmed försöka minimera risken för att 
liknande situationer skulle uppstå igen. Anmärkningsvärt var att de intressenter 
som drabbats hårdast, såsom investerare och finansiärer, fortfarande inte upp-
märksammades i den allmänna debatten (Jönsson 1991, s. 527ff.). 
 
Redovisningsprofessionen hade vid denna tidpunkt bara funnits i organiserad 
form under en kort tid. Professionen var för liten och oorganiserad för att kunna 
ha en framstående maktposition i fråga om utarbetning av regler och normer för 
finansiella rapporter. 
 
Efter andra världskriget förändrades den svenska synen på redovisning. Blicken 
riktades mot hur den amerikanska och engelska staten hanterade regleringsfrågan. 
Organisationer som APB (vars uppdrag senare övertogs av FASB) och ASSC etc. 
hade ett stort inflytande i frågor som berörde amerikansk och engelsk redovisning 
(Willmott et al 1992, s. 38ff.). Detta ledde till att staten grundade BFN som skulle 
ansvara för samordning och definiering av ”god redovisningssed”. Den privata 
organisationen FAR fick med tiden allt större betydelse och man började 1949 ge 
ut allmänna redovisningsrekommendationer (FAR, [www5]). 
 
Dagens struktur av normbildare startade i slutet på 1980-talet då RR bildades och 
tog över FARs tidigare roll som normgivare. RR bestod av en stiftelse som 
startades av svenska staten. Rådets syfte var att harmonisera svensk normgivning 
så att den överensstämde med internationell praxis. Den senaste förändringen 
ägde rum den förste januari 2005 då alla svenska företag som är noterade på börs 
ska följa den privata organisationen IASB standarder. (Nilsson 2005, s. 67ff.) 
 
Vid jämförelse bakåt i tiden så kan vi se en rörelse mot en mer omfattande inter-
nationalisering av normbildningen och vi kan även se att den svenska reglerings-
politiken, till viss del, har flyttats från statens ansvar till privata intressen. Dock 
har Sverige valt att ha kvar enstaka bitar av regleringen. Bland annat är 
kopplingen till civilrätten kvar, vilket varken finns i USA eller England. 
 

                                                
5 http://www.far.se, 2006-04-27 
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2.3 Syftet med reglering 
 
Som tidigare nämnts ansågs redovisningen innan börskraschen 1929 inte hålla 
måttet. Eftersom det inte fanns någon reglerad information att tillgå var det be-
svärligt för finansiärerna i bolagen att göra tillförlitliga bedömningar. En effekt av 
kraschen blev att oron ökade ännu mer. Nu vågade finansiärerna inte införskaffa 
aktier i andra företag på grund av att de inte litade på den information de fick. I 
värsta fall fick de ingen information alls. Marknadens aktörer insåg att något 
måste göras. De började ställa krav på att det skulle införas regleringar, vilket 
ledde till att dessa aktörer som tidigare nämnts tog plats i det nyinstiftade norm-
givande organet FASB. Ett av deras mål var att införa ett borgenärsskydd vars 
uppgift skulle bli att skydda finansiärer och investerare från risken att förlora det 
kapital de tänkt satsa. Falkman skriver i sin bok att: 
 

”Regleringens syfte var således att återupprätta förtroendet 
för börsen och ett sätt att lyckas med detta var att säkerställa 
en god extern informationsåtergivning”  
 Falkman 2001, s. 20 

 

2.4 Vilka effekter medför regleringen av 
redovisningen? 

 
Richardson och McConomy beskriver i sin artikel ”three styles of rule” (1992) tre 
olika teorier för hur vi ska kunna förstå den process som skapar regleringen av 
redovisningen. Ekonomer, juridiska forskare och politiker har arbetat fram dessa 
tre teorier som Richardson och McConomy kallar: 
 

• public interest theory 
• regulatory capture theory 
• theory  of corporatism 
 

Vi väljer att i denna uppsats endast använda oss av theory of corporatism. Denna 
teori inrymmer dock delar av de båda andra ovannämnda teorierna. Liksom 
regulatory capture theory tillkännager denna teori att det finns olika intressen i 
samhället. Vidare kan man se att även public interest theory beaktas genom att 
staten har ett ansvar att bibehålla social ordning. Theory of corporatism bygger 
vidare på social ordning. För det första anser anhängarna till denna teori att det 
förtjänstfullt skulle gå att integrera olika intresseorganisationer med staten. För 
det andra bygger teorin på att staten, trots integreringen av intresse-
organisationerna, måste ha tvingande regler för att upprätthålla social ordning.  
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Genom att anamma denna teori försöker Richardson och McConomy förklara att 
redovisningen är reglerad därför att det är ett verkningsfullt sätt att sammanföra 
staten med privata intresseorganisationer i syfte att bevara social ordning.  
 
De tre olika teorierna har ganska olika svar på varför redovisningen behöver 
regleras. En sak är teorierna dock överens om, nämligen att statens roll i 
regleringen av redovisningen är fundamental och den går inte att ta miste på. 
Staten spelar en av huvudrollerna i hur förståelsen för hur redovisningsreglering 
uppstår.  
 

2.5 Svenska finanskriser 
 
Sverige har drabbats av fyra finanskriser i modern tid. Dessa fyra är: 
 

• 1870-talets obligationskris 
• 1920-talets industrikris 
• 1930-talets Kreugerkris 
• 1990-talets fastighetskris 

 
Vi kommer i vår uppsats att gå in lite närmre på de två sistnämnda kriserna. Detta 
på grund av att dessa två varit de mest omfattande, samt att de fått störst påverkan 
på hur regleringen har utvecklats. 
 
2.5.1 1930-talets Kreugerkris 
 
År 1908 bildades företaget Kreuger & Toll av Ivar Kreuger och Paul Toll. 
Företaget var till en början endast verksamt i byggbranschen. Kreuger & Toll 
växte och övertog aktiemajoriteten i Svenska Tändsticks AB (STAB). Detta var 
bara början på Kreugerkoncernens expansion. I takt med att nya företag köptes 
upp blev tillförseln av nytt kapital en central fråga. För att attrahera nya aktieägare 
lovade Kreuger 20 procent i utdelning på det nominella aktiepriset. För att bi-
behålla den höga utdelningen skrev Kreuger & Toll upp värdet på monopol-
rättigheterna. Det höjde substansvärdet, vilket möjliggjorde en hög utdelning. 
Denna bokföringsmässiga justering kunde genomföras då det saknades regler 
inom området (Jönsson 1991, s. 529). 
 
När den stora börskraschen i USA inträffade år 1929 fick den konsekvenser även i 
Europa och i Sverige. Kraschen ledde bland annat till att kapitaltillflödet till 
Europa minskade markant. Kreuger som varit den mäktigaste mannen i svenskt 
näringsliv upplevde plötsligt att hans ekonomiska ställning blev alltmer prekär. 
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Inget nytt kapital tillkom samtidigt som likviditeten utarmades genom de höga 
utdelningarna. Detta ledde så småningom till personlig konkurs med enorma 
skulder som följd (Boksjö & Lönnborg-Andersson 1994, s. 31).  
 
2.5.1.1 Statens handlande 
 
Kreugerkraschen medförde oro i ekonomin. Både regeringen och Riksbanken 
gjorde ett gemensamt försök att decimera störningarna som uppstod. En ny 
moratorielag6 infördes av regeringen som ledde till att Kreugerkoncernen gavs 
anstånd med skuldbetalningarna. En annan effekt av Kreugerkraschen blev att 
bankernas aktieförvärvsrätt7 helt och hållet avskaffades 1933. Kreuger & Toll 
hade i sin koncern ägarintresse i många andra företag. Efter kraschen tog 
bankerna, framförallt de stora affärsbankerna som Stockholms Enskilda Bank och 
Svenska Handelsbanken, tillfället i akt att överta koncernens ägarintresse i andra 
bolag och på så sätt skjuta fram sina maktpositioner. Staten gick in och gav stöd-
krediter till de banker som behövde det för att på så sätt decimera likviditetskrisen 
(Boksjö & Lönnborg-Andersson 1994, s. 36ff.). 
 
Socialdemokraterna stod 1932 som segrare i valet. Bland annat så utövade de en 
tydligare konjunkturpolitik än som gjorts innan. Detta anses vara en av 
anledningarna till att krisen på 1930-talet inte drabbade Sverige så hårt som vissa 
andra länder (Boksjö & Lönnborg-Andersson 1994, s. 39). 
 
2.5.2 1990-talets fastighetskris 
 
Den största skillnaden mellan krisen på mitten av 1990-talet och de tidigare 
kriserna i Sverige var att denna drabbade hela banksystemet istället för bara 
affärsbankerna. Fastighetspriserna sköt i höjden efter att ekonomin på 1980-talet 
varit ordentligt överhettad. Bankernas utlåning ökade kraftigt, mycket på grund av 
att låntagare vid denna tidpunkt hade möjlighet att göra avdrag för sina skuld-
räntor. Men efter det att det svenska skattesystemet lagts om samt att en nedgång i 
konjunkturen kunde skönjas medförde detta till att fastighetspriserna i Sverige föll 
kraftigt. I sin tur ledde det till att kreditinstituten gjorde stora kreditförluster. Först 
och främst var det bankerna som lånat ut stora summor som drabbades.  
 
2.5.2.1 Statens handlande 
 
Eftersom bankerna gjorde enorma kreditförluster vände de sig till staten för att få 
ekonomiskt stöd. Staten svarade med att överta ägandet i bland annat Nordbanken 

                                                
6 Moratorie = Anstånd med betalning av skuld 
7 År 1911 införde staten en lag som tillät banker att förvärva aktier i externa bolag 
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och Gota Bank, vilket fick till följd att staten sköt fram sin maktposition i bank-
sektorn. 
 
Bakomliggande faktorer till finansiella kriser 
 
Boksjö och Lönnborg-Andersson talar i sitt arbete (1994) om tre faktorer som 
upprepas i samband med finansiella kriser.  
 

1. Tiden före kriserna kännetecknas av ökad spekulation 
 
2. En ökad konkurrenssituation uppstår på finansmarknaden mellan dess 

aktörer 
 

3. Konjunkturskiftningar medför förändring vilket bidrar till minskad 
inflation och spekulation som avslöjar brister i det finansiella systemet. 

 
En konsekvens av finanskriserna har varit att Bankinspektionen har aktiverats, det 
vill säga en övervakningsmyndighet som fått till uppgift att se till att liknande 
situationer inte upprepas. Staten har efter varje kris ryckt in som sista finansiär 
och sett till att privata småsparare inte förlorat sina tillgångar vid en kris (Boksjö 
& Lönnborg-Andersson 1994, s. 56).  
 
Ytterligare en konsekvens är att det efter de tre första kriserna införts nya regler 
och ny lagstiftning för bankerna i Sverige. Staten genomförde utredningar för att 
undersöka bankernas roll i samhället och se hur deras verksamhet skulle formges. 
Efter krisen på 1990-talet instiftades ingen ny banklag. Istället koncentrerades 
statens utredningar på hur kapitalet som satts in på banken skulle skyddas och av 
vem. En sak som inträffat efter varje kris är att bankerna varit mycket mer 
försiktiga i sin utlåningspolitik.  
 
Staten har spelat en viktig roll vid de olika kriserna, bland annat har staten sett till 
att stärka upp det finansiella systemet som vid varje kris uppvisat svagheter. Nya 
regler och lagstiftningar har införts för att minimera riskerna att finansmarknadens 
problem skulle sprida sig till övriga samhällsekonomin (Boksjö & Lönnborg-
Andersson 1994, s. 54ff.). 
 
Detta fenomen, det vill säga att staten efter en finansiell kris ryckt in och ökat sin 
maktposition genom nya regleringar på marknaden, får medhåll av Jönsson som i 
sin artikel (1991) påstår att reglering av redovisning uppstår när ett behov 
konstaterats. Ett sådant behov kan uppstå efter en finansiell kris. Streeck och 
Schmitter (1985) menar att hierarchical control är en situation där staten utövar 
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kontroll genom lagar och regler för att bringa ordning och för att återskapa tilltro, 
efter till exempel finansiella kriser. 
 
2.6 Institutionell teori 
 
Med hjälp av institutionell teori blir det lättare att få en förståelse för redovisning-
ens reglering. Teorin förklarar hur kraven på redovisningen uppkommer och ut-
vecklas. Ett centralt begrepp inom teorin är institutioner, det vill säga stabila spel-
regler och uppfattningar i samhället. För att ett företags verksamhet ska kunna 
uppfattas som legitim av omgivningen krävs det att företaget följer de regler och 
normer som fastställs av institutionerna. Det behöver inte bara vara fastställda 
regler och föreskrifter utan även gemensamma förväntningar från samhället hur 
en viss verksamhet ska bedrivas eller hur en enskild individ ur branschen ska upp-
föra sig (North 1993, s. 20ff.). 
 
Streeck och Schmitter identifierar i sin artikel (1985) tre kontrollmekanismer för 
reglering; staten, marknaden och samhället. De härleder sedan tre organiserade 
principer, dispersed competition, hierarchical control och spontaneous solidarity. 
Dessa kan kopplas ihop med var och en av de ovan nämnda mekanismerna.  
 
Hierarchical control refererar till staten och dess kontroll genom lagar och regler 
för att bringa ordning. Dispersed competition berör hur företag på marknaden vill 
maximera sin vinst samtidigt som kundnöjdheten ska vara god. Spontaneous 
solidarity kopplas ihop med hur grupper i samhället med gemensamma 
värderingar skapar reglering och rekommendationer utifrån deras förenade behov.  
 
I var och en av dessa tre principer finns dock en spänning som kan göra att 
kontrollen inte blir fullständigt effektiv. Till exempel kan reglering genom 
spontaneous solidarity bli mindre effektivt om andra grupper i samhället (företag) 
inte följer de rekommendationer som en viss grupp har utformat (privata norm-
givare) (Streeck & Schmitter 1985, s. 119ff.). 
 
Reglering av redovisning kan inte analyseras genom att referera till en enskild 
princip utan är en mix av dessa tre principer tillsammans (dispersed competition, 
hierarchical control och spontaneous solidarity). Puxty et al. har i en artikel 
(1987) utifrån Streeck och Schmitters modell försökt att analysera redovisningens 
reglering i fyra olika länder (Tyskland, Sverige, Storbritannien och USA). 
Artikeln identifierar skillnader i hur regleringen sköts rent praktiskt.  
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Fig 2. Strategier av reglering i relation till dominanta modeller av social ordning (Puxty et al. 1987 
sid. 283 ) 
 
De tre kontrollerande mekanismerna, marknad, stat och samhälle är inblandade i 
samtliga fyra länder, men i varierande utsträckning. De fyra länderna som 
beskrivs i artikeln har alla väl fungerade rättsystem och författarna menar då att 
redovisningsregleringen har haft statlig inblandning i samtliga fall. Puxty 
benämner den extrema formen av statlig inblandning som legalism. Det innebär 
att redovisningen regleras genom lagar utfärdade av staten.  Tyskland, där civil-
rätten historiskt sett alltid har haft ett stort inflytande, är det tydligaste exemplet 
på detta.  Motsatsen är liberalism, där regleringen styrs utifrån marknadens krav 
och behov.  I USA ligger redovisningen nära kapitalmarknaden och redovisningen 
har betraktats som ett instrument för informationsgivning för intressenter på 
marknaden. Legalism och liberalism är två ytterligheter som inte existerar i sin 
rena form i något av de beskrivna länderna. Marknad och stat styr regleringen i 
både Tyskland och USA, men i olika stor utsträckning och det beskrivs i modellen 
med hjälp av axeln marknad och stat (Puxty et al. 1987, s. 282f.). 
 
Den tredje komponenten i modellen, samhället, påstås spela en viktig roll inom 
regleringen i vissa länder. Förekomsten av intresseföreningar som har stark 
ställning inom redovisningsprofessionen gör att de kan påverka regleringen på 
grund av att de till exempel besitter expertkunskap. Dessa organisationer kan även 
styra sin normgivning mot antingen staten eller marknaden beroende på var den 
normbildande makten finns. I Puxty et al. artikel (1987) benämns två typer av 
reglering som exempel på detta; associationism och corporatism. Skillnaden 
mellan dem är att vid associationism riktar intresseorganisationerna sin styrning 
mot marknadens behov medan corporatism fokuserar regleringen mot statliga 
intressen. Storbritannien beskrivs i artikeln som ett land med associationism, där 
intresseorganisationerna inte är beroende av staten. 
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Sverige benämns under corporatism på grund av den omfattande statliga in-
blandningen samtidigt som intresseorganisationer som FAR och RR har 
betydande roller i regleringen av redovisningen (Puxty et al. 1987, s. 285). 
 
De skillnader som finns mellan länderna har historiska förklaringar. Jönsson 
(1991) analyserar den svenska utvecklingen inom redovisningen utifrån Streeck 
och Schmitters tre kontrollmekanismer. I artikeln beskrivs utvecklingen uppdelad 
på tre områden, kommunal redovisning, finansiell redovisning samt den interna 
kostnadsredovisningen. Innan Kreugerkraschen var redovisningen inom den 
privata sektorn till stor del oreglerad, men efter krisen försvagades industrin och 
staten tog tillfället i akt att få ett starkare grepp om ekonomin. Jönsson påstår i 
artikeln att redovisningsreglering uppkommer när ett behov av reglering har 
identifierats och att det då finns någon organisation som framstår som trovärdig 
nog att bli normgivare. Påståendet baseras på studierna av de tre olika områdena 
som nämnts ovan. 
 
Organisationen i fråga måste vara väl respekterad inom det berörda området för 
att reglerna inte ska ifrågasättas. Jönsson benämner detta som legitimitet. Jönsson 
beskriver vidare att intresseorganisationer, så som FAR, historiskt sett har haft ett 
viktigt inflytande på den svenska redovisningsregleringen även om staten har varit 
stark. Staten har varit flexibel och släppt in andra intressenter i regleringsarbetet. 
På så sätt kan den normgivande organisationen använda sin expertis för att på-
verka regleringens utveckling så att det överensstämmer med deras intresse. Efter-
som Sverige har haft en stark stat har FAR fått uppvakta staten för att påverka 
utvecklingen. Under 1980-talet minskade statens roll till förmån för kraven från 
den växande kapitalmarknaden. Detta fick till följd att normgivarna istället till 
viss del riktade sina rekommendationer mot kapitalmarknaden. Staten har dock 
fortsatt stort inflytande inom den svenska redovisningen (Jönsson 1991, s. 540ff.). 
 
Jönssons artikel (1991) stärker Puxtys teorier om hur den svenska redovisnings-
regleringen är uppbyggd och gör en djupare analys för att finna historiska för-
klaringar. Genom att använda Puxtys artikel (1987) utifrån Streeck och Schmitters 
modell identifieras utbredningen av intresseorganisationers påverkan på den 
svenska redovisningsregleringen. Resultatet av artikeln visar att revisorer och 
deras organisationer spelar en viktig roll vid normgivningen och det styrker vikten 
av att i empirin söka sig till revisorer. 
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2.7 Internationella variationer i redovisningen 
 
Ur ett internationellt perspektiv kan den traditionella redovisningen delas in i två 
perspektiv; kontinental tradition och anglosaxisk tradition. Dessa två synsätt kan 
kopplas samman med Puxty et al. artikel (1987). Där härleder författarna USA, 
Storbritannien, Tyskland och Sveriges reglering utifrån Streeck och Schmitters 
teori av sociala dominanta modeller. Redovisningstraditionerna kan hjälpa till att 
förklara hur den svenska traditionen är uppbyggd och varför länders reglering 
skiljer sig åt. 
 

2.7.1 Den anglosaxiska redovisningstraditionen 
 
Uttrycket anglosaxisk redovisningstradition uppmärksammades av Christopher 
Nobes i en artikel från 1983 där han klassificerar finansiell rapporteringspraxis. 
Nobes identifierar två traditioner som senare benämns som anglosaxisk och 
kontinental tradition. 
 
Grundtanken i anglosaxisk redovisning är common law. Det civilrättsliga systemet 
bygger på att varje enskilt problem ska lösas individuellt, där det inte stiftas över-
gripande lösningar som ska gälla för framtida problem (Nobes & Parker 1995, s. 
11.). Utmärkande för anglosaxiska länder är att redovisningsregleringen inte 
bygger på civilrätten. Det är istället landets redovisningsprofession som är den 
normgivande funktionen (Edenhammar et al 1996, s. 270f.).  
 
I jämförelse med de kontinentala länderna så har de privata intressena en betydligt 
starkare ställning i de anglosaxiska länderna. En av orsakerna till den förhållande-
vis fria regleringen påstås vara den anglosaxiska ägarstrukturen. I de anglosaxiska 
länderna vände sig företagen tidigt till externa intressenter för att finansiera både 
sin verksamhet och expansion. Antalet aktieägare var många och de hade ofta 
begränsad insyn i företagen. Utifrån denna bakgrund anses det viktigt att 
företagen i sin externa redovisning speglar en verklig och rättvis bild av företagets 
ekonomiska ställning (Smith 2000, s. 64ff.). Exempel på anglosaxiska länder är 
Australien, Storbritannien, Kanada och USA (Nobes 1983, s. 12f.). 
 

2.7.2 Den kontinentala redovisningstraditionen 
 

Kontinental tradition är det andra perspektivet i Nobes (1983) klassificering av 
finansiell rapporteringspraxis. Den kontinentala traditionen har, jämfört med den 
anglosaxiska traditionen, använt sig av lagreglering i större omfattning i samband 
med styrning av företagens redovisning (Nobes & Parker 1995, s. 12f.). 
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Ett genomgående kännetecken bland de kontinentala länderna är att under 
historiens gång så har redovisningsprofessionen innehaft en svag ställning och 
därmed en mindre påverkan på utformandet av företags redovisning. I 
kontinentala länder anses en korrekt redovisning vara den som överrensstämmer 
med lagen. Den kontinentala lagstiftningen är utformad för att skydda skatte-
intresset och borgenärsintresset (Smith 2000, s. 64ff.).  Försiktighetsprincipen har 
en stark koppling till denna tradition. För att skydda borgenärerna uppmanas 
företagen till en försiktig värdering av tillgångar och skulder. På så sätt undviker 
företagen att övervärdera sitt egna kapital och deras möjligheter att kunna upp-
fylla åtaganden synliggörs (Edenhammar et al 1996, s. 271). Exempel på 
kontinentala länder är Tyskland, Frankrike, Italien och Sverige (Nobes & Parker 
1995, s. 12ff.). 
 

2.7.3 Skillnaderna mellan anglosaxisk och kontinental tradition 
 

I bilaga 4 sammanfattas de huvudsakliga skillnaderna mellan anglosaxisk och 
kontinental tradition. En viktig fråga som skiljer redovisningstraditionerna är hur 
en affärshändelse ska hanteras. Den anglosaxiska traditionen menar att för att ge 
en sann bild av verkligheten skall varje transaktion redovisas efter dess innebörd 
för att ge en rättvisande bild.  
 

2.8 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
Dagens svenska normgivning bygger till viss del på IASBs, kvalitativa egen-
skaper som är en del av referensramen. Referensramens syfte är att ge normgivare 
en grund att luta sig mot när de utarbetar nya rekommendationer. Föreställnings-
ramarna kan delas in i fyra byggstenar: relevans, begriplighet, tillförlitlighet och 
jämförbarhet (Nilsson 2005, s. 20). De byggstenar som är intressanta i denna 
uppsats är paraplybegreppen tillförlitlighet och jämförbarhet. Begreppet 
tillförlitlighet innefattar bland annat rättvisande bild. Som vi har nämnt ovan har 
skatteutjämningsreserverna som till exempel periodiseringsfonder kritiserats för 
att orsaka en inkorrekt bild av företagets ekonomiska ställning. Detta kan undan-
röja redovisningens tillförlitlighet samt skapa problem vid jämförelser mellan 
företag. 
 
En viktig kvalitativ egenskap är redovisningens tillförlitlighet. Är redovisningen 
vinklad åt något håll mister den sin tillförlitlighet. Samtidigt minskar syftet med 
redovisningen vilket bland annat, enligt IASBs referensram, är att visa en rätt-
visande bild av verksamheten. Detta benämns som neutralitet. Om någon eller 
några individer i företaget önskar styra verksamheten åt ett visst håll kan 
redovisningen presenteras så att den styrker deras ståndpunkt. Ett exempel på en 
sådan post kan vara periodiseringsfonder. IASB menar att detta är viktigt att 
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undvika om redovisningen ska kunna vara tillförlitlig. Enligt FASB innebär 
begreppet neutralitet att redovisningen inte får påverkas av ekonomiska 
konsekvenser när den framställs. En anledning till att företag gör avsättningar till 
periodiseringsfond är möjligheten till att skjuta upp skatten, eller eventuellt kunna 
göra återföringar vid år med förlust som på så sätt får ekonomiska konsekvenser. 
Enligt ett amerikanskt synsätt stämmer detta inte överens med neutralitets-
principen (Smith 2000, s. 28ff.).  
 
För att läsaren av ett företags redovisning ska kunna värdera informationen som 
ges måste han eller hon kunna jämföra för att ta ställning. Utan jämförbarhet vet 
läsaren till exempel inte om ett företags resultat är bra eller dåligt. Görs jäm-
förelser dels med tidigare års resultat och dels med företag inom samma bransch, 
får läsaren genast en mycket bättre bild över det berörda företagets styrkor och 
problem (Artsberg 2005, s. 173f.).  
 
När det gäller jämförelser mellan företag är det viktigt att lika händelser och 
tillstånd ska redovisas på samma sätt. Detta är förstås enklare sagt än gjort efter-
som det ofta finns skillnader mellan företag även om det till exempel berör 
samma typ av tillgång. Här får därför normgivare en viktig roll eftersom det måste 
finnas standards som gör att lika händelser bokförs enhetligt (Nilsson 2005, s. 
17ff.). Periodiseringsfonder kan medföra att jämförbarheten dels över tid och dels 
mellan andra företag blir svårare, framförallt för intressenter som inte innehar 
ekonomiska kunskaper. Detta blir ett problem enligt referensramen. 
 
Smith menar i sin bok (2000) att redovisningen måste vara konsekvent över tiden, 
det vill säga att även här gäller att lika händelser ska redovisas på samma sätt som 
det gjorts tidigare år. Vid lagändringar eller nya rekommendationer görs naturligt-
vis undantag för detta, men då ställs krav på att företag räknar om tidigare års 
siffror till nuvarande regelverk eller redovisningsprincip och att bolagen redovisar 
vilka konsekvenser det får för företagets räkenskaper. Detta görs för att 
jämförbarheten ska bli så god som möjligt. 
 
2.8.1 Försiktighetsprincipen 
 
Försiktighetsprincipen är ytterligare en kvalitativ egenskap i IASBs referensram. 
Principens syfte är att förhindra redovisning av optimistiska resultat som vid bok-
slutet är osäkra. Det är för att skydda sig mot den stora osäkerhet som kan finnas 
inom vissa poster som företag tillämpar försiktighetsprincipen. Intäkter som är 
osäkra till sin storlek och tidpunkt får ej överskattas. Företag rekommenderas att 
hellre kostnadsföra en utgift än att aktivera densamma. För att bibehålla 
neutraliteten och därmed tillförlitligheten i redovisningen avråds samtidigt av-
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siktliga underskattningar och övervärderingar. Bakgrunden till försiktighets-
principen är intresset att skydda borgenärerna som har haft en stark ställning i 
kontinentala länder som till exempel Tyskland och Sverige. Kritiker menar att 
denna försiktighet bidrar till att resultatet förvrängs och att redovisningen vid 
tillämpning av försiktighetsprincipen inte visar en korrekt bild av verksamheten 
(Artsberg 2005, s. 170ff.).  
 

2.9 Räntebeläggning på periodiseringsfond (prop. 
2004/5:38) 

 
Räntebeläggningen på periodiseringsfonder trädde i kraft den första januari 2005. 
Bakgrunden till denna lagändring var att staten skulle kunna finansiera bort-
tagandet av arv- och gåvoskatten, samt lättnader i gränsbeloppen för 
förmögenhetsbeskattningen. Fribeloppet i förmögenhetsbeskattningen för sam-
beskattade par höjdes från 2.000.000 kronor till 3.000.000 kronor 
(prop.2004/05:1). I propositionen menar regeringen att dessa ovanstående skatte-
lättnader kommer företagen tillgodo, då ägarna till bolagen gynnas. Regeringen 
anser att det då bör vara företagen som betalar för skattebortfallet. 
 
Regeringen föreslog att räntebeläggningen skulle omfatta endast juridiska 
personer som är skatteobjekt. Detta innebar bland annat att handelsbolag (HB) 
inte berördes trots att HB är juridiska personer men det är ägaren till HB som 
betalar skatt på eventuella vinster. 
 
I propositionen till räntebeläggningen på periodiseringsfonder framgår det att fler-
talet av remissinstanserna var kritiska till lagförslaget. Bland dem som var kritiska 
kan nämnas FAR, SRS, SRF, Företagna och Företagsförbundet. Samtliga menade 
att lagändringen skulle göra lagstiftningen mer komplex, för framförallt privata 
aktiebolag8. 
 
Att avskaffa periodiseringsfonden som en skatteutjämningsreserv var inte ett 
alternativ som diskuterades. Samtliga i utskottet ansåg att det fanns fördelar som 
klart översteg periodiseringsfondens nackdelar, såsom svårigheten i att jämföra 
företag emellan. 
 
 
 
 

                                                
8 Privata aktiebolag är ett aktiebolag som har ett aktiekapital på minst 100 000 kronor. Nutek, 
http://foretagarguiden.nutek.se/sb/d/341/a/1292/, 2006-04-29. 
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2.10 Bokslutsdispositioner 
 
När ett företag gör sitt bokslut skall ett resultat för perioden räknas fram. Hur 
detta resultat beräknas kan företag själv styra till viss del. Genom att använda 
bokslutsdispositioner kan företaget påverka det resultat som skall beskattas. En 
bokslutsdisposition är en post i resultaträkningen som kännetecknas av att den 
minskar/ökar företagets skattepliktiga resultat utan att det är en kostnad i 
ekonomisk mening (Lundén & Ohlsson 2003, s. 97ff.). Ett exempel på en 
bokslutsdisposition är periodiseringsfonden som tidigare har kunnat ses som en 
räntefri skattekredit. 
  

2.11 Periodiseringsfonden 
 
Vilka kan då göra avsättningar till periodiseringsfonder? Enligt Inkomstskatte-
lagen (IL) kan i princip alla som redovisar inkomst av näringsverksamhet göra 
avsättningar. Dock finns det vissa undantag, till exempel investmentföretag.  
Juridiska personer får göra avsättningar med högst 25 % av årets resultat före 
avsättningar till bokslutsdispositioner. För enskilda näringsidkare är procentsatsen 
högst 30 % av detta. Det finns inget bestämt ändamål som fonden är avsatt till 
utan det är helt och hållet upp till företagen att bestämma hur de vill disponera 
fonden.  
 
Det framhölls vid införandet av periodiseringsfonderna framförallt två skäl till 
varför företag skall göra avsättningar, nämligen: 
 

• att underlätta egenfinansieringar genom skattekrediten som uppstår  
• möjlighet till resultatutjämning bakåt i tiden (Tjernberg 2004, s. 77) 
 

En tanke bakom egenfinansiering är genom att göra avsättningar till obeskattade 
reserver såsom periodiseringsfonder, kan företagen investera i projekt med kapital 
som skulle ha betalats i skatt. Genom detta kan bolagen öka sina vinster som i sin 
tur kan leda till att företaget nyanställer personal (Tjernberg 2004, s. 38f.). 
 
Den andra punkten, resultatutjämning (konjunkturutjämning) har en stark 
koppling till försiktighetsprincipen (Smith 2000, s. 83). Denna princip har i sin tur 
en koppling till beskattningen. Genom att titta bakåt i tiden så har Svenska staten 
varit givmild i förhållande till andra länder, med tanke på hur företag kunnat 
bygga upp reserver (Lundén & Ohlsson 2003, s. 98ff.). 
 
En avsättning till periodiseringsfond betyder att det utdelningsbara vinstmedlet i 
företaget minskas. När införandet av periodiseringsfond kom bestämdes 
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reserveringens tid till fem år. Detta på grund av att konjunkturcyklernas normala 
längd uppskattas till just denna tidsperiod (Tjernberg 2004, s. 76f.).  
 
Regeländringar har dock medfört en förlängning av reserveringen så att senast det 
sjätte året efter avsättningen måste fonden återföras till beskattning. Dock är det 
frivilligt att när som helst under denna sexårsperiod återföra medlen i fonden till 
beskattning (Lundén & Ohlsson 2003, s. 98). 
 

2.12 Lagändringens innebörd 
 
30:6a § IL 

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en 
periodiseringsfond skall ta upp en schablonintäkt. Intäkten skall 
beräknas till 72 procent av statslåneräntan vid utgången av 
november månad andra året före taxeringsåret multiplicerad 
med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana 
periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid 
beskattningsårets ingång. 
 
Avsättning för en andel i ett handelsbolag som enligt 3 § andra 
stycket dragits av vid beskattningen, skall vid tillämpning av 
denna paragraf anses ha gjorts av den juridiska personen vid 
beskattningsårets utgång. 
 
Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, 
skall schablonintäkten justeras i motsvarande mån. [Denna lag 
(2004:1323) träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på beskattningsår 
som påbörjas efter utgången av år 2004] 
 

Lagändringen angående avsättningar till periodiseringsfond gäller från och med 
beskattningsår 2005. Denna lagändring innebär att företagen kommer att få betala 
en skatt på den totala summan, vilken är avsatt i periodiseringsfond vid ingången 
av beskattningsåret. Efter denna lagändring kan kapitalet i periodiseringsfonder 
jämföras med ett externt lån där en ränta utgår. Företagen behöver dock inte bli 
bedömda av något kreditbedömningsföretag, vilket fallet hade varit vid lån från 
extern kreditgivare. Räntan som betalas är tänkt att motsvara räntan från externt 
anskaffat kapital. Beslutsfattarna har dock valt att lägga nivån något under 
marknadsräntan för att därigenom kunna behålla periodiseringsfonderna i 
bolagen. Den räntesats som används grundar sig på statslåneräntan, eftersom 
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schablonintäkten inte är avdragsgill, beräknas räntesatsen utifrån 72 % av 
statslåneräntan9 (Rabe 2005, sid. 117f.). 
 

2.13 Uträkning av räntebeläggningen 
 
Den sammanlagda summan av företagens värde i periodiseringsfonder vid 
ingången av året skall multipliceras med 72 % av statslåneräntan från sista 
november föregående år.  
 
Praktiskt exempel: 
 
Vid årsbokslutet 2005 redovisar ett aktiebolag en utgående balans i 
periodiseringsfonder på 500 000 kronor, detta innebär en ingående balans 2006 på 
samma summa. Statslåneräntan för 2006 är 3,26 % (www.rgk.se) och bolags-
skatten är 28 %. 
 
Summan 500 000 skall nu multipliceras med 72 % av statslåneräntan (3,26 %). 
Detta ger: 
500 000 * (0,72*0,0326) = 11 736 kronor. Denna summa ska ses som en 
schabloniserad intäkt vilken kommer att öka beskattningsunderlaget för 2006. 
 
Innebörden av lagändringen för detta aktiebolag blir (11 736 * 0,28 = 3286 
kronor) en ökad skatteinbetalning på 3286 kronor. Räntan blir 3286 kronor eller 
2,35 % för att man kvarhåller 140 000 kronor (500 000*28%) som annars skulle 
ha betalats in i skatt. 
 

2.14 Kapitelsammanfattning 
 
Litteraturgenomgången skall ses som en tratt där författarna först för en bred 
diskussion om redovisningens reglering och dess utveckling. I första delen av 
kapitlet tas de teorier upp som behandlar vår första forskningsfråga. I takt med att 
tratten smalnar av, övergår vår litteraturgenomgång till att förklara det specifika 
fenomenet periodiseringsfond. Här tar författarna upp de teorier och principer 
som är applicerbara på vår andra forskningsfråga. 
 
Kapitlet börjar med att beskriva hur regleringen av redovisningen har utvecklats i 
USA och i Sverige, samt vilka effekter regleringen medför. Sedan presenteras de 
finansiella kriser som haft störst inverkan på svensk reglering av redovisningen. 
                                                
9 Statslåneräntan är ett genomsnitt av marknadsräntan för statsobligationer med en kvarvarande 
löptid på minst fem år. Meningen är att statslåneräntan ska motsvara den riskfria långa 
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Härefter försöker författarna utifrån institutionell teori härleda vilken roll staten 
spelar i regleringen av redovisningen.  
 
Den andra delen av litteraturgenomgången börjar med en presentation av den 
internationella variationen av redovisningen där kontinental och anglosaxisk 
tradition presenteras. Därefter beskriver författarna redovisningens kvalitativa 
egenskaper samt redogör för försiktighetsprincipen. För att få en djupare 
förståelse för räntebeläggningen och den bakomliggande orsaken till införandet av 
lagen, sammanfattas det viktigaste ur lagändringens proposition. Kapitlet avslutas 
sedan med en allmän diskussion kring periodiseringsfonden, och allra sist visar 
författarna ett praktiskt uträkningsexempel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
marknadsräntan. Riksgäldskontoret har uppdraget att bestämma räntesatsen (www.rgk.se). 
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3. Metod 
______________________________________________________________  

 
Metodkapitlet inleds med en presentation av ämnesvalet. Därefter 
introduceras, diskuteras och motiveras valda metoder som används i 
denna uppsats. Som avslutning förs ett resonemang angående 
studiens reliabilitet och validitet. 

______________________________________________________________  

 
3.1 Val av ansats 
 
3.1.1 Deskriptivt/normativt 
 
Vilken ansats vi kommer att använda oss av styrs av det syfte vi har med under-
sökningen. Syftet kan antingen vara deskriptivt eller normativt. Om ett deskriptivt 
syfte väljs betyder det att undersökarna vill beskriva ett fenomen, visa hur 
någonting är. Väljer undersökarna istället att ha ett normativt syfte är man 
intresserade att visa hur någonting bör vara (Artsberg 2005, s. 31).  
 
Syftet med vår undersökning, det vill säga det vi vill åstadkomma med vår upp-
sats, är dels att beskriva hur svensk regleringspolitik inom redovisning har ut-
vecklats, dels beskriva hur företag hanterar återföringen av periodiseringsfonder. I 
det förstnämnda saknas en aktuell genomgång samt att det sistnämnda är ett 
aktuellt problem och att det inte finns mycket teori skrivet om det så är det vår 
förhoppning att kunna förklara mer om dessa fenomen. Därigenom blir vårt syfte 
deskriptivt. Vårt syfte med denna uppsats är att utforska vilka effekter ränte-
beläggningen får för företag. 
 
3.1.2 Induktivt/deduktivt 
 
Ett naturligt steg efter fastställandet av syftet är att bestämma vilken ansats vi 
skall använda oss av. Möjligheten finns att välja mellan deduktiv och induktiv 
ansats. Den förstnämnda utgår ifrån tidigare erfarenheter och teorier, utgångs-
punkten är från teori till empiri, medan den sistnämnda karaktäriseras av öppenhet 
och där utgångspunkten är från empiri till teori.  
 
Då vi har valt att göra en studie där vi utgår från verkligheten, är det naturligt att 
en induktiv metod används. Denna metod har sin utgångspunkt i empirin och för-
flyttar sig sedan till teorin. Vårt mål är att försöka bygga upp ny kunskap kring de 
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fenomen vi undersöker. Ett annat kännetecken på den induktiva metoden är att 
den har en öppen ansats. Genom denna öppna ansats är det optimalt att under-
sökarna samlar in all väsentlig information utan att ha några förväntningar på den 
(Jacobsen 2002, s. 34ff.).  
 
Eftersom fenomenet med räntebeläggning på periodiseringsfonder är 
förhållandevis nytt och att det fram tills nu inte finns så mycket skrivet om detta, 
gör att vi kan gå ut med ett öppet sinne och genomföra undersökningen. Vi är 
dock medvetna om att en vanlig kritik till den induktiva ansatsen är just att det 
anses vara omöjligt att ha ett helt öppet sinne. Eftersom vi har stött på fenomenet 
vi ämnar undersöka tidigare besvärar denna kritik inte oss nämnvärt. Ytterligare 
kritik mot den induktiva ansatsen är att det ej går att samla in all relevant 
information (Jacobsen 2002, s. 43). Detta är vi också fullt medvetna om och 
kommer att utforma undersökningen därefter.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att vi ämnar genomföra en deskriptiv under-
sökning, med hjälp av en induktiv ansats. Det vill säga att med utgångspunkt i 
verkligheten försöka bygga upp ny kunskap kring fenomenen.  
 
3.1.3 Kvalitativ/kvantitativ metod 
 
Den metod som väljs beskriver vilket tillvägagångssätt författarna har valt att 
samla in information på. Det finns två olika vägar att gå. Det ena alternativet 
passar bra när man vill veta lite om mycket och få en bredd i undersökningen 
(Jacobsen 2002, s. 150) Då är det naturliga valet en kvantitativ metod. Denna 
metod förutsätter att författarna har en grundlig förförståelse om det fenomen som 
skall undersökas (Holme & Solvang 1997, s. 151).  Om författarna istället är 
intresserade att frambringa klarhet i ett speciellt fenomen bör en kvalitativ metod 
väljas (Jacobsen 2002, s. 145). Relevans, öppenhet och detaljrikedom är begrepp 
som kännetecknar denna metod. Vidare anses den kvalitativa metoden förespråka 
beskrivning och förståelse och att den går djupare in på problemet (Holme & 
Solvang 1997, s. 78).  
 
Med hänsyn till ovanstående resonemang har vi bestämt oss för att använda 
kvalitativ metod. Eftersom vårt syfte med uppsatsen är deskriptivt, det vill säga 
målsättningen är att förklara fenomenen, är det naturligt för oss att använda oss av 
en kvalitativ metod. Fördelarna med denna metod anser vi är många. Den ger oss 
en möjlighet att gå på djupet med vår undersökning. Informationsinsamlingen 
koncentreras till ett mindre antal enheter där vi förespråkar öppenhet, det vill säga 
vi tar all information i beaktande. En annan viktig orsak till metodvalet är att den 
kvalitativa metoden anses ha en hög intern giltighet (Jacobsen 2002, s. 142). Det 
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finns dock nackdelar med denna metod. En kritik mot kvalitativ metod är att den 
kan vara subjektiv, det vill säga att öppenheten medför att informationen som 
framkommer blir ringa (Bryman & Bell 2005, s. 319). Vidare anses det att 
replicerbarheten, det vill säga att en annan forskare kommer fram till samma 
resultat genom att göra en liknande undersökning minskar (Jacobsen 2002, s. 37). 
Trots denna kritik anser vi att den kvalitativa metoden passar vår undersökning 
bäst, att detta tillvägagångssätt bäst speglar vårt informationsinsamlande.  
 
3.1.3.1 Grundad teori 
 
I början av 1960-talet utförde Anselm Strauss och Barney Glaser en undersökning 
tillsammans där de använde sig av en annorlunda metod, något som kom att 
mynna ut i Grounded Theory. De båda skrev tillsammans 1967 boken The 
discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research. Vi har tidigare 
presenterat framförallt induktiv men även deduktiv ansats. Grundad teori är först 
och främst användbar när en induktiv ansats används för att på så sätt kunna 
frambringa nya teorier.  
 

”Tanken bakom metoden är att om en teori genereras på rätt 
sätt och därmed är ordentligt grundad i data, så kommer 
man att ha goda skäl att tro att den korrekt beskriver verklig-
heten – ”man kan lita på den”. Att dessutom i efterhand testa 
eller verifiera den blir därför onödigt.” 
 Hartman 2001, s. 9.  

 
Som ovan nämnts passar metoden bra när outforskade områden skall undersökas 
kan det vara lämpligt att beakta grundad teori. Eftersom vi har valt att genomföra 
undersökningen med en induktiv ansats, det vill säga med start i empirin, kommer 
data från verkligheten att samlas in med de frågeställningar vi har som bakgrund 
till insamlandet. När materialet senare ska analyseras presenterar vi underlag till 
fortsatt teoretisk forskning som besvarar frågan som motsvarar vår problem-
bestämning. En annan anledning för oss att beakta grundad teori är att den 
används flitigt vid kvalitativa metoder som också vi tänker använda oss av.  
 
I undersökningen inspireras författarna av grundad teori, som används för att för-
söka beskriva ett specifikt fenomen. I vårt fall är detta specifika problem hur 
svensk regleringspolitik inom redovisning har utvecklats samt vad ränte-
beläggningen av periodiseringsfonden får för konsekvenser för företag. Detta går 
hand i hand med vårt deskriptiva syfte med uppsatsen. Eftersom vi inspireras av 
Grundad Teori innebär det att vi inte tar hela teorin i beaktande, utan endast 
plockar ut det vi har nytta av. De delar författarna kommer att ta i beaktande är 
teoretiskt urval, kodning och teoretisk mättnad (Bryman & Bell 2005, s. 449). 



_________________________________________________________________  

 37

Dessa ska nu förklaras utifrån hur vi har valt att genomföra våra intervjuer och 
hur vi har samlat in vår data till undersökningen. 
 
Teoretiskt urval – genom att välja ut representativa respondenter och intervjua 
dessa och sedan bearbeta materialet som framkommer är ett första steg för att få 
fram en ny teori. Vi kommer dels att intervjua en representant från vartdera skatte-
utskottet och lagutskottet, samt intervjua revisorer utspridda över hela landet. 
Utifrån detta hoppas vi få fram en nyanserad bild av hur svensk regleringspolitik 
inom redovisning har utvecklats, samt vilka konsekvenser räntebeläggningen av 
periodiseringsfonden har fått för företag. Det teoretiska urvalet kan kopplas till 
hur datainsamlingen går till. Detta kommer att beskrivas senare i uppsatsen. 
 
Kodning – efter det att vi genomfört våra telefonintervjuer påbörjar vi arbetet 
med att kategorisera och koda den data vi samlat in. 
 
Teoretisk mättnad – tanken bakom teoretisk mättnad är att information inom 
urvalet fortsätter att samlas in tills undersökarna anser att det material som 
samlats in är representativt och relevant. 
 

3.2 Reliabilitet och validitet 
 
Vid insamling och bearbetning av information uppkommer alltid frågor rörande 
resultatets validitet och reliabilitet. Genom att granska undersökningen utifrån 
dessa två begrepp kan felaktigheter minimeras.  Validitet benämns som giltighet 
och delas in i intern och extern giltighet. Det förstnämnda anger huruvida något 
beskrivs på ett riktigt sätt, medan det sistnämnda mäter i vilken grad de resultat 
som framkommit är representativt i ett större perspektiv. Vid kvalitativ forskning 
är syftet ofta att gå på djupet utifrån ett mindre urval av undersökningar. Det kan 
då göras generaliseringar utifrån denna grupp, men det är svårt att garantera att de 
är representativa för hela populationen. Reliabilitet fokuserar på hur under-
sökningarna är gjorda och mäter hur tillförlitligt resultatet är. Begreppen 
reliabilitet och validitet är även relaterade till varandra eftersom reliabilitet är en 
förutsättning för att kunna uppnå validitet. (Jacobsen 2002, s. 266) 
 
Författarna har haft båda formerna av validitet i åtanke under uppsatsens arbets-
gång. Genom att ha flertalet intervjuer med spridning både geografiskt och över 
flera revisionsbyråer har vår förhoppning varit att få ett representativt urval, 
samtidigt som intervjupersonerna kan styrka varandras riktighet utan att upp-
repning sker. Respondenterna har genom sitt arbete som revisorer eller genom sitt 
politiska uppdrag en god överblick inom ämnet. Svaren får därför ses som till-
förlitliga, vilket har hjälpt författarna att bekräfta en del av den sekundärdata som 
använts till uppsatsen. 



_________________________________________________________________  

 38

3.3 Datainsamling 
 
Innan undersökaren börjar samla in data är det viktigt att i ett tidigt skede ta 
ställning till vilken form av data som ska samlas in. Data kan delas in i två 
grupper; primär- och sekundärdata, beroende på om det är författaren själv som 
har samlat in materialet. Författarna har under arbetets gång använt sig av båda 
dessa insamlingsformer. Primärdata är naturligtvis av stor vikt i en uppsats med 
kvalitativ ansats, men betydelsen av sekundärdata ska inte heller underskattas 
eftersom de bägge formerna kan kontrollera varandra. Det kan på så sätt bidra till 
att styrka resultatets reliabilitet. 
 
3.3.1 Primärdata 
 
Exempel på primärdata kan vara intervjuer, observationer och enkät-
undersökningar. Genom sådan data kan undersökaren utforma frågorna på exakt 
det sätt som är lämpligt för den specifika undersökningen. Eftersom uppsatsen har 
en kvalitativ ansats utgör intervjuer en viktig del av informationsinsamlingen. 
Intervjuer kan delas in i personliga- och telefonintervjuer. Fördelen med den 
förstnämnda är att forskaren även kan studera intervjupersonens kroppsspråk och 
reaktioner. Det ger ytterligare en dimension till undersökningen och när detta är 
av särskild vikt bör personliga intervjuer användas. En sådan intervjuform är dock 
ofta tidskrävande och därför kan telefonintervjun vara ett alternativ. Det är tids-
effektivt, men den visuella informationen kan förloras. Vid val av intervjuform får 
forskaren därför göra en avvägning utifrån sin egen undersökning (Jacobsen 2002, 
s.159 ff.). 
 
För att svara på forskningsfrågorna krävs det att vi tränger in på djupet och därför 
har kvalitativa intervjuer används. Vi anser att kvalitativa intervjuer stärker 
reliabiliteten jämfört med till exempel en enkätundersökning, eftersom den sist-
nämnda typen inte på samma sätt har möjlighet att beröra orsaker till ett visst 
beteende. Till exempel behöver inte räntebeläggningen vara förklaringen till 
varför ett företag väljer att återföra sina periodiseringsfonder. Det kan finnas 
andra orsaker som inte kommer fram i en enkätundersökning.  
 
Intervjuerna har till största delen skett via telefon eftersom författarna bedömer att 
den visuella informationen är av sekundär betydelse, samt att det är ett tids-
effektivt tillvägagångssätt. För att stärka reliabiliteten ville vi ha geografisk 
spridning på respondenterna vilket medförde att telefonintervjuerna framstod som 
ett lämpligt alternativ. Innehållet i frågorna till de politiskt utvalda respondenterna 
har skiljt sig från frågorna till revisorerna. De har gått djupare in på problemet och 
varit av mer utredande art. 
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3.3.1.1 Urval 
 

Vid val av respondenter till intervjuer är det av stor vikt att i ett tidigt skede 
identifiera vilka personer som för undersökningen besitter nyttig och värdefull 
information. Ett felaktigt urval skulle kunna innebära ett skevt resultat. Då ränte-
beläggning av periodiseringsfonder är en regleringsfråga är det intressant att 
identifiera auktoriteter som påverkar normgivningen. Har den normbildande eliten 
upptäckts är det sedan lättare att hitta förklaringar och motiv till varför norm-
givningen går i en viss riktning. Auktoriteterna kan delas in i undergrupper 
beroende på yrkesroll och intresse. Gemensamt för dessa grupper är att de anses 
ha god insyn i redovisningsområdet (Jönsson 1985, s. 47ff): 
 

• Opinionsbildare - till exempel facktidskrifter som Balans och intresse-
organisationer som FAR  

• Rådgivare som utgörs främst av revisorer 
• Redovisare - det behöver inte enbart vara enskilda redovisare eller 

ekonomichefer som utgör denna grupp utan även företag med uttalad god 
redovisning 

• Normskrivare - utgivare av normer och regler. Till exempel IASB och RR 
• Andra kategorier: Regering och Skatteverket  
 

När några individuella medlemmar i dessa auktoriteter har identifierats kan kedje-
urval användas. Det innebär att respondenterna får nämna andra möjliga intervju-
personer som de vet har god insyn i problemet. På så sätt kan forskaren närma sig 
själva kärnkompetensen och får informativa respondenter som troligtvis inte hade 
ingått i undersökningen annars. Nackdelen med ett sådant tillvägagångssätt kan 
vara om den första respondenten tipsar om en nära arbetskamrat som arbetar med 
liknande uppgifter på samma arbetsplats och att det då finns en risk att ingen ny 
information tillkommer undersökningen. 
 

Till intervjuerna har urvalet hämtats främst från rådgivare i form av revisorer och 
från representanter från utskottsmajoriteten i skatteutskottet och lagutskottet. Det 
förklaras främst genom att revisorer har en större överblick över tendenser och 
trender eftersom de hanterar flera företag än vad till exempel enskilda redovisare 
gör. Uppsatsen får då en större bredd och representativiteten blir förhoppningsvis 
bättre. Genom att intervjua politiker i berörda utskott får vi reda på de grund-
läggande förklaringarna till motiven bakom räntebeläggningen. Samtliga 
respondenter har givit sin syn på hur de uppfattar att redovisningsregleringen i 
Sverige styrs.  Undersökningar som kartlägger redovisningens maktelit fastställer 
att revisorer utgör den mest inflytelserika auktoriteten (Jönsson 1985, s.186). Det 
är en förklaring till att författarna till stor del har valt revisorer som intervju-
respondenter. Det betyder inte att de andra grupperna saknar relevans. 



_________________________________________________________________  

 40

Information från dessa finns i större utsträckning i skriven form och intervjuer har 
därför inte setts som nödvändiga.   
 

En annan anledning till att författarna har valt att intervjua revisorer är att vi blivit 
inspirerade av de tre kriterier Townley et al tar upp sin artikel (2003). De tre 
kriterierna är ethical, methodological och political. Framförallt det första och sista 
kriteriet är aktuellt för vår del. Ethical syftar på de etikregler som revisorer bör 
följa. Eftersom revisorernas arbete bygger på ett stort förtroende för deras 
sakkännedom och objektivitet, framstår dessa respondenter som ett självklart val 
(Revisorsnämnden [www10]). Political syftar bland annat till revisorernas 
oberoende, som syftar på att revisorns arbete ska präglas av opartiskhet och själv-
ständighet (Revisorslagen 20§). 
 

När en undersökning har en kvalitativ ansats och tränger in på djupet kan det 
innebära att representativitet inte är det primära, men författarna ändå har genom 
sitt val av respondenter försökt få resultatet så representativt som möjligt.  
 

Intervjuer har gjorts med totalt 10 revisorer med stor spridning både bolags-
mässigt och geografiskt. De fyra stora revisionsbyråerna, Ernst & Young (2 
respondenter) KPMG (2 respondenter) Öhrlings PriceWaterhouseCooopers (3 
respondenter) och Deloitte (2 respondenter), är alla representerade samt SET 
Revision (1 respondent). Eftersom intervjuerna har genomförts på telefon har de 
gjorts med revisorer från hela landet, från Malmö i söder till Umeå i norr. Fem av 
tio respondenter är auktoriserade revisorer med lång erfarenhet inom yrket. Tre 
respondenter är godkända revisorer och en respondent har flera års erfarenhet i 
revisorsteam, men har ej ännu blivit godkänd revisor. En respondent var inte 
revisor, men arbetade med redovisningsproblem på Deloitte och har bakgrund 
som både ekonomichef och akademiker. För enkelhetens skull kommer författarna 
fortsättningsvis att benämna dessa tio respondenter under epitetet revisorer.  
 

Vid valet av lämpliga intervjupersoner har författarna använt sig av Företagsfakta 
och gjort sökningar på revisionsbyråer av varierande storlek och ifrån hela landet. 
Intervjuer har därefter genomförts med de revisorer som har speciell insyn på 
området. Vi har också använt oss av kedjeurval genom att låta flera respondenter 
tipsa om ytterligare tänkbara intervjupersoner. 
 

3.3.1.2 Intervjuns struktur 
 

De två vanligaste förekommande intervjutyperna vid kvalitativ forskning är 
ostrukturerade och semistrukturerade. Vid nyttjandet av den förstnämnda får 
intervjupersonen associera fritt kring ett övergripande tema. Detta kan liknas vid 
ett vanligt samtal och forskarens frågor kan variera mellan olika intervjupersoner. 

                                                
10 http://www.revisorsnamnden.se/inforam.html, 2006-05-11 
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Intervjuformen kan till exempel vara lämplig i ett tidigt skede av undersökningen 
då forskaren använder intervjun för att skaffa sig mer information om det problem 
som ska undersökas. Med semistrukturerade intervjuer innebär det istället att 
forskaren ställer specifika frågor med utrymme för eventuella följdfrågor. 
Intervjupersonen kan då utforma sina svar på ett eget sätt och betona det som han 
eller hon tycker är väsentligt. Båda ovan nämnda intervjuformer är på så sätt 
flexibla utifrån situationen. Semistrukturerade intervjuer är dock lämpligt när 
undersökningen har ett tydligt fokus, det vill säga en specifik frågeställning och 
när forskaren vet hur analysen av data ska utformas (Bryman & Bell 2005, s. 
360ff.). 
 

Författarna har använt semistrukturerade kvalitativa intervjuer då informationen 
på ett lättare sätt kan sorteras jämfört med ostrukturerade intervjuer. Samtidigt 
finns det utrymme för respondentens egna utläggningar. Författarna kan även, till 
skillnad från mer strukturerade intervjuer, ställa följdfrågor för att klargöra 
informationen ytterligare. Intervjuerna har delats upp på gruppens tre medlemmar. 
Det har därför upplevts som viktigt att ha på förhand fastställda frågor för att öka 
jämförbarheten mellan de enskilda intervjuerna. 
 

De övergripande frågorna fastställdes i ett tidigt skede. Den första kontakten med 
respondenterna togs via telefon, då dessa gav sitt samtycke till medverkan. 
Frågorna skickades sedan ut till intervjupersonerna via mail i god tid innan 
intervjun i syfte att respondenterna skulle vara väl förberedda. Det ökar, enligt 
författarna, möjligheten till mer välgrundade och fullständiga svar. Risken finns 
att spontaniteten i svaren minskar då respondenterna kan formulera sina svar i 
förväg. Författarna har prioriterat att svaren ska vara välgrundade och genom-
tänkta. Spontaniteten har därför ansetts vara av mindre betydelse. Själva intervjun 
skedde i samtliga fall via telefon eller mail. 
 

3.3.2 Sekundärdata 
 

Information som inte har samlats in av författaren utan som tas från andra källor 
benämns som sekundärdata. Sådana data kan ha sammanställs i annat syfte i 
tidigare forskning. Det kan uppstå svårigheter att vara fullt bekant med alla 
förutsättningar vid framställandet av sådant material. Således finns det risk för 
reaktivitet, det vill säga att forskare i tidigare led har påverkat sammanställningen 
för att tjäna sitt syfte (Bryman & Bell 2005, s. 242). Det har vi varit väl medvetna 
om vid genomgång av den historiska forskningen. Denna typ av sekundärdata är 
dock av stor vikt för att skapa förståelse för vårt problem och ge den historiska 
bakgrunden om reglering inom redovisningsområdet.  
 

Sekundärdata kan ge nyttig information och det finns gott om exempel på sådan 
som inte har legat till underlag för tidigare forskning. Offentlig statistik är ett 
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sådant exempel där reaktiviteten är låg (Bryman & Bell 2005, s. 241ff.). Det är 
främst statens inkomster i form av skatt till följd av de svenska företagens upp-
lösning av periodiseringsfonder som har fångat författarnas intresse. 
 

Litteratursökningen har i det inledande skedet främst skett genom systematisk 
sökning. Det innebär att sökningen har gjorts i databaser (ELIN, LOVISA) för att 
hitta lämpliga artiklar och böcker. Författarna har använt sig av den offentliga 
debatten, dels i regleringsfrågan och dels i samband med införandet av ränte-
beläggningen på periodiseringsfonder. Debatten har främst förts fram i diverse 
branschrelaterade tidskrifter, till exempel Balans och AOS. Författarna har även 
granskat propositionen som låg till grund för lagändringen.  
 

3.4 Källkritik  
 

För att undersökningens resultat ska bli så rättvisande som möjligt samtidigt som 
den information som presenteras är relevant för syftet, är det viktigt att en om-
fattande källgranskning genomförs. I den första fasen av granskningen, 
observation, blir det nödvändigt med en så kallad sållningsprocess som innebär att 
forskaren tvingas välja ut delar av allt tillgängligt material. Enligt teorin om käll-
granskning är denna process uppbyggd på tillfälligheter. Det finns en tydlig risk 
att ett skevt urval erhålls, det vill säga att de viktigaste källorna förbises medan 
det finns överflöd av irrelevant material. Det är därför viktigt att göra en 
bedömning hur relevant varje enskild källa är för vår uppsats. Därefter gäller det 
att författarna bestämmer källans ursprung för att identifiera vem som står bakom 
och vilket primärt syfte källan har. I den tredje fasen, tolkning, granskas källans 
avsikter och mottagarens tolkningar. Det finns ingen garanti för att dessa 
komponenter stämmer överens. Eftersom undersökningar oftast försöker bringa 
klarhet i outredda problem är en källa sällan skräddarsydd för undersökningens 
frågeställning. Det blir då synligt hur viktigt det är med flera källor. Slutligen 
prövas källans användbarhet i forskningen. Det görs genom att granska hur nära 
källan är kopplad till en bestämd situation och hur väl källan kan belysa de 
centrala faktorerna i denna situation (Holme & Solvang, s. 130ff, 1997). 
 

Ovanstående process har under hela uppsatsens framställande legat till grund för 
källkritiskt tänkande. För att minimera risken att erhålla ett skevt urval har 
sökningen i det inledande skedet varit bred för att sedan med hjälp av sållning av 
irrelevant material gjorts smalare. För att tolka den erhållna informationen på ett 
så riktigt sätt som möjligt har författarna försökt att granska vem som står bakom 
och vilket syfte som ligger till grund för källan. Material från bransch-
organisationer är ett exempel där det är särskilt viktigt att granskningen görs 
noggrant eftersom sådan information framställs för att skydda medlemmarnas 
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intresse.  Då uppsatsen har sin grund i empirin har det av författarna ändå 
upplevts som användbart. 
 

En del av källorna är till åren gångna, vilket i sig inte är detsamma som att de är 
föråldrade och inaktuella. Det handlar till stor del om erkänd forskning som har 
legat till grund för uppsatsens historiska presentation, men det är av särskild vikt 
att dessa källor granskas kritiskt och att inaktuella detaljer förbises.  
 

För att skapa förståelse för det som låg till grund för lagförslaget har författarna 
använt sig av argumenten för och emot som uttryckts i propositionen. Vi är 
medvetna om att sådan typ av framställning är politiskt färgad och subjektiv. 
Ämnet är dock i hög grad en politisk fråga och debatten blir därför relevant för att 
förstå de politiska och skattetekniska skälen till lagändringen. De två riksdags-
ledamöterna som intervjuades var båda socialdemokrater. De företrädde utskotts-
majoriteten och har varit drivande i vår aktuella fråga. Det var anledningen till att 
intervjuer gjordes med de båda. I likhet med ovan finns det risk att denna 
information är subjektiv och politiskt färgad. Författarna har haft detta i åtanke 
genom hela arbetet och försökt hålla sig objektiva. Frågorna har inte varit politiskt 
inriktade utan mer av beskrivande karaktär, men det är ändå svårt att helt utesluta 
att svaren kan ha varit politiskt färgade.  
 

3.5 Kapitelsammanfattning 
 

Eftersom undersökningens syfte är att utforska regleringens utveckling och vilka 
effekter räntebeläggningen får för företag är vårt syfte deskriptivt, det vill säga 
författarna ämnar beskriva dessa fenomen. Tillvägagångssättet har varit induktivt, 
med andra ord utgår vi från empirin och förflyttar oss sedan till teorin. Eftersom 
syftet med uppsatsen är deskriptivt blir det naturligt för oss att använda en 
kvalitativ metod. Fördelen med denna metod är att vi kan gå på djupet i våra 
intervjuer där vi förespråkar relevans, öppenhet och detaljrikedom. Vi har även 
inspirerats av grundad teori som passar bra i vår undersökning eftersom det är ett 
relativt outforskat område som skall undersökas. Primärdata har insamlats genom 
intervjuer med tio revisorer utspridda över landet samt politiskt sakkunniga. Vi 
har använt oss av semistrukturerade intervjuer eftersom detta underlättar 
kodningen av informationen, samtidigt som det finns utrymme för respondentens 
egna kommentarer. Vår förhoppning är därigenom att erhålla mer komplexa svar 
och därmed få ett större djup i vår empiri. För att bilda oss en uppfattning om 
ämnet har vi använt oss av olika former av sekundärdata, till exempel den 
branschrelaterade tidsskrifter Balans där vi följt den offentliga debatten. För att 
kunna presentera så relevant information som möjligt är det viktigt för oss att 
granska våra källor kritiskt. Därför har författarna till en början varit breda i sin 
informationssökning för att därefter smalna av och plocka ut relevant information. 
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4. Resultatredovisning 
_________________________________________________________________  

 
 I kapitel 4 redogörs den empiriska undersökningen ifrån intervjuer av 
revisorer och politiskt sakkunniga. 
_________________________________________________________________  

 
För att få svar på uppsatsens forskningsfråga har författarna delat in 
respondenterna i två grupper. Revisorer har i sitt dagliga arbete kontakt med 
många olika företag i varierande branscher. På så sätt får de en bra övergripande 
bild över hur svenska företag reagerar på räntebeläggningen. Men för att 
komplettera och fördjupa den empiriska undersökningen har intervjuer gjorts med 
representanter från skatteutskottet och lagutskottet. I dessa intervjuer har fokus 
riktats mot fördelning av svensk redovisningsreglering samt de bakomliggande 
orsakerna till räntebeläggningen på periodiseringsfonder. 
 

4.1 Representanter från skatteutskottet och lag-
utskottet 

 
En representant från skatteutskottet, Fredrik Olovsson, och en medlem i lag-
utskottet, Johan Löfstrand har svarat på författarnas frågor som har varit mer 
inriktade mot redovisningsreglering.  
 
Fredrik Olovsson är socialdemokrat och suppleant i skatteutskottet. Han 
företrädde utskottsmajoriteten i kammaren när beslut togs om införandet av ränte-
beläggning på periodiseringsfond och följde frågan från socialdemokraternas sida. 
 
Johan Löfstrand är socialdemokratisk ledamot i lagutskottet och är ansvarig för 
partiets räkning i frågor som rör insolvensrätt och bolagsrätt som är delar av den 
svenska redovisningsregleringen. 
 
4.1.1 Statlig kontra privat reglering 
 
Båda respondenterna menade att det är viktigt att samhället i övrigt har förtroende 
för näringslivet. Självreglering upplevde de som positivt så länge det efterlevs och 
normgivarna har kontroll över regleringen. På senare tid har skandaler som till 
exempel Enron i USA och Skandia i Sverige medfört att förtroendet för de stora 
företagen och främst deras ledning har minskat. Staten tvingas då öka lag-
stiftningen inom detta specifika område. Löfstrand nämner två anledningar till att 
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staten finner behov av att genomföra reglering på ett område som tidigare varit 
privat reglerat. Det är dels, som nämnts ovan, för att upprätthålla förtroendet och 
dels för att bli av med vissa avarter som har använts vårdslöst.  
 
Olovsson menade att räntebeläggningen av periodiseringsfonder som enskilt 
fenomen inte kan ses som ökad reglering ifrån staten, men anser att för-
ändringarna efter Skandia och Enron är exempel på ökad statlig reglering. Staten 
har därmed fortfarande ett stort inflytande över de svenska företagens 
redovisning.  
 
Båda respondenterna menade dock att det finns tendenser som pekar mot ökad 
privat reglering. Löfstrand nämner koden för bolagsstyrning som exempel, där 
staten tillsammans med dels representanter från marknaden så som Svenskt 
Näringsliv och dels intresseorganisationer från samhället har diskuterat hur 
arbetet mot självreglering skulle kunna se ut. Detta är ett tydligt exempel på det 
som Puxty et al. (1987) benämner corporatism, där statlig kontroll blandas upp 
med förslag från intresseorganisationer. Richardson och McConomy (1992) 
bekräftar detta resonemang att stat och andra intressenter samarbetar för att uppnå 
social ordning. 
 

”Tendensen tidigare har varit mycket statlig kontroll och 
statliga regleringar. Nu tror jag att man börjar se inslag av 
självreglering, men självklart går en sådan process ganska 
långsamt”. Johan Löfstrand 

 
Han beskriver sedan att staten genom förenklad reglering för en viss typ av 
företag kan styra ekonomin åt ett visst önskat håll. Sverige har traditionellt sett 
haft en bolagslagstiftning som över lag har gynnat de stora företagen, men nu på 
senare år har man sett att de mindre bolagen blir allt viktigare för samhälls-
ekonomin. Förenklade redovisningsregler är en effekt av detta. Genom att under-
lätta redovisningskraven för de mindre bolagen, förenklar staten deras 
verksamhet. De förenklade reglerna öppnar även upp för ökad självreglering, 
menar Löfstrand. 
 
Detta är exempel på att svensk redovisningsreglering involverar Streeck och 
Schmitters (1985) samtliga tre organiserade principer. Staten förenklar 
redovisningsreglerna för mindre företag genom hierarchical control. Intresse-
organisationer hade starkt inflytande på staten vid både utformningen av ränte-
beläggningen och bolagskoden genom spontaneous solidarity. Deras behov och 
värderingar tas på så sätt i beaktande. Det kan vara direkt dåligt för ett företags 
rykte att till exempel bryta mot flertalet av bolagskodens punkter. Vid dispersed 
competition måste företag tänka på sitt rykte för att i framtiden kunna maximera 
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sin vinst. På så sätt tvingas de följa en sådan reglering som bolagskoden. 
Exemplen styrker Puxty et al. (1987) påstående att redovisningsreglering endast 
kan analyseras med hjälp av en blandning av de tre ovan nämnda principerna. 
 
Respondenterna uppgav att en av anledningarna till att staten på vissa områden 
inom redovisningen har minskat sin reglering till förmån för privat reglering är ett 
antal harmoniseringsdirektiv från internationellt håll som kommit på senare år.  
Respondenterna kunde inte ge något konkret exempel, men Löfstrand 
konstaterade att lagstiftningen inom många områden blir mer lika inom EU. 
Skattelagstiftningen, som reglerar räntebeläggningen av periodiseringsfond, är 
dock ett undantag. Löfstrand menade att skattelagstiftningen varierade väldigt 
mycket mellan länderna i den europeiska unionen, speciellt efter de tio nya 
medlemsländernas inträde från den 1 maj 2004, och att det därför skulle bli 
problematiskt att utforma ett harmoniserat skattesystem inom EU. 
 
4.1.2 Räntebeläggningens syfte 
 
Anledningen till att det genomfördes en räntebeläggning av periodiseringsfond 
var att kompensera den intäktsförlust som bland annat slopandet av arvs- och 
gåvoskatten medförde. Enligt Olovsson angav Svenskt Näringsliv ränte-
beläggningen som förslag till finansiering vid arvs- och gåvoskattens avskaffande. 
Svenskt Näringsliv var drivande i frågan om slopandet av ovan nämnda skatt och 
när de istället kom med ett finansieringsförslag gick utskottsmajoriteten på samma 
linje och genomförde lagändringen.  
 
Trots att det var staten som genomförde lagändringen kan det tydligt ses att andra 
organisationer, har en viktig roll i regleringen. Jönssons resonemang (1991) om 
trovärdighet och legitimitet bekräftas även i den här specifika lagändringen. Hade 
Svenskt Näringsliv inte haft ett gott anseende eller varit trovärdiga hade de aldrig 
kunnat uppnå det inflytande de har idag över politiken. Trots att de inte är norm-
givare kan de i egenskap av trovärdig och accepterad organisation ändå ha ett 
stort inflytande över svensk redovisning.  
 
Det framkom också under intervjuerna att kristdemokraterna, som ett alternativ 
till räntebeläggningen av periodiseringsfond, istället ville höja bolagsskatten med 
2 procentenheter till 30 procent. Olovsson menade då att det skulle vara 
förödande och hänvisade till utvecklingen internationellt där bolagsskatten i vissa 
länder är betydligt lägre. I exempelvis Estland är bolagsskatten 0 procent (Rabe 
2005, s. 857). 
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”Bolagsskatten borde snarare sänkas än ökas om man 
jämför med andra länder för att få en konkurrenskraftig 
bolagsskatt”. Fredrik Olovsson 

 
Även om varje medlemsland i EU fritt får utforma sitt eget skattesystem är den 
internationella utvecklingen viktig vid lagstiftningen på det nationella planet. 
Periodiseringsfonden som fenomen är unikt för Sverige och har fått utstå en del 
kritik från internationellt håll. Främst från länder där redovisningsregleringen är 
mer inriktad mot marknaden. Kritiken består i att periodiseringsfonden inte 
uppfyller kravet om rättvisande bild. Objektiviteten i redovisningen var dock inte, 
enligt respondenterna, något som diskuterades i skatteutskottet. Olovsson menade 
att periodiseringsfonden fyller en viktig funktion och hävdade att inget parti i 
riksdagen ville avskaffa den. Fördelarna övervägde nackdelarna och varje land 
ska ha möjlighet till ett eget skattesystem som är anpassat till landets situation. 
Respondenterna höll med revisorerna i att det blir mindre attraktivt att sätta av 
medel till periodiseringsfond, men kunde inte se räntebeläggningen som ett led i 
att på sikt avskaffa fonden.  
 
4.1.3 Tron på framtiden 
 
De båda intervjupersonerna såg svårigheter att på sikt kunna utläsa hur 
regleringsutvecklingen kommer att se ut i framtiden. De är båda överens om att 
den privata regleringen har ökat, men de kan inte säga hur staten kommer att 
reagera om det uppstår en ny finansiell kris. Löfstrand trodde att om det finns hål i 
lagstiftningen som utnyttjas är statlig reglering, enligt honom, det enda 
alternativet. Han menade vidare att om intresseorganisationerna kunde ändra 
kraven själva och om de efterlevs finns det även fortsättningsvis anledning till att 
ge den typen av organisationer inflytande över regleringen. 
 

4.2 Revisorer 
 
Samtliga av de intervjuade personer har blivit rekommenderade av andra revisorer 
då respondenterna anses ha stora kunskaper inom området. Detta kan ses som ett 
försök i att hitta en elit likt Jönssons bok från 1985 där han konstaterar att 
revisorer är den yrkesgrupp som har bäst insyn redovisningen. Respondenterna 
arbetar främst mot små och medelstora företag som är ägarledda11, men även till 
viss del med större företag. Över hälften arbetar också mot enstaka företag som är 
noterade på börsen. Byråer i mindre städer arbetar väldigt brett mot företag av 
varierande storlek och typer av bransch. Uppgifterna varierar därför från ren 

                                                
11 Med ägarledda företag menas att företagets ägare arbetar aktivt inom företaget 
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revision i de större företagen till en viktig rådgivande roll utöver revision i de 
mindre bolagen. De förstnämnda har ofta gott om redovisningskompetens i 
bolaget, vilket de mindre saknar. 
 
4.2.1 Vem styr regleringen av redovisningen? 
 
Som framgår av litteraturgenomgången är det inte enbart fenomenet 
periodiseringsfond som intresserat författarna. Även hur redovisningen regleras 
och vem det är som styr regleringen i Sverige. Frågorna är nära sammankopplade. 
För att få svar på detta var vi intresserade av att veta hur respondenterna anser att 
redovisningen i Sverige regleras idag.  
 
Majoriteten av respondenterna anser att statens inflytande i regleringen är stark, 
eftersom det är staten som presenterar lagförslag till redovisningslagarna i 
Sverige. En av anledningarna till att det finns ett så starkt intresse från staten är 
enligt revisorerna att redovisningen och beskattningen är så starkt samman-
kopplade. Dock menar revisorerna att privata intresseföreningar såsom FAR och 
RR kan påverka lagstiftaren genom sin funktion som en remissinstans. Även de 
stora revisionsbyråerna KPMG, Deloitte, Öhrlings PWC, Ernst & Young, har 
informellt lite inflytande i redovisningsregleringen. Att statens inflytande på 
regleringen är stark konstateras av Streeck och Schmitter, som i sin artikel (1985) 
identifierat tre kontrollmekanismer för regleringen. En av dessa är staten och 
utifrån denna mekanism härleds en princip som författarna kallar hierarchical 
control, vilken syftar till att staten genom lagar och regler upprätthåller ordning. 
Puxty et al. har i sin artikel (1987) vidareutvecklat Streeck och Schmitters modell 
och har analyserat redovisningens reglering i bland annat Sverige. De slutsatser 
som Puxty et al. drar känns igen av det resonemang som våra respondenter för. De 
anser att staten har en omfattande inblandning i regleringen av redovisningen 
samtidigt som privata intresseorganisationer som FAR och RR har möjlighet att 
påverka regleringen. Även Richardson och McConomy skriver i sin artikel (1992) 
om theory of corporatism, som bygger på att staten trots inblandning av privata 
intresseorganisationer måste ha tvingande regler för att vidmakthålla social 
ordning. 
 
Två av respondenterna avviker från majoriteten och menar att redovisningen är 
influerad av internationella regelverk och normer, såsom IAS/IFRS och US 
GAAP. 
 
Efter att ha fått svar på frågan hur svensk redovisning regleras idag, ville 
författarna få reda på den bakomliggande orsaken till fördelningen mellan statliga 
och privata intressen i regleringen.  
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Majoriteten av respondenterna svarade att det troligen var skattemässiga skäl som 
är den bakomliggande orsaken. 
 

”Staten vill reglera redovisningen och få bolagen att betala 
skatt, medan den privata sektorn har andra intressen som 
underlättar för bolagen och man vill hålla kvar vinster i 
bolagen för kommande investeringar med mera” Anna Ödmar 

 
Vidare menar respondenterna att så länge det finns en koppling mellan staten och 
redovisningen så kommer det att finnas ett intresse från statligt håll att påverka 
redovisningens regelverk. En av respondenterna gör en djupare analys och anser 
att staten till viss del bibehåller sitt inflytande för att bevara förtroendet för 
näringslivet sedan finanskrisen på 1990-talet. Som tidigare nämnts i litteratur-
genomgången gjorde bankerna vid denna tidpunkt gigantiska kreditförluster vilket 
ledde till att staten gav ekonomiskt stöd och på så sätt sköt fram sin maktposition i 
banksektorn. Genom att studera vad som händer efter en finansiell kris syns 
tydligt att staten aktivt arbetar för att förstärka det finansiella systemet. 
 
En av intervjupersonerna avvek från majoriteten och ansåg att det förmodligen är 
medlemskapet i EU som är orsaken till fördelningen av regleringen. Detta 
tillsammans med att normgivande företag vanligtvis agerar internationellt och av 
den orsaken tvingas anpassa sig till enhetliga standards på bästa sätt. 
Efter att ha fått svar på hur redovisningen fördelas mellan statliga och privata 
intressen, samt hur redovisningen i Sverige är reglerad idag fokuserade vi på 
respondenternas syn på framtiden. Vi ville höra revisorernas åsikter om hur de tror 
att regleringen av redovisningen kommer att se ut i framtiden. 
 
På denna fråga är alla intervjupersoner överens om att de tror på mer 
internationell harmonisering av redovisningsregleringen. Denna åsikt kan ses som 
en röd tråd i alla inkomna svar. Sedan utvecklar respondenterna sina tankar, där 
svaren avviker något.  
 
Vidare har respondenterna ansett att privata intressen kommer att få en större roll i 
framtiden angående regleringen. Detta på grund av att påverkan internationellt 
sett blir starkare då försök görs att harmonisera redovisningen i Europa och även 
till viss del med USA. Hälften av respondenterna tror att regleringen av mindre 
bolag kommer att luckras upp. När det gäller större företag tror respondenterna att 
regleringen kommer att fortsätta på inslagen väg, nämligen via harmonisering till 
IAS/IFRS, med regelverk som är frikopplade från skattelagstiftningen. 
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”En tydligare uppdelning mellan internationella regler 
(större företag) och statligt reglerade (små företag). 
Förhoppningsvis klipper man sambandet mellan redovisning 
och beskattning för de större företagen.” Anders Mårdell 

 
En av intervjupersonerna håller med majoriteten att redovisningen i framtiden mer 
kommer att harmoniseras mot internationella normer.  
 
 

”Jag tror även på en förändring för mindre bolag och att en 
internationell standard kommer att införas för denna bolags-
sektor.” Andreas Johansson 

 
Respondenten vidareutvecklar sitt resonemang genom att påstå att först förändras 
regelverket för större bolag och sedan ändras också reglerna för de små bolagen.  
 
4.2.2 Periodiseringsfonder  
 
Efter att respondenterna fått redogöra för deras uppfattning hur den svenska 
regleringen är konstruerad och vilka bakomliggande orsaker som kan ha påverkat 
dess fördelning, fick respondenterna fritt diskutera kring tron på framtida ut-
veckling och maktfördelning. Diskussionen berörde även vilka konsekvenser 
räntebeläggningen på periodiseringsfonder har fått på berörda företag. 
 
4.2.2.1 Periodiseringsfondens syfte 
 
Av de revisorer vi har intervjuat är i stort sett alla rörande överens om vilket syfte 
och vilken funktion periodiseringsfonden har. Majoriteten av respondenterna har 
svarat att deras uppfattning av periodiseringsfond är att den ska fungera som en 
resultatregulator, det vill säga att företag vid goda år har möjlighet att göra av-
sättning till fonden och vid mindre goda år lösa upp fonden. Vidare svarade 
majoriteten av intervjupersonerna att periodiseringsfonden ger möjlighet till en 
jämn skattebelastning över tiden. Genom att kunna skjuta upp skatten får 
företagen en lägre skattekostnad under de första sex åren. 
 

”Det är en enkel form av skatteplanering för de företag som 
genererar vinster” Andreas Johansson 

 
Vi kan utifrån svaren från respondenterna se att 9 av 10 intervjuade revisorer 
anser att periodiseringsfondens syfte är att fungera dels som en resultatregulator, 
dels som en skattekredit. 
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Ett svar som delvis avvek från majoriteten kom från en intervjuperson som 
svarade att periodiseringsfonden fyller sin funktion i små- och medelstora företag, 
i kapitalanskaffningssyfte på grund av att denna företagssektor generellt sett har 
svårt att skaffa kapital via marknaden. Respondenten höll däremot med 
majoriteten att periodiseringsfonden syfte är att fungera som en resultatregulator.  
 
4.2.2.2 Användning av periodiseringsfonder 
 
Efter att respondenterna diskuterat vilket som är periodiseringsfonden syfte, fick 
intervjupersonerna redogöra för hur stor andel av de företag de jobbar med som 
använder sig av periodiseringsfonder. Efter de svar vi fick kan det konstateras att 
frågan bör delas upp i två kategorier, nämligen innan- och efter lagändringen av 
räntebeläggning på periodiseringsfond.  
 
Innan lagändringen trädde ikraft använde nästan 100 procent av intervju-
personernas kunder sig av periodiseringsfonder. En förutsättning för att göra av-
sättningar till periodiseringsfonder är att företaget uppvisar ett positivt resultat, 
det vill säga att de går med vinst.  
 

”Innan räntebeläggningen fanns det inte någon anledning att 
inte sätta av till p-fonder, eftersom det har inneburit att man 
har kunnat skjuta på skatten, man har gjort en räntevinst helt 
enkelt”. Marita Söderberg 

 
Majoriteten av respondenterna anser att deras kunder även efter ränte-
beläggningen använder sig av bokslutsdispositioner. Dock har användandet av 
periodiseringsfonder minskat. 
 
En intervjuperson anser att ett mindre antal av dennes kunder använder sig av 
periodiseringsfonder efter lagändringen. Överavskrivningar är dock fortfarande 
intressant för företagen. 
  
Två respondenter som jobbar med bolag vilka ingår i koncerner menar att dotter-
företag flyttar kapital till moderbolaget för att göra avsättningen där, men att 
effekten blir den samma. 
 

”Företag som ingår i koncerner reglerar oftast skattemässiga 
över-/underskott via koncernbidrag, varefter eventuell av-
sättning till periodiseringsfond görs på moderbolagsnivå” 
Niclas Lundin 

 



_________________________________________________________________  

 52

4.2.2.3 Förändrad diskussion 
 
Före lagändringen om räntebeläggning på periodiseringsfond rådde det som 
nämnts ovan inga tvivel om att företagen skulle göra maximala avsättningar till 
periodiseringsfond. Samtliga respondenter menar att det numera inte är lika 
självklart längre. Företagen ser över sin finansiella situation. Har de god likviditet 
och går med stadig vinst varje år kan det saknas anledning till att i fortsättningen 
göra avsättningar till periodiseringsfonder. Många företag med god likviditet har 
valt att betala skatten direkt istället för att betala ränta på den skattekredit som 
periodiseringsfonden medför. 
 

”Räntevinsten man gör genom att skjuta på skatten finns inte 
kvar i samma utsträckning”.  Marita Söderberg 

 
Huruvida företag ska ha kvar periodiseringsfonder beror enligt respondenterna på 
om företagen kan få en bättre avkastning på det arbetande kapitalet än schablon-
räntan på periodiseringsfonden. Då kan ränteintäkterna täcka räntekostnaderna. 
En annan faktor är om företag kan få ett banklån vars ränta är lägre än schablon-
räntan, vilket gör att räntekostnaderna blir lägre. 
 

”Det hela beror på hur företagets finansiella situation ser ut. 
Har jag likvida medel tillgängliga eller är jag i en låne-
situation”. Anders Brofors 

        
En av undersökningens respondenter menar dock att det är få små företag som 
tycker det är värt tiden att göra en ordentlig kalkyl huruvida fortsatt avsättning till 
periodiseringsfond är lönsamt eller ej. De företagen fortsätter i de flesta fall att 
utnyttja periodiseringsfonden. För företag som med säkerhet kan konstatera att de 
kommer uppvisa skattemässig vinst de närmast kommande åren kombinerat med 
god likviditet finns det ingen anledning att fortsätta utnyttja periodiseringsfonden. 
Osäkerheten om framtiden är dock i många fall stor. 
 

”Det är väldigt få företag som med säkerhet kan uttala sig 
om hur resultatet kommer att bli i framtiden. Vet de inte det 
ska de göra avsättningar för att skjuta på skatten”. Anders 
Mårdell 

 
Det är genomgående under hela undersökningen uppenbart att det är svårt för 
revisorerna att generellt beskriva företagens reaktion på räntebeläggningen. 
Företag som har sämre likviditet eller som kan få högre avkastning på sitt 
arbetande kapital väljer att ha kvar sina periodiseringsfonder, under förutsättning 
att de går med vinst. På så sätt kunde författarna se ett mönster i respondenternas 



_________________________________________________________________  

 53

svar. Intervjupersonerna är rörande överens om att de i deras roll som revisorer, i 
de mindre företagen, har en rådgivande funktion. De får förklara dels den 
ekonomiska situationen för det enskilda företaget och dels de nya reglerna 
gällande avsättningar till periodiseringsfond. Därefter är det företagarna själva 
som får fatta ett beslut i frågan utifrån sina förutsättningar. Majoriteten av 
revisorerna kunde därför inte se att det är någon speciell typ av företag eller 
bransch som drabbas hårdare än andra av räntebeläggningen. De menade att 
statslåneräntan är samma för alla. Företagen drabbas jämbördigt.  
 
En respondent avviker från de andra och menar att de små företagen drabbas 
hårdare än övriga eftersom de har svårare att styra över sitt resultat och kan därför 
behöva periodiseringsfonden för att jämna ut sitt resultat över tiden. Två stycken 
hävdar att expansiva företag kan uppleva räntebeläggningen som negativ om de 
under tidigare år har satt av medel till periodiseringsfonder och därefter får en 
expansion av verksamheten. Det brukar medföra sämre likviditet och då kan det 
bli kännbart att återföra. Dessa svar styrker att det är den finansiella situationen 
som är avgörande för företagens agerande.  
 
4.2.3 Konsekvenser av räntebeläggningen på periodiserings-

fonder 
 
Konsekvenserna av räntebeläggning på periodiseringsfond var intervjuguidens 
sista del. I detta stycke önskade författarna att respondenterna fritt skulle få 
diskutera deras åsikter angående konsekvenserna för företagen av lagändringen. 
 
4.2.3.1 Återföring av periodiseringsfonder 
 
8 av 10 revisorer hade uppfattningen att återföringen av periodiseringsfonder hade 
de facto ökat sedan lagändringen infördes att räntebelägga juridiska personers 
periodiseringsfonder.  
 

”Det var ingen som återförde periodiseringsfonder tidigare 
förutom för att täcka förluster. Idag, efter räntebeläggningen 
är det företag som återför deras periodiseringsfonder för att 
styrelsen tycker att de kan få en högre avkastning. Återföring 
av periodiseringsfond förekommer i större omfattning”. 
Anders Mårdell 

 
Tre av respondenterna gick djupare i sin analys och klargjorde tre alternativ som 
företagen stod inför.  
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• Företag kan låta de redan avsatta medlen ligga kvar under den maximala 
tiden, under förutsättning att företaget under denna tid inte genererar 
förlust. Samtidigt valde företagen att inte göra nya avsättningar i 
periodiseringsfonden. Följden blir att företagen rullar ut periodiserings-
fonderna successivt under den maximala sexårsperioden. 

 
• Företag fortsätter sätta av kapital till periodiseringsfonder. 

 
• Företag löser upp bolagets samtliga periodiseringsfonder.  

 
Den gemensamma nämnaren i dessa tre olika alternativ är att företagets 
finansiella situation avgör vilket alternativ som företagen väljer.  
 
En av revisorerna som var av motsatt åsikt ansåg att det var för tidigt att uttala sig 
om en ökande återföring av företagens periodiseringsfonder. De fåtal företag som 
löste upp sina avsättningar gjorde det av lönsamhetsskäl, då bolaget ansåg att de 
kunde få en högre avkastning via andra kanaler till exempel företagslån i en 
traditionell bank. En respondent hade uppfattningen att i hans företagskrets hade 
återföringen av företagens periodiseringsfonder inte ökat sedan lagen tillträdde. 
Respondenten menade att företag är fortsatt positiva till att göra avsättningar 
eftersom de anser att kreditkostnaden bedöms vara låg i jämförelse med en 
banklåneränta. 
 
4.2.3.2 Effekter av en ökad återföring 
 
När respondenterna konstaterat att en ökad återföring av periodiseringsfonderna 
har uppstått så fördes frågan över till vad återföringen används till i företaget. 
Författarna betonade att det inte rörde sig om monetära termer utan att det var det 
bokföringsmässiga kapitalet utanför reserverna som hade ökat. Vid genomgång av 
den empiriska informationen kunde författarna se ett antal likheter i svaren. Fyra 
av respondenterna ansåg att det fanns en potentiell möjlighet att framförallt 
mindre företag med begränsat antal ägare till exempel fåmansbolag, tar större 
utdelningar. Respondenterna menade att en bidragande orsak är de nya 
utdelningsreglerna för fåmansbolag (prop. 2005/06:40). Vidare konstaterar 
respondenterna att de allra minsta företagen har fått bättre förutsättningar för en 
större utdelning med en schablonregel på 65 000 kronor (57:11§ p.1, IL) och att 
en återföring av företagets periodiseringsfonder skulle kunna leda till en större 
utdelning till företagets ägare. 
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”Det finns definitivt situationer där företagen löst upp sina 
periodiseringsfonder för att kunna optimera ägarnas skatte-
mässiga utdelning”. Anders Mårdell 

 
Två av respondenterna menade att deras klienter låter de upplösta medlen ligga 
kvar i balansräkningen. Två andra intervjupersoner hade uppfattningen att inget 
företag använder återföringen till att öka utdelningen. De menar att det inte finns 
många små och medelstora företag som använder räntebeläggningen som en orsak 
till att lösa upp periodiseringsfonderna och använda egna fria kapitalet till 
utdelning. En av dessa revisorer menar att det enskilda företaget ofta är ägarens 
försörjningsbolag och om de plundrar företaget på kapital så har ägaren på det 
sättet tagit bort sin försörjningsmöjlighet. Ägaren ser hellre till att vårda bolaget 
och att istället öka dess kapital gentemot kreditgivaren genom att låta bli att ta ut 
lön och eventuell utdelning.  
 
En av respondenterna hade uppfattningen att en klar majoritet av företagen strävar 
efter att vara självförsörjande, när det gäller finansiering och att därmed undvika 
tidsödande diskussioner med finansiärer. En annan respondent påpekade att större 
företag, som har utomstående ägare med ett starkt vinstintresse, kan ha krav på 
ökad utdelning i samband med en eventuell återföring av företagets 
periodiseringsfonder. Vidare menade två av respondenterna att vissa företag löser 
upp deras periodiseringsfonder för att hitta andra avsättningsmöjligheter. Fåmans-
bolag kan till exempel skapa pensionslösningar för dess ägare. Två respondenter 
påpekade att företag kan försöka att finna andra större investeringar för att kunna 
skapa utrymme för ett mer omfattande avskrivningsunderlag och därmed kunna 
öka företagets kostnader och minska dess beskattningsbara resultat. En del företag 
har tidigarelagt investeringar till innan 2005 för att kunna uppnå denna effekt. 
 
Respondenterna var överens att det inte gick att generalisera effekterna av åter-
föringen. Det är tvunget att se till varje enskilt företag hur de har hanterat åter-
föringen av sina periodiseringsfonder. 
 

4.2.4 Uppfyller återföringen periodiseringsfondens ursprungliga 
syften? 

 
Periodiseringsfondens ursprungliga syften var bland annat, precis som majoriteten 
av respondenterna svarade, att den skulle fungera som en resultatregulator samt 
att ge möjlighet till jämn skattebelastning över tiden.  
 
En majoritet tycker inte att återföringen uppfyller periodiseringsfondens 
ursprungliga syften. Av dem som svarat att de inte tycker detta har tre 
respondenter sagt att det fortfarande går att kvitta förluster, men att det inte går att 
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skjuta upp skatten på samma sätt som innan. Två respondenter menade att 
avsättningsprocenten lika gärna kunde ändras om meningen var att försämra 
villkoren för företagen. En intervjupersons motivering löd:  
 

”Möjligen har återföringen tappat lite gentemot 
periodiseringsfondens ursprungliga syfte angående resultat-
utjämningsmöjligheten. Blir mer fokus på resultat och 
likviditet på det korta perspektivet som styr. Finns en risk att 
man tappat lite av det ursprungliga syftet”. Marita Söderberg 

 
En av dessa respondenter anser att om medlen står kvar i periodiseringsfonden så 
fyller den sin ursprungliga funktion, men att många ägarledda företag passar på 
att planera inför sin framtid genom utdelningar eller pensionsuttag. Ytterligare ett 
svar var att periodiseringsfondens syfte är en del av den egna kapitalförsörjningen 
 
De övriga intervjupersonerna svarade att det kommer nya regler hela tiden och att 
det är bara att anpassa sig till dem. 
 

4.2.5 Rättvisande bild 
 

Bokslutsdispositioner har, som vi nämnt tidigare, fått kritik av teoretiker för att de 
renderar i att företag inte visar sitt verkliga resultat längst ned i resultaträkningen. 
Det kan missleda företagets intressenter som besitter begränsade ekonomiska 
kunskaper. Enligt detta perspektiv skulle en återföring kunna leda till en mer rätt-
visande bild av företagets ekonomiska verksamhet. Detta skulle kunna medföra en 
rörelse av den svenska redovisningen mot en anpassning av IASBs referensram 
som bygger på anglosaxisk tradition, där obeskattade reserver inte finns. Svensk 
redovisning skulle bli mer tillförlitlig och jämförbar mellan företag och över 
tiden. Detta fick dock inte något större stöd av revisorerna. 
 

Åsikterna bland respondenterna var blandade. Vid en sammanställning kunde 
författarna utläsa tre tankar om hur rättvisande bild påverkats av ränte-
beläggningen av periodiseringsfonder. 
 

Fem av revisorerna tog upp ett perspektiv som är viktigt att poängtera. De menar 
att för att få en rättvisande bild så måste lagstiftaren avskaffa denna typ av 
reserver så att alla företag redovisar med samma preferenser. Att inga företag ska 
ha möjlighet att sätta av en del av sitt beskattningsbara resultat. Först då kan de 
hävda att redovisningen har blivit mer rättvis.  
 

”Efter räntebeläggningen blir det större variation mellan 
företagen och då kan resultaten variera i ännu större grad 
och objektiviteten går åt motsatt håll”. Thomas Ljungcrantz 
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Två av revisorerna svarade ur ett revisor-/analytikerperspektiv. De menade att 
både revisorer och analytiker redan före återföringen av periodiseringsfonderna 
tog hänsyn till detta. Deras uppfattning var att återföringen gör varken till eller 
från utifrån deras perspektiv. Respondenterna poängterar en viktig sak, att 
personer med viss ekonomisk kunskap kan via information i noter skapa ett 
resultat som mer speglar verkligheten och på så sätt kan få fram en rättvisande 
bild.  
 

”Vi är vana vid periodiseringsfonden. När vi tittar på ett 
företag vet vi att periodiseringsfonden består av 72 procent 
eget kapital och 28 procent latent skatt”. Anders Brofors 

 

Två av respondenterna menade att så länge som användandet av periodiserings-
fonderna minskar så kommer företagets resultat att bli mer rättvisande. På så sätt 
kan företagens intressenter få en mer korrekt uppfattning över företagets 
finansiella ställning. Denna uppfattning tyder på att respondenterna anser att 
redovisningen blir mer tillförlitlig som en konsekvens av återföring av 
periodiseringsfonder. 
 

4.3 Kapitelsammanfattning 
 

Kapitlet resultatredovisning är uppdelad i två delar. Den första delen av kapitlet 
motsvarar den första delen av teorikapitlet. Här framkommer de svar våra 
respondenter gett på de frågor som handlar om redovisningens reglering och dess 
utveckling i Sverige och internationellt. Författarna ämnar i denna del besvara vår 
första forskningsfråga. Respondenterna utgörs av tio stycken revisorer, samt en 
representant från vardera lagutskottet och skatteutskottet. 
 

Den andra delen i resultatredovisningen motsvarar således den andra delen av 
teorikapitlet. Här redovisas de svar som respondenterna gett som leder till att 
forskningsfråga två besvaras. De svar som redovisas i denna del kommer enbart 
från de revisorer vi intervjuat. 
 

När det gäller regleringsdelen går det att utläsa ur svaren att respondenterna 
upplever självreglering som positivt så länge det efterlevs samtidigt som norm-
givarna har kontroll över regleringen. Vidare menar respondenterna att statens 
påverkan på regleringen är stort, men betonar samtidigt att även privata intresse-
organisationer har visst inflytande och att detta har ökat de senaste åren.  
 

Att periodiseringsfondens syfte och funktion är att fungera som en resultat-
regulator samt en möjlighet till skattekredit var alla revisorer överens om. Vidare 
ser respondenterna en tendens till ökad återföring av fonderna. Respondenterna 
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tror att de upplösta medlen kommer att användas till ökad utdelning till ägarna, 
ligga kvar i balansräkningen samt ökade investeringar. 
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5. Slutdiskussion 
______________________________________________________________  

 
I detta kapitel följer en diskussion som baseras på litteratur-
genomgången samt resultatredovisningen. Forskningsfrågorna 
besvaras utifrån studiens resultat. Till sist följer en reflektion över 
studiens slutsatser där alternativa metoder som kunnats göras 
behandlas och diskuteras. Med detta som grund ges förslag till fort-
satta studier. 

______________________________________________________________  
 

5.1 Inledning 
 
Syftet med kapitlet är att med hjälp av den empiri och litteratur som tidigare 
presenterats i uppsatsen besvara forskningsfrågorna och formulera en slutsats som 
kan ligga som diskussionsunderlag i kommande studier. Eftersom uppsatsens 
första forskningsfråga, gällande regleringsperspektivet, är starkt kopplad till 
litteraturen kommer en del av den materian att flyttas över till det teoretiska 
bidraget. Där förs en diskussion på vilket sätt uppsatsen tillför något nytt i det 
teoretiska arbetet. Räntebeläggning på periodiseringsfond är ett nytt fenomen där 
det tidigare inte skett forskning i någon större omfattning. Aktualiteten gör att 
uppsatsen fokuserar på att beskriva konsekvenserna, för att därmed utgöra under-
lag för framtida teoretiska bidrag. Därefter reflekterar författarna över studiens 
resultat och hur arbetet har genomförts. Under arbetets gång har ytterligare fråge-
ställningar uppkommit som inte besvaras i denna uppsats. Därför förs sist i 
kapitlet en diskussion om möjliga fortsatta studier inom området. 
 

5.2 Forskningsfrågorna besvaras 
 
Utifrån den empiriska undersökning som genomförts kan forskningsfrågan delas 
in i två delar. Första frågan problematiserar konsekvenserna ur ett reglerings-
perspektiv. Denna fråga besvaras av både revisorer och politiska representanter. 
Andra frågan handlar om vilka konsekvenser räntebeläggningen på 
periodiseringsfond får för berörda företag. Svaren på den senare frågan bygger på 
revisorernas erfarenheter. 
 
5.2.1 Reglering 
 
Dagens reglering i Sverige bygger på en fördelning mellan staten och privata 
normbildare. Det statliga intresset kan konstateras genom att staten lägger fram 
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förslag till nya lagar. Privata normbildare ger ut rekommendationer kring 
redovisningsfrågor som inte berörs av lagstiftning. Det statliga intresset över 
svensk reglering av redovisning kommer att bestå så länge kopplingen mellan 
beskattning och redovisning existerar. Vi kan utifrån den empiriska under-
sökningen se att staten har ett starkt inflytande. Dock har privata intressen med 
tiden fått ett ökat inflytande. Vi ser tydliga tendenser att svensk reglering rör sig 
mot en ökad harmonisering. Indikationer tyder på att regleringen för mindre bolag 
kommer att luckras upp, men att kopplingen till beskattningen kommer att finnas 
kvar. För större bolag kommer regleringen att fortsätta i inslagen riktning, med 
privat normgivning. Det innebär en fortsatt harmonisering mot regelverk som är 
frikopplade från skattelagstiftningen som till exempel IAS/IFRS.  
 
Räntebeläggningen på periodiseringsfonder har inte påverkat den svenska 
regleringen. Varken staten eller de privata normgivarna har stärkt eller försvagat 
sin ställning. Räntebeläggningen på periodiseringsfonder kan dock ses som ett 
konstaterande över statens befintliga inflytande i redovisningens reglering. 
 
Hur reglering ska fördelas mellan intressen råder det delade åsikter om. Den 
empiriska undersökningen visar att när intresseorganisationer får ett större 
inflytande kan regleringen uppfattas som mer dynamisk. En offentlig debatt kan 
ses som ett medel för intresseorganisationer att uppmärksamma normbildarna på 
att det finns brister i den rådande regleringen. Har samhället i stort ett förtroende 
för organisationerna blir det svårt för normbildarna att blunda för deras åsikter.  Vi 
hoppas att denna uppsats kan vara ett första steg för att belysa detta. 
 
5.2.2 Räntebeläggning på periodiseringsfond 
 
Vi kan se, genom den empiriska undersökningen, att innan räntebeläggningen 
infördes, gjorde alla företag som hade möjlighet avsättningar till periodiserings-
fond. Detta var alla respondenter rörande överens om. Avsättningar till 
periodiseringsfond har blivit mindre attraktivt efter införandet av ränte-
beläggningen, vilket har lett till att företag gör avsättningar i mindre utsträckning.  
 
Den främsta faktorn som avgör hur företag agerar beror, enligt vår undersökning, 
på företagens finansiella situation samt vilka förväntningar det finns på framtiden.  
Ur undersökningen har det framkommit att företagen står inför en valsituation där 
tre alternativ är möjliga: 
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• Företag fortsätter att sätta av medel till periodiseringsfond. 
• Företag låter bli att sätta av medel till nya periodiseringsfonder, men låter 

de medel som är avsatta i tidigare fonder ligga kvar under maximal 
avsättningstid. 

• Företag kan välja att lösa upp sina periodiseringsfonder och låta bli att 
göra nya avsättningar.  

 
Det är utifrån undersökningen svårt att påstå vilken av ovanstående situationer 
som är vanligast förekommande.  
 
En ökning av återföring av befintliga periodiseringsfonder har också skett, då åtta 
av tio revisorer angivit detta. Resultatet från denna uppsats styrker tidigare gjorda 
undersökningar. Vad företagen använder de återförda medlen till skiljer sig åt. Vi 
har identifierat tre olika alternativ som besvarar vår andra forskningsfråga: 
 

• Möjlighet till utdelning 
• Låta de återförda medlen ligga kvar i balansräkningen 
• Ökade investeringar i syfte att maximera avskrivningsunderlaget 

 
Vi ser med det första alternativet en tendens bland mindre företag att återföringen 
kan, i samband med de nya mer gynnsamma utdelningsreglerna för fåmansbolag, 
leda till en ökad utdelning till ägarna från dessa bolag.  
 
Om företag på kort sikt inte ser vad de återförda medlen ska användas till råder 
revisorerna dem att låta medlen ligga kvar i balansräkningen. Revisorerna ser i de 
här fallen ingen anledning för företagen att betala den skatt som ränte-
beläggningen har medfört.  
 
Revisorer som arbetar mot större bolag har gett ett tredje alternativ. För att 
fortsätta hålla den beskattningsbara vinsten på en låg nivå, kan de företagen välja 
att göra investeringar som på så sätt möjliggör kraftiga överavskrivningar. 
Kostnaderna blir därmed högre och resultatet lägre vilket ersätter ett av 
periodiseringsfondens syfte, det vill säga resultatutjämning. 
 
Undersökningen har också visat att periodiseringsfondens ursprungliga syften, det 
vill säga att fungera som en resultatregulator samt en möjlighet till skattekredit, 
har åsidosatts. Det är en konsekvens av den ökade återföringen som grundar sig 
på räntebeläggningen på periodiseringsfonder. 
 
Vi i enlighet med majoriteten av revisorerna menar att redovisningen inte blir mer 
rättvisande trots att användandet av periodiseringsfonder minskar. Dagens 
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situation innebär att företag kan välja om de vill göra avsättningar eller ej, vilket 
kan ökar variationen mellan två företag som annars visar samma vinst. På så sätt 
är redovisningens tillförlitlighet oförändrad. En anpassning till IASBs referensram 
har därför inte skett genom lagändringen. Respondenterna anser att 
periodiseringsfonderna måste avskaffas helt och hållet för att uppnå full 
neutralitet. 
 

5.3 Studiens teoretiska bidrag 
 
5.3.1 Reglering 
 
Regleringen av svensk redovisning har inte utretts sedan Jönssons kartläggning 
från 1991. Syftet med det teoretiska bidraget är att bygga på Jönssons beskrivning 
med vad som har hänt fram tills nu. Harmoniseringsarbetet tyder på ett ökat 
inflytande för privata intressen (IAS/IFRS), vilket gör att Sverige till viss del går i 
en riktning mot där marknaden får ökat inflytande enligt Streeck och Schmitters 
modell. Som Streeck och Schmitter beskriver i sin artikel (1985) finns det en 
spänning mellan marknad och stat. Puxty et al. benämnde i sin artikel från 1987 
Sverige som corporatism utifrån Streeck och Schmitters modell. Det finns 
fortfarande en stark koppling till staten, men den har försvagats till förmån för 
privata normbildare. Vi upplever dock inte att Sverige har gått ifrån corporatism, 
men maktfördelningen har förändrats med en större påverkan från marknads-
krafter. Med detta påstående försöker vi visa genom modellen nedan att en 
förflyttning har skett i Sveriges fall sedan Puxtys klassificering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jönssons hävdar i sin artikel (1991) att staten har ökat sitt inflytande efter varje 
finansiell kris. Detta styrks av vår empiri som påvisar ett ökat statligt inflytande 

Staten Marknaden 

Intresseorganisationer

Storbritannien 
Sverige 

TysklandUSA 
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direkt efter en finansiell kris för att återskapa samhällets förtroende för 
näringslivet. Finanskrisen i början på 1990-talet ledde till att staten intog en 
betydande roll i banksektorn för att återskapa samhällets förtroende. Den senaste 
tidens skandaler i Enron och framförallt i Skandia har lett till införandet av en 
svensk kod för bolagsstyrning med syfte att återskapa tilliten till näringslivet. 
Detta kan ses som en påbyggnad på Jönssons artikel. En stark institution, vilken 
upplevs som en legitim aktör, träder in och leder utvecklingen av regleringen. 
Staten har ofta setts som den enda legitima institutionen vid finansiella kriser som 
ovan nämnts. 
 
Efter Jönssons kartläggning (1991) av den svenska regleringen ser vi däremot att 
det har skett en förändring. Vår empiriska undersökning visar tendenser på att 
marknaden får större inflytande i svensk redovisningsreglering. I takt med 
ökningen av kapitalmarknadens betydelse har regleringen stegvis riktats mot 
deras behov och krav. Detta styrker Richardson och McConomys resonemang i 
deras artikel (1992), att redovisningen regleras tillsammans med stat och privata 
normgivare i syfte att bevara samhällets förtroende för näringslivet.  
 
5.3.2 Räntebeläggning på periodiseringsfond 
 
Som Willmott et al beskriver i deras artikel (1992) har Sverige historiskt sett 
präglats av tysk redovisningsreglering. Denna så kallade kontinentala 
redovisningstradition har alltid haft en stark koppling till skattelagsstiftningen. 
Detta bekräftas genom att det ursprungliga syftet med periodiseringsfonder var att 
verka som en resultatregulator samt en möjlighet till skattekredit. Det har gett en 
försiktig bild av företagets finansiella situation för att skydda företagets 
borgenärer, vilket är kännetecknande för kontinental tradition. Dock har detta ur 
anglosaxiskt tradition ansetts strida mot redovisningens krav på en rättvisande 
bild. Räntebeläggningen har fått konsekvensen att vissa företag löser upp sina 
periodiseringsfonder innan den maximala avsättningstiden löper ut. Vi kan, med 
stöd av den empiriska undersökningen inte se att en mer rättvisande bild uppstått i 
redovisningen på grund av detta. Även om företag väljer att ha kvar 
periodiseringsfonderna eller upphör att göra nya avsättningar, leder inte heller 
detta till en mer rättvisande bild av redovisningen. För att detta ska kunna uppnås 
måste periodiseringsfonden och liknande reserver avskaffas i sin helhet. 
 
Svensk redovisning har sedan länge influerats av försiktighetsprincipen. Vi kan 
inte se någon tendens till att göra avkall på denna princip då uppsatsens samtliga 
respondenter anser att företags möjlighet att göra avsättningar till boksluts-
dispositioner inte kommer att upphöra. 
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5.4 Reflektioner av studiens slutsatser 
 
Periodiseringsfonder och än mindre räntebeläggningen av densamma 
kännetecknas av en brist på kvalitativ litteratur och tidigare genomförd forskning. 
Det främsta syftet med vår studie är att beskriva hur situationen ser ut i dag. Vår 
uppsats kan förhoppningsvis vara ett hjälpmedel till framtida forskning inom 
ämnet. Ämnets aktualitet gör att uppsatsens syfte är deskriptivt.  
 
Analysen bygger på intervjuer av revisorer och politiska representanter. En annan 
uppbyggnad med varierande intervjurespondenter skulle ge uppsatsen en annan 
dimension. Hade uppsatsens empiriska undersökning omfattat intervjuer med 
enskilda företag skulle det ha skänkt ett större djup och förmodligen andra slut-
satser. Vi har prioriterat att undersökningen ska vara representativ för att därmed 
få en bättre överblick över fenomenet. 
 
Eftersom lagändringen har tillkommit nyligen är problematiken kring 
periodiseringsfond ny för företag och revisorer. Många intressenter har inte hunnit 
reflektera över vilka konsekvenser som räntebeläggningen medför. Detta gäller 
framförallt mindre företag med begränsad ekonomisk kompetens i bolaget. 
Därmed finns det en risk att effekternas omfattning ännu inte synliggjorts till 
fullo. 
 
En del av litteraturen kan tyckas ålderstigen, men enligt författarna fyller den en 
viktig funktion i uppsatsen. Då ingen omfattande genomgång av den svenska 
regleringen har skett sedan Jönssons artikel (1991) kan denna uppsats ses som ett 
försök i att beskriva dagens fördelning. 
 

5.5 Förslag till fortsatta studier 
 
Eftersom räntebeläggningen på periodiseringsfonder är en ny företeelse så är 
utbudet av litteratur inom området begränsat. Vi anser att det finns utrymme för 
större undersökningar som utreder vad räntebeläggningen får för konsekvenser 
bland berörda företag. Det finns även möjligheter att göra studier med en annan 
frågeställning. Ett exempel är att utreda hur väl periodiseringsfonden uppfyller sitt 
ursprungliga syfte efter införandet av räntebeläggningen. Det kan då kartläggas 
om företagen trots den tillkommande kostnaden fortfarande tycker det är 
intressant att sätta av medel till periodiseringsfond. 
 
Vi kan anta att det finns en tröghet inom området. Det kan ta en viss tid för 
speciellt mindre företag innan dessa hinner reflektera över räntebeläggningens 
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konsekvenser. Det kan därmed finnas en poäng i att genomföra en replikatstudie 
inom en viss tidshorisont för att undersöka om det har skett en förändring i hur 
företagen hanterar räntebeläggningen.  
 
Efter Jönssons arbete från 1991 har det inte gjorts någon ny genomgång av svensk 
reglering. Det har sedan dess skett en omfattande förändring inom redovisnings-
regleringen. Det finns därför ett syfte med att genomföra en ny kartläggning av 
svensk regleringsutveckling, då det sker en harmonisering av regelverken för 
företag som är noterade på börs. Ett uppsatsämne kan vara att se vad 
harmoniseringen får för konsekvenser för regleringen. En grundläggande 
utredning kan göras för att se om harmoniseringsarbetet inom svensk 
redovisningsreglering gör att regleringen rör sig mer mot den anglosaxiska 
redovisningstraditionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________  

 66

 
Referenslitteratur 
 
 

Litteratur 
 
Artsberg Kristina., Normbildning och redovisningsförändring, Lunds University 
Press, Lund, 1992 
 
Artsberg Kristina., Redovisningsteori – policy och – praxis, Liber ekonomi, 
Malmö, 2 upplagan, 2005 
 
Boksjö Alexander, Lönnborg-Andersson Mikael., Svenska finanskriser – Orsaker, 
förlopp, åtgärder och konsekvenser, Uppsala Papers in Financial History, 
Uppsala, Report No 2, 1994 
 
Bryman Allan, Bell Emma., Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber 
ekonomi, Malmö, 1 upplagan, 2005 
 
Edenhammar Hans, Svensson Bo, efterskrift av van Hulle Karel., 
Årsredovisningslagen: med den svenska anpassningen till redovisningsreglerna 
inom EU, Tholin & Larssons förlag, Göteborg, 1996 
 
Falkman, Pär; under medverkan av Anna Hedlin, Teori för redovisning, Student-
litteratur, Lund, 2001 
 
Glaser Barney G, Strauss Anselm L., The discovery of grounded theory: strategies 
for qualitative research, Aldine de Gruyter cop, New York, 1967 
 
Hartman Jan., Grundad teori – Teorigenerering på empirisk grund, Student-
litteratur, Lund, 2001 
 
Hendriksen Eldon S, van Breda Michael F., Accounting Theory, McGraw-Hill co, 
Boston, fifth edition, 1992 
 
Holme Idar M, Solvang Bernt K., Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund, 2 upplagan, 1997  
 



_________________________________________________________________  

 67

Jacobsen Dag Ivar., Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och 
andra samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund, 1 upplagan, 2002 
 
Jönsson Sten., Eliten och Normerna - drivkraften i utvecklingen av redovisnings-
praxis, Doxa AB, Kristianstad 1985 
 
Lundén Björn, Ohlsson Gunnar., Bokslutsanalys, Mediaprint, Uddevalla, tredje 
upplagan, 2003 
 
Nilsson Stellan., Redovisningens normer och normbildare: en nationell och inter-
nationell översikt, Studentlitteratur, Lund 2005 
 
North Douglass., Institutionerna, tillväxten och välståndet, SNS 
Förlag, Kristianstad, 1993 
 
Rabe Gunnar., Skattelagstiftning 05:2, Norstedts Juridik, Stockholm, upplaga 1:1, 
2005 
 
Smith Dag., Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund, 2000 
 
Tjernberg Mats., Periodiseringsfonder och andra obeskattade reserver, Iustus, 
Uppsala, 2004 
 
 

Rapporter och artiklar 
 
ATL Marknadsinformation., Räntebelagda periodiseringfonder – kvantitativ 
undersökning om företags hantering av räntebeläggningen på periodiserings-
fonder, 2005 
 
Engström Stefan., Räntebeläggningen av periodiseringsfonderna – en obeskattad 
reservs vara eller inte vara, Balans, No.5, 2005, pp. 17-19 
 
Von Hall Gunilla, Bolaget har 20 000 anställda Parmalat tillbaka på börsen – 
Bantad mjölkjätte har rest sig efter mångmiljonssvindeln, Svenska Dagbladet, s. 
68, 2005-10-06 
 
Jönsson Sten., Role making for accounting while the state is watching, 
Accounting, Organizations and Society, vol. 16, No. 5/6, 1991, pp. 521-546 
 



_________________________________________________________________  

 68

Kappelin Kristina, 30 000 lurade småsparare i rättegång mot Parmalat, Dagens 
Industri s. 1, 2005-09-29 
 
Nobes, Christopher. W., A judgemental international classification of financial 
reporting practices, Journal of Business Finance & Accounting, vol. 10, No. 1, 
1983, pp. 1-20 
 
Puxty Anthony G, Willmott Hugh. C, Cooper David J, Lowe Tony., Modes of 
regulation in advanced capitalism: locating accountancy in four countries, 
Accounting, Organizations and Society, vol. 12, No. 3, 1987, pp. 273-291 
 
Richardson Alan J, McConomy Bruce J., Three styles of rule – How the origins 
and effects of accounting regulations can help us to evaluate proposals for 
change, CA Magazine, vol. 125, No. 5, 1992, pp.40-44 
 
Streeck Wolfgang, Schmitter Philippe C., Community, market, state and 
associations? The prospective contribution of interest governance to social order, 
European Sociological Review, vol. 1, No.2, 1985, pp. 119-138 
 
Townley Barbara, Cooper David J, Oakes Leslie., Perfomance measures and the 
rationalitazion of organizations, Sage Publications, London, 2003 
 
Willmott Hugh. C, Puxty Anthony G, Robson Keith, Cooper David J, Lowe 
Anthony E., Regulation of accountancy an accountants: A comparative analysis 
of accounting for research an development in four advanced capitalists countries, 
Accounting Auditing & Accountability Journal, vol. 5, No. 2, 1992, pp. 32-56 
 
 

Elektroniska källor 
 
AICPA, http://www.aicpa.org/info/sarbanes_oxley_summary.htm 2005-05-07 kl. 
15.08 
 
FAR, http://www.far.se, 2005-04-27 
 
Finansutskottets betänkande., 2004/5:SKU17 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?mid3322&rm=2004/05bet=sku17 
 
Hellblom Ola., Företagen betalar Perssons budget, www.di.se, 2005-09-21 
 
Näringslivets Skattedelegation., remissyttrande Fi 2004/4375, 4 oktober 2004 



_________________________________________________________________  

 69

http://sn.svensktnaringsliv.se/SN/Remiss.nsf/AutonomyRemiss/62b705b1837415c4
c1256f1600468199/$FILE/YTT2004%2D251%2DBILAGA.pdf,  
 
Olsson, Björn Anders, Cheferna till skranket i Enron-skandalen, 
http://www.di.se/nyheter, 2006-01-30 
 
Regeringens proposition., prop. 2004/5:38 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/1993/favicon.ico?${BASE}=PROPARKIV040
5&${THWIDS}=2.48]11464229881072&${HTML}=PROP_DOK&${TRIPSHO
W}=format=THW&${THWURLSAVE}=48]11464229881072, 2004-10-21 
 
Regeringens proposition., prop. 2005/06:40 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/21/41/65ca4846.pdf, 2005-10-20 
 
Riksgäldskontoret, http://www.rgk.se, 2005-04-21 
 
Tidningarnas Telegrambyrå (TT), fler byter fond, http://www.di.se, 2005-04-29 
 
 

Orefererade källor 
 
Gustavsson Bengt., Metod: Grundad teori för ekonomer: att navigera i empirins 
farvatten, Academia adacta, Lund, 1 upplagan, 1998 
 
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter., Att skriva en bra uppsats, Liber ekonomi, 
Malmö, 1 upplagan, 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



_________________________________________________________________  

 70

 

 
 
Bilaga 1 - Intervjurespondenter 
 
Namn Företag Ort 
 
Anders Brofors Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Malmö 
Gustav Herstad Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Kalmar 
Rune Jansson Ernst & Young Malmö 
Andreas Johansson KPMG Halmstad 
Thomas Ljungcrantz Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Gävle 
Niclas Lundin Deloitte Malmö 
Anders Mårdell Ernst & Young Umeå 
Sven-Arne Nilsson Deloitte Malmö 
Marita Söderberg KPMG Örebro 
Anna Ödmar SET Revision Göteborg 
 
Johan Lövstrand (s) Ledamot Lagutskottet Stockholm 
Fredrik Olovsson (s) Suppleant Skatteutskottet  Stockholm 

(områdesansvarig för räntebeläggningen på 
periodiseringsfonder) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 4 Geografisk fördelning av respondenter 



_________________________________________________________________  

 71

 
 
Bilaga 2 - Räntebeläggning av periodiseringsfond – 
Intervjufrågor 

 
 
• Vi skulle önska en kort presentation av dig, ålder, utbildning, utlandserfarenheter inom 

yrket etc. 
 

• Vilken typ av företag/branscher jobbar du mot? 
 

• Hur ser din roll ut i företagen? 
 

• Vad är din uppfattning om periodiseringsfonden? 
 

• Uppskattningsvis hur stor andel av de företag som du arbetar med använder sig av 
bokslutsdispositioner (t.ex. periodiseringsfonder, överavskrivningar) 

 
• På vilket sätt har lagändringen förändrat diskussionen om 

periodiseringsfonder? 
 

• Vad råder ni era kunder till? 
 

• Under vilka premisser råder ni era kunder att fortsätta göra 
avsättningar? 

 
• Vilken typ av företag anser du drabbas hårdast av räntebeläggningen? 

 
• Ser du inom ditt område en tendens till ökad återföring av 

periodiseringsfond? 
 

• Vad är din uppfattning att ev. återföringar används till?  
 

• Anser du att återföringen uppfyller periodiseringsfondens ursprungliga syften? 
 

• Kommer redovisningen i svenska företag att bli mer objektiv efter räntebeläggningen? 
 

• Vilken är Er uppfattning hur svensk redovisning regleras idag? (Hur stort inflytande har 
den svenska staten? I vilken omfattning har privata intressen en normgivande funktion?) 

 
• Vilka orsaker tror Ni ligger bakom dagens fördelning mellan statliga och privata 

intressen? Vilka institutioner anser Ni har påverkat dagens fördelning? 
 
• Hur tror ni att regleringen kommer att utvecklas i framtiden? 

 
• Övriga frågor 
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Bilaga 3 - Räntebeläggning av periodiseringsfond – 
Intervjufrågor till Fredrik Olovsson Skatteutskottet / Johan 
Lövstrand Lagutskottet 

 
• Vi skulle önska en kort presentation av dig, ålder, utbildning, politisk erfarenhet etc. 

 
• På vilket sätt var du involverad i räntebeläggningen av periodiseringsfonden (prop. 

2004/05:38)? 
 

• Vi har sett att det rådde skillnader åsiktsmässigt mellan partiernas representanter ang. lag-
förslaget. Vilka var de huvudsakliga skillnaderna i diskussionen i skatteutskottet? 

 
• Vad är din uppfattning om periodiseringsfonden? 

 
• Under kammarens debatt ang. räntebeläggningen av periodiseringsfonden den 16/12-

2004 läser man att det var Svenskt Näringsliv som föreslog räntebeläggningen som 
kompensation för skatteinkomstbortfallet pga. slopandet av arvs- och gåvoskatten samt 
lättnader i förmögenhetsbeskattningen. Fanns det andra alternativ som diskuterades i 
utskottet? 

 
• Juridiska personers återföring av periodiseringsfonder under 2005 medförde skatte-

intäkter på 9 miljarder kronor. I skatteutskottets betänkande uppskattar ni att återföringen 
av periodiseringsfonder ska uppgå till 1,5 miljarder kronor första året och 2 miljarder 
kronor löpande kommande år. Vilket underlag hade man i utskottet för denna 
uppskattning? Vad beror skillnaden på? 

 
• Inom redovisningsprofessionen finns det tankar om att redovisningens syfte är att ge 

information till företagets intressenter. Då många av dessa intressenter inte har en god 
insyn i företagen anser tanken att redovisning ska vara objektiv/neutral. Periodiserings-
fonden kan anses som försvårande för aktieägare att jämföra bolag då de har möjlighet att 
avsätta olika summor. Var detta något som ni diskuterade i skatteutskottet? 
 

• Det har i forskning visat att staten blandar sig i redovisningens reglering efter finansiella 
kriser t.ex. Krugerkraschen på 1930-talet, Fastighetskrisen på 1990-talet. Dock under en 
längre tidsperiod har privata intressen fått större inflytande t.ex. FAR, IASB i 
redovisningens utformning. Denna lagändring kan ses som ett steg i motsatt riktning dvs. 
där staten ökar inflytandet av företagens redovisning. Har du någon förklaring till denna 
ändring? 
 

• Konjunkturutjämningsprincipen har varit ett viktigt perspektiv i svensk redovisnings-
reglering. Detta har kritiserats av engelska och amerikanska teoretiker för att ge en 
felaktig bild av den finansiella verkligheten vilket kan missleda företagets externa 
intressenter. Har utskottet ansett detta vara ett problem i harmoniseringsarbetet? 

• Vi har fått uppfattningen att periodiseringsfonden är unik för Sverige. Den har ansetts 
strida mot t.ex. IASBs referensram om en rättvisande bild. Vad är utskottets uppfattning 
om detta? 

 
• Revisorer som vi har pratat med har uppfattningen att räntebeläggningen av 

periodiseringsfonden på sikt kan ses som ett steg i dess avskaffande. Hur ser du på detta 
påstående? 
 

• Hur anser utskottet att redovisning ska regleras på bästa sätt? I vilken omfattning ska 
staten vara inblandad? Anser utskottet att privata intressen kan sköta regleringen? 
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• Övriga frågor 

 
Bilaga 4 – Skillnader mellan anglosaxisk och 
kontinental tradition 
 
Anglosaxisk tradition Kontinental tradition 
 
- Mycket frivillig reglering - Reglering framförallt i lag 

- Reglering i privata sektorn - Staten har direkt inflytande i
   regleringen 

- Affärshändelsens innebörd är - Affärshändelsens form är 
avgörande  avgörande 

- Avbildande synsätt (”true and fair”) - Legalistiskt synsätt (följa 
   reglerna) 

- Stark redovisningskår - Svagare redovisningskår 

- Aktiemarknadsfinnsiering - Bankfinasiering 

- Redovisningens serviceroll betonas - Redovisningens fördelningsroll
   betonas 

- Redovisningens informativa egenskaper - Redovisningens kalkylativa 
är viktiga  egenskaper är viktiga 

 
Fig.3. Huvudsakliga kännetecken i den anglosaxiska respektive den kontinentala redovisnings-
traditionen. (Fritt efter  Artsberg, Kristina, 1992, s. 80). 

 


