
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kandidatuppsats 
Vårterminen 2007 
Handledare: Margareta Paulsson 
 
Författare: Fredrik Henriksson 
 Emil Olofsson 
 
Schablonintäkt på 

periodiseringsfonder 

inom småföretag 
- Finansieringsformens utveckling och rådgivarnas roll 



 

 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi vill tacka alla de personer som hjälpt oss i vårt arbete: 
 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Margareta Paulsson för allt 
engagemang, konstruktiv kritik och hjälp vi mottagit under vårt skrivande. Vi vill 

även rikta ett tack till alla de respondenter som tagit sig tid att medverka i studien. 
Till sist vill vi även tacka Sixten Niemi för alla de visa tillrättavisningar vi mottagit 

under årens lopp. 



 

 



   

 

Sammanfattning 
 

För ett litet företag kan det vara svårt att få in kapital till verksamheten. Långivare 
och riskkapitalister kan vara skeptiska till småföretag och kräva stor utdelning på det 
investerade kapitalet. Med bakgrund i detta är skattekrediter, som en billig 
finansieringsform, en väl använd möjlighet för småföretagare i behov av ett litet 
kapitaltillskott i verksamheten. Periodiseringsfonden är den viktigaste formen av 
skattekredit och studien syftar till att besvara vad som händer när denna från att ha 
varit räntefri går till att bli räntebelagd. 
 
Pecking order theory (POT) beskriver hur företag väljer sitt kapital där det internt 
genererade kapitalet föredras framför externt genererat kapital såsom lån och 
aktietillskott. Författarna föreslår i studien att periodiseringsfonden genom 
förändringen förflyttas i POT:s hierarki från att ses som internt genererat kapital till 
externt kapital. Ett finansieringsperspektiv på periodiseringsfonderna kan dock inte 
beskriva instrumentet fullt ut. Det krävs ett kompletterande 
resultatutjämningsperspektiv för att beskriva periodiseringsfondernas utveckling. 
Frågan hur förändringen av användandet går till, förklaras genom teorin om 
småföretagarnas beroende av redovisningsbyråer.  
 
Studien använder dels en kvantitativ och dels en kvalitativ metod för att på ett 
allsidigt sätt belysa frågeställningen. Den kvantitativa delen undersöker främst den 
faktiska förändringen i periodiseringsfondernas användning genom undersökning av 
bokslut hos småföretag. Den kvalitativa delen utreder främst om och hur 
redovisningskonsulterna har påverkat småföretagens process i arbetet med 
periodiseringsfonder. De olika metoderna går givetvis in i och kompletterar varandra 
för att ge svar på frågeställningen.  
 
Slutsatserna av studierna är att undersökningen styrker teorin om att 
periodiseringsfonder efter räntebeläggningen har förflyttat i POT-hierarkin. Denna 
slutsats begränsar sig dock till de företag som ser på periodiseringsfonder som en 
finansieringsform. Studien visar också på att man måste ta med den 
resultatutjämnande effekten i beräkningar.  
 
Småföretagarnas beroende av redovisningskonsulter visas också i studien. Samtidigt 
dras slutsatsen att småföretagens förtroende för redovisningskonsulterna inte är 
befogat. Redovisningskonsulterna har inte i tid agerat för att undvika onödiga 
kostnader för småföretagen.            
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1 Inledning 
Syftet med kapitlet är att ge en bakgrund till varför denna studie är intressant att 
genomföra. Utöver det syftar också kapitlet till att ge en överblick kring själva 
problemområdet och vilka verktyg som kan användas för att beskriva det. Därefter 
presenteras problemet som skall undersökas och syftet med studien. Sedan 
argumenteras i kapitlet för uppsatsens disposition. Slutligen presenteras en bakgrund 
för huvudobjekten för studien småföretag, periodiseringsfonderna och 
schablonintäkten.     
 

1.1 Problembakgrund 
Företag behöver kapital för att bedriva sin löpande verksamhet och för att göra 
investeringar. Hur detta kapital skall anskaffas och utformningen av den optimala 
kapitalstrukturen är föremål för ett helt fält inom företagsekonomin. Det finns många 
lösningar på anskaffningen av kapital. Vid nystart av ett företag finns oftast en egen 
investering i botten. Kapital anskaffas även genom lån utfärdade av olika 
kreditgivningsinstitutioner som exempelvis banker. Det kan även bli aktuellt att ge ut 
egetkapitalinstrument för att på så sätt få in nytt kapital till bolaget. Riskkapitalister 
kan köpa andelar i bolaget men det kan även bli aktuellt med nyemissioner till en 
större krets av investerare. 
 
För små företag är det betydligt svårare att införskaffa externt kapital än för de 
etablerade stora företagen. Kreditgivningsinstitut ser större risker med att utge lån till 
mindre företag på grund av deras låga kreditmassa. Småföretag har svårt att visa upp 
den säkerhet som krävs för att lösa ett lån. Kreditgivare tar i regel inte hänsyn till 
företagets framtida möjligheter att generera kapital, utan vilket kapital företaget råder 
över i nuläget.(Andersson, 2006, s.1) Att finna någon som är villig att köpa andelar i 
företaget kan vara mycket svårt. Till det kommer motståndet från ägarna av företaget 
att släppa kontroll genom att utöka ägarkollektivet.  
 
Som vi sett ovan finns det många former genom vilka man kan finansiera sitt företag. 
”Pecking order theory” (POT) är en teori som visar i vilken ordning företag föredrar 
att införskaffa kapital (Myers, 1984). I första hand används internt genererat kapital. 
Därefter vänder sig företagen till så kallade riskfria lån. Med riskfria lån menas de lån 
företag kan ta i ett tänkt låneutrymme där kostnaden för lånen inte blir onormalt höga. 
När det låneutrymmet är förbrukat vänder sig företaget till mer riskabla säkringar för 
sitt kapitalbehov. Detta genom att ta upp lån utan tillräcklig pantsättning eller genom 
att ge ut konvertibler. I sista hand finansieras företaget genom att de ger ut aktier. 
POT har i forskning ansetts speciellt applicerbart på mindre och medelstora företag 
(Holmes and Kent, 1991; Scherr et al., 1990).    
 
Ett annat sätt att finansiera sin verksamhet som inte tidigare nämnts är genom 
uppskjutna skatter. Med uppskjutning av beskattningen på ett visst kapital under en 
tid kan näringsidkaren använda kapitalet för att generera eget kapital att finansiera sin 
verksamhet med. Reserveringarna tas ur företagets obeskattade vinst och sätts av 
under obeskattade reserver i balansräkningen. Det finns en mängd olika sorters 
avsättningar som expansionsfonder, överavskrivningar, skogskonto och 
upphovsmannarättskonto. Den för svenskt företagslivs viktigaste skattemässiga 
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reserveringen torde ändå vara periodiseringsfonden. Denna är generellt tillämplig på 
alla företag till skillnad från de andra avsättningarna.  
 
Bakgrunden till periodiseringsfonderna är det resultatutjämnande syftet med dessa. 
För att ett bolag skall kunna beskattas måste bolagets resultat begränsas till en viss tid 
såväl som ett visst rum. I Sverige är beskattning och redovisning intimt förknippade, 
vilket har medfört att resultatets mätningsperiod har satts till ett räkenskapsår. På 
grund av bolagets förmåga att skapa ett resultat och rådande konjunktur, kan ett 
bolags beskattningsbara resultat variera stort mellan olika räkenskapsår. Genom att 
göra avsättningar till obeskattade reserver ges bolaget möjlighet att jämna ut 
skattebelastningen över tiden samt att jämna ut sitt resultat mellan olika år. 
(Tjernberg, 2004) 
 
1932 kom de första lagreglerade möjligheterna att göra avsättningar till obeskattade 
reserver, genom detta gavs möjligheten till resultatutjämning över flera räkenskapsår. 
Målet från regeringens sida var att dämpa konjunkturvariationerna. Det var tänkt att 
bolag skulle kunna sätta undan kapital de år det gått bra för att användas till 
återinvesteringar de år det inte gick bra. 1960 kom en lag som gav bolagen rätt till 
förlustutjämning, som ett komplement till de tidigare reglerna för resultatutjämning. 
 
I och med skattereformen 1994 kom den reserveringsmöjlighet som benämns 
periodiseringsfonder. Denna innebar en avsättning till obeskattade reserver utan något 
krav på hur medlen användes. Periodiseringsfonden innebar därmed en räntefri 
kredit.(prop 1993/94:50) Genom ändringen av periodiseringsfonder 1999 ges numera 
möjligheten att skjuta upp beskattningen i sex år. För aktiebolag får den 
skattemässiga reserveringen motsvara 25 % av årets vinst (prop. 1999/2000:2, SFS 
1999:1229). 
 
Periodiseringsfonderna föregås inte av någon som helst kreditprövning vilket innebär 
att småföretag har samma möjlighet till skattekrediten som de större företagen har. 
Av detta följer att periodiseringsfonderna utgör ett viktigt instrument för 
småföretagens kapitalförsörjning. Avsättningarna är internt genererat kapital även om 
det är en skattemässig kredit. Därmed bör periodiseringsfondernas avsättningar 
placeras högst upp i modellen över POT.  
 
För beskattningsår som börjar från och med den 1 januari 2005 måste dock juridiska 
personer ta upp en schablonintäkt på sina periodiseringsfonder (SFS 2004:1323). Som 
vi sett tidigare har småföretag problem med att anskaffa annat externt kapital vilket 
innebär att lagändringen träffar små aktiebolag hårt. Med ett finansieringsperspektiv 
på lagändringen ser vi att periodiseringsfonder tar ett steg ner i POT hierarkin. Det är 
inte längre frågan om internt genererat kapital utan bör i och med schablonintäkten 
ses som ett riskfritt lån. Av detta följer att företag kommer att jämföra 
periodiseringsfonder med andra lån i den kategorin när de skall avgöra hur man skall 
finansiera sin verksamhet. Rimligtvis innebär också ett nedflyttande av 
periodiseringsfonden i POT hierarkin ett mindre användande av dessa då andra 
finansieringsalternativ kan bli aktuella. 
 
Men vem är det egentligen som tar besluten om användandet av ett skattemässigt 
finansieringsverktyg som periodiseringsfonder? Småföretag består vanligtvis av 
personer som är specialiserade på just den bransch de själva är verksamma inom. De 
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besitter sällan den kunskap som krävs för att upprätta bokslut och andra ekonomiska 
räkenskaper. Småföretag blir således i stor utsträckning beroende av externa parter för 
att upprätta de nödvändiga räkenskaperna. Att anlita en redovisningsbyrå till 
rådgivning och upprättning av räkenskaper blir en nödvändighet för mindre 
företagare. (Marriot & Marriot, 2000) 
 
Enskilda näringsidkare blir således utlämnad till den expertis som erbjuds av en 
enskild redovisningsbyrå. Hur ser då användandet av periodiseringsfonder ut i dag 
bland småföretag och till vilken del beror det på redovisningsbyråerna? 
 

1.2 Problemformulering  
De små aktiebolagen har blivit påverkade av lagändringen genom att 
periodiseringsfonder påförts en schablonintäkt. Det intressanta i detta är i vilken 
omfattning som detta påverkat småföretagens handling. Med tanke på småföretagens 
beroende av redovisningsbyråerna bör man också för ett helhetsperspektiv undersöka 
denna påverkan. Studien skall därför besvara frågan: 
    
Hur har lagändringen påverkat användningen av periodiseringsfonder för små 
aktiebolag och vilken påverkan har de externa rådgivarna i saken? 
 

1.3 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att allsidigt beskriva konsekvenserna och processen i en 
förändring av småföretagens finansiella valmöjligheter. Huvudsyftet skall uppfyllas 
med hjälp av två delsyften. 
 
Det första delsyftet med studien är att ge en fördjupad bild av hur förändringar av en 
finansieringsform påverkar användandet av denna. Genom studiet av förändringarna 
skall uppsatsen bistå vidareutvecklingen av existerande teori. 
 
Det andra delsyftet med studien är att undersöka hur redovisningsbyråer influerar 
småföretags användande av finansiella instrument. 
 

1.4 Perspektivval och avgränsningar 
Synen på periodiseringsfonder utgår från periodiseringsfonden som en 
finansieringsform men måste ta hänsyn till den resultatutjämnande effekten som en 
viktig del av instrumentet. 
   
Studien intar ett tudelat perspektiv på rollen mellan rådgivare och småföretagare. I 
första hand är utgångspunkten rådgivarnas syn på samspelet mellan rådgivare och 
småföretagare. Småföretagarnas syn på detta förhållande behandlas inte. I andra hand 
antar studien en mer objektivt syn, i den mån det är möjligt, genom den kvantitativa 
studien. Detta genom att rådgivarnas syn delvis kan kontrolleras mot de kvantitativa 
resultaten.      
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1.5 Uppsatsens disposition 
Dispositionen i fortsättningen av uppsatsen beskrivs kort här nedan för att visa tanken 
bakom upplägget.   
 
Som en del av inledningen förklarar avsnitt 1.6 hur föremålet för studien, 
periodiseringsfonderna, är uppbyggda. Denna grund är viktig för att läsare skall förstå 
hänvisningar till och beskrivningar av periodiseringsfonden i senare delar av 
uppsatsen.   
 
Kapitel två behandlar den vetenskapliga metoden i arbetet. Detta kapitel skall visa på 
grundförutsättningarna för teori och metod, inklusive den förförståelse och det 
angreppssätt som ligger bakom studien. Kapitlet placeras innan teori och metod för 
att ge läsaren en inblick i grunden innan den egentliga studien tar vid. Som en 
förberedelse inför den teoretiska referensramen redovisas samtidigt den metod som 
använts för efterforskning av teorin. 
 
Den teoretiska referensramen redovisas i kapitel tre som en förberedelse och 
bakgrund inför empirins metod och redovisning. Insamlandet av empirin genomförs 
med grund i teorin och därför är det en fördel för läsaren att i läsningen av empirin 
fått en solid grund att stå på. 
 
Den metod som använts för insamlingen av empirin redovisas i kapitel fyra. Genom 
att ha läst metoden bakom empirin har läsaren en större möjlighet att bedöma 
tillförlitligheten av denna, vilket motiverar att metoden kommer före empirin. 
 
Som sista kapitel innan analys och slutsats placerar vi det som inte är en förutsättning 
för något av det andra, nämligen empirin. 
 
I kapitel sex analyseras det empiriska materialet utifrån teorin och slutsatser utifrån 
detta dras i kapitel sju. Självklart är det en förutsättning att empirin och teorin 
presenterats för att läsaren skall förstå och ha en möjlighet att granska den analys och 
slutsats som förs fram.  
 
Slutligen i kapitel åtta kommenterar författarna resultaten utifrån ett något vidare 
perspektiv än vad syftet medger. Detta för att få ett tillfälle att reflektera över saker 
som angränsar till studien.      
 

1.6  Begreppet småföretag 
Det finns inte någon enhetlig definition på vad ett småföretag är. Det finns istället en 
rad olika definitioner beroende på vilket perspektiv som används. Det finns även 
definitioner som särskiljer mikroföretag från småföretag. EU-kommissionens 
definition av mikroföretag är att det har mindre än 10 anställda samt inte har för stor 
omsättning eller balansomslutning (2003/361/EG). 
 
Studien gör ingen skillnad mellan begreppen mikroföretag och småföretag, därför 
inkluderar termen småföretag även mikroföretag. Som framgår av avsnitt 4.1.1 
fokuserar studien på soloaktiebolag vilket enligt EU:s definition är mikroföretag. 
Detta är det fokus läsaren bör ta i beaktning i uppsatsens användning av begreppet 
småföretag.    
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1.7  Periodiseringsfonder 

1.7.1 Bakgrund 
På grund av det komplexa system som till exempel omgärdar avsättningar till 
skatteutjämningsreserver, önskade många näringsidkare en möjlighet till någon 
enklare form av reserveringsmöjlighet. I förhållande till andra former av 
skattemässiga avsättningar kan periodiseringsfonder anses ha ett enkelt regelverk. 
Periodiseringsfonder syftar till att underlätta egen finansiering samt ge möjligheter till 
förlustutjämning bakåt i tiden. Vid avsättningar till periodiseringsfonden binds inte 
ekonomiska medel till en specifik tillgång. Avsättningarna skall tas upp som en 
skuldpost i företagets bokslut och kräver därigenom endast att avsättningen redovisas 
som någon typ av tillgång för att uppnå balans i balansräkningen, dock minskar 
företagets utdelningsbara medel om man jämför med att låta resultatet beskattas. 
(Tjernberg, 2004) 
 
Från början var avsatta medel skattebefriade i fem år men numera är det sex år. Man 
bör också påpeka att avsättningar till periodiseringsfonder kan bidra till 
likviditetsproblem när företaget väl upplöser periodiseringsfonder. Speciellt om 
avsatta medel har använts till att finansierat investeringar. (Tjernberg, 2004) 
 
Enligt Tjernberg (2004) är det viktigaste funktionen för periodiseringsfonder 
möjligheten till skattefri konsolidering samt förmågan till förlustutjämning. Men kan 
även fungera som ett medel till kapitaltillförsel för expansiva verksamheter.  
(Tjernberg, 2004) 
 

1.7.2 Avsättningar till periodiseringsfonder 
Alla subjekt som visar inkomst av näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (IL) 
har rätt att göra avsättningar till periodiseringsfonder. Utlandsägda företag har likväl 
rätt att göra avsättningar som svenskt ägda om de bedriver näringsverksamhet inom 
Sverige vid ett fast driftställe.  (Tjernberg, 2004) 
 
Den maximala avsättning ett aktiebolag får avsätta är 25 % av årets skattemässiga 
resultat. Här kan man särskilt påpeka att det år man återför periodiseringsfonder utgör 
även de en del av det skattemässiga resultatet.  
 
Exempel: Om företags A har ett resultat före skatt på 10 tkr och har återfört 2 tkr från 
periodiseringsfonder finns möjligheter att avsätta 0.25(10+2)=3 tkr till årets 
periodiseringsfond.  
 
De totalt avsatta medlen till periodiseringsfonderna skall tas upp som obeskattade 
reserver och minskar således subjektens utdelningsbara medel. Obeskattade reserver 
är ett mellanting av skulder och eget kapital, 72 % kan anses vara bundet eget kapital 
och de resterande 28 % är en latent skatteskuld.  
 

1.7.3 Upplösning av periodiseringsfond 
Periodiseringsfonderna hos en juridisk person skall omedelbart upplösas vid följande 
tillfällen: (Tjernberg, 2004) 
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– Företaget vilket upplösts i en fusion eller fission och fonden är ingen del i den 

nya konstellationen.   
 
– Beslut om att företaget skall likvideras eller försättas i konkurs. 

 
– Om skatteskyldigheten för företaget upphör eller skatt inte behöver betalas på 

grund av dubbelbeskattning.  
 
 
 
Sex år efter att en enskild avsättning gjorts måste den återföras till beskattning. Om 
fonder upplöses för förlustutjämning utgör det dock inte grund för beskattning. Om 
en fond däremot löses upp ett år då företaget uppvisar ett positivt resultat beskattas 
upplösningen med 28 %.   
 

1.7.4 Schablonintäkter på periodiseringsfonder 
För beskattningsår som börjar från och med den 1 januari 2005 måste juridiska 
personer ta upp en schablonintäkt på sina periodiseringsfonder. Bestämmelsen kom 
till främst i syfte att finansiera andra skattesänkningar som enligt regeringen kommit 
ägarkollektivet till del (prop. 2004/05:38, s. 8). En schablonintäkt på 
periodiseringsfonder ansågs vara ett bättre sätt att öka skatteintäkterna på dessa 
skattesubjekt istället för en ökning av den nominella skattesatsen. Speciellt ur ett 
internationellt investerar- och konkurrensperspektiv ansågs lösningen med 
schablonintäkt bättre. Genom detta förfarande kommer även periodiseringsfonder att 
jämställas med extern finansiering. 
 
Schablonintäkten beräknas som 72 % av statslåneräntan multiplicerat med de 
avsättningar som var gjorde vid årets ingång. Den statslåneränta som används är den 
som fastställts vid utgången av november månad året före beskattningsåret. I Tabell 1 
finns en sammanställning över vad beskattningen av schablonintäkten medför för 
ekonomisk konsekvens för företagen. För att underlätta förståelsen och jämförelsen 
med andra kapitalanskaffningsmetoder har vi omvandlat siffrorna till en årsränta på 
skattekrediten.  
 
 

Räkenskapsår Statslåneränta Ränta på skattekrediten 
2005 3,95% 2,84% 
2006 3,26% 2,35% 
2007 3,54% 2,55% 

Tabell 1 Sammanställning över ränta på skattekrediten i 
periodiseringsfonder för olika år 

 
Regeringen ville med schablonintäkten få en marknadsmässig ränta och ansåg i 
propositionen att denna var något lågt satt jämfört med andra 
kapitalanskaffningskostnader. En något lägre kostnad för periodiseringsfonder är 
dock att föredra då regeringen vill att periodiseringsfonder fortfarande skall bistå 
företagen som en del av deras kapitalanskaffning. 
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Det kan noteras att regeringen undantog fysiska personer från denna schablonintäkt 
med hänvisning till att reglerna inte ska ytterligare försvåra för de små företagen. 
Några remissinstanser vill även att de små aktiebolagen också skulle undantas (prop. 
2004/05:38, s. 13).  Regeringen ansåg dock att eftersom dessa inte kan nyttja andra 
komplicerade skatteregler som expansionsfonder och räntefördelningar så kan de små 
aktiebolagen ta belastningen av något mer invecklade regler.   
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2 Vetenskaplig metod 
Kapitlet syftar till att beskriva hur vi gått tillväga och vilka angreppssätt vi använt 
oss av. I början av kapitlet förklaras och diskuteras den vetenskapliga metodens 
betydelse för denna studie. Därefter redogöras den metodologiska utgångspunkt 
studien bygger på.  
 

2.1 Den vetenskapliga metodens betydelse för studien 
Vad krävs för att vi ska kunna kalla någonting för vetenskapligt? 
Meningarna kring vad som är vetenskap och icke-vetenskap går inte alltid ihop. 
Enligt Hartman (1998, s.14-15) måste ett resultat nås via en metod vilken följer en 
viss uppsättning regler för att kunna kallas vetenskap. Olika problemområden och 
forskningsprinciper kan förespråka olika metoder men det är förekomsten av en 
metod som är det avgörande kriteriet för vad som är vetenskapligt (Hartman, 1998, s. 
14-15). 
 
Blotta förekomsten av en metod är dock inte någon garant för ett vetenskaplighet 
resultat. De ska i stället ses som ett ramverk vilket fångar upp det väsentliga i en 
studie. Genom att genomföre en kritisk granskning av studien ges författarna även ett 
medel att försvara den.(Hartman, 1998, s.14-15, 173-177, 237- 242). 
 
”En metod anger alltså de steg längs en väg som man företar sig, hur man går till 
väga, ett tillvägagångssätt” – Rodney (2001, s. 271) 
 
Metoden är det redskap som används för att uppnå de målsättningar författarna har 
med studien. Den ska ge oss ögon att se problemet och även verktyg att förstå 
problemet.  
 
 

2.2 Författarnas förförståelse 
Författarna till studien har under gymnasietiden gått det naturvetenskapliga 
programmet. På universitetsnivå har studierna däremot koncentrerats på samhälls- 
och tvärvetenskapliga ämnen såsom ekonomi, juridik och systemvetenskap. Den 
grund om har lagts under gymnasietiden gör att författarna är något skeptiska till den 
kvalitativa metoden som självständig kunskapsgenerering. Universitetstiden har dock 
påverkat författarna genom att den har visat på nyttan av de kvalitativa studierna. 
Fortfarande dröjer dock en viss skepticism kvar. Denna tvetydiga inställning till den 
kvalitativa metoden är ett osäkerhetsmoment i studien. 
 
Den kvantitativa metoden däremot är en mer beprövad metod som författarna känner 
sig bekväma med. Det finns också en insikt hos författarna om dess gränser vilket 
minskar riskerna i denna del. 
 

2.3 Kunskapssyn 
Först redovisas den kunskapssyn som författarna har. Därefter redovisas den 
vetenskapliga kunskapssyn som studien bygger på. Som man kan se är det stor 
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överensstämmelse mellan författarnas och studiens vetenskapliga kunskapssyn. Detta 
gör att studien mer riktigt följer den vetenskapliga kunskapssynen med liten risk för 
motsägelser. 
 

2.3.1 Författarnas kunskapssyn 
Författarnas kunskapssyn kan beskrivas som att de är realister och empiriker. Snarare 
än klassiska empiriker är dock synen på kunskap stark influerad av den kritiska 
rationalismen. Författarnas syn på kunskap har utvecklats främst under deras 
gymnasietid, se ovan under avsnitt 3.2. 
 
Realister: Det existerar en värld oberoende av människan och dess observationer. 
Detta innebär att endast kunskap som överensstämmer med den verkliga världen är 
sann. (Hartman, 1998, s. 34-36) 
 
Empiriker: All kunskap som uppstår måste baseras på observationer. Det går även bra 
att få kunskap som bygger på indirekta observationer. De indirekta observationerna 
måste dock bygga på logiska resonemang som kan härledas till observationer. 
(Hartman, 1998, s. 66-67) 
 
Kritiska rationalister: Människans observationer är inte alltid korrekta och därför är 
sann kunskap inte alltid det människan tror är kunskap. Till exempel kan en 
observation influeras av en trosföreställning. Man måste därmed alltid vara beredd att 
förkasta kunskap till förmån för kunskap som baseras på mer tillförlitliga 
observationer. (Gilje & Grimen, 1992, kap. 4) 
 

2.3.2 Studiens vetenskapliga kunskapssyn  
Kunskapssynen som författarna antagit för studien är vetenskaplig realism och synen 
på metoden kan lättast beskrivas som deduktiv metod.   
 
Vetenskaplig realism: Teorier som beskriver verkligheten är endast sanna om de 
beskriver en verklighet som är oberoende av teorin. Verkligheten är alltså absolut 
medan teori är relaterat till verkligheten. Därför är det viktigt empirin kan bekräfta 
teorierna för att dessa skall vara giltiga. (Hartman, 1998, s. 119-120) 
 
Deduktiv metod: Rättfärdigande av teorin görs med observationer med hög validitet 
och reliabilitet. Grunden är ett deduktivt angreppssätt där en observation skall kunna 
förklaras med ett logiskt resonemang. (Hartman, 1998, s. 138-140) 
 

2.4 Studiens angreppssätt 
Till studien valde författarna att genomföra en kvantitativ studie följt av en 
kompletterande kvalitativ studie uppbyggd kring kvalitativa intervjuer. Två 
angreppssätt valdes för att bara ett av de båda tillvägagångssätten inte skulle kunna 
belysa både hur småföretag använder och tänker kring periodiseringsfonder, samt hur 
bolagen faktiskt gör i sina bokslutet. Den kvantitativa delen består av data om hur 
bolagen har använt periodiseringsfonderna i boksluten 2003, 2004 och 2005. Den 
kvalitativa delen består av hur personer som arbetar på redovisningsbyråer ser på 
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lagändringen och redovisning inom småföretag med fokus på användningen av 
periodiseringsfonder. 
 
Att enbart använda ett av angreppssätten skulle inte kunna belysa problemets 
komplexitet. Genom att enbart generera ett statistiskt underlag ur den använda 
databasen skulle studien inte besvara hur småföretag tänker kring frågan eller varför 
de agerar som de gör. Enbart en studie med kvalitativa intervjuer skulle inte heller 
besvara hur småföretagen faktiskt använder periodiseringsfonder. Genom att 
genomföra de två studierna kommer resultatet från var av ett av dem att ge större 
tilltro till resultatet i den andra studien, så kallad triangulering (Bryman & Bell, 2005, 
s. 310, 502-505). Författarna har genom att genomföra två studier försökt kringgå den 
endimensionella synen vilken riskerar att uppstå då bara en typ av studie genomförs. 
Då ingen av studierna var för sig besvarat studiens syfte eller problemformulering 
beslutades att genomföra två studier för att försöka fånga upp så många aspekter som 
möjligt.  

 

2.5 Litteratursökning  
För att finna litteratur till studien använde sig författarna av en rad olika sökvägar till 
det litterära underlaget. En utgångspunkt är givetvis de böcker som använts i 
undervisningen inom företagsekonomin. 
 
Genom att arbeta igenom referenslistor för grundläggande verk inom ämnet fann 
författarna referenser till artiklar. Referenser gjorda av artiklar som hittats genom 
databaserna har också visat vägen till bra artiklar. Detta sätt att arbeta ger en hög 
sannolikhet att de grundläggande arbetena inom ett visst område kommer till 
författarnas kännedom då dessa ofta är citerade i nyare artiklar.  
 
Det ovan beskrivna tillvägagångssättet kräver dock att man kan utgå från nya artiklar 
och böcker som är relevanta för studien. För att få tillgång till dessa användes två sätt. 
Dels sökningar vid databaserna som är tillgängliga genom Umeå universitetsbibliotek 
och dels genom litteraturtips av en forskare inom området. 
 
Genom att använda sig av Universitet bibliotekets datorterminaler vid Umeå 
universitet fann författarna artiklar för underlaget till studiens teoretiska ramverk. 
Sökningar gjordes på sökord som: income smoothing, internal financing och small 
business financing. Sökningarna gjordes i databaserna Business Source Premier, S-
WoBA och även till viss del i Econpapers. Av Tabell 2 framgår att S-WoBA gav 
minst resultat tillbaka, Econpapers näst flest resultat och Business Source Premier gav 
flest resultat. 
 
 
Sökord Business Source Premier Econpapers S-WoBA 
Small business financing 85 25 34 
Internal financing 62 31 13 
Income smoothing 123 59 5 

Tabell 2 Antal träffar för tre sökord i olika databaser. 
 
 
Business Source Premier hade dessutom också mer relevanta artiklar vilket gjorde att 
de artiklar som denna databas visade var de mest använda i processen ovan. Någon 
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artikel i databasernas resultat var även direkt applicerbart på vårt problem vilket 
gjorde att vi även använde oss av dessa. 
 
Författarna träffa även lektor Håkan Andersson vid Umeå School of Business and 
Economics som forskar inom småföretag och intern finansiering. Håkan Andersson 
var behjälplig med ett antal referenser.  
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3 Studiens teoretiska referensram  
Syftet med kapitlet är att ange den referensram inom vilken studien utförs. Först 
beskrivs de grundläggande  teorier för studien, för att senare förklara deras relevans 
för studien. 
 

3.1 Redovisning inom småföretag 
Marita Blomkvist (2004) tar i en studie upp entreprenörers delaktighet i 
upprättandet av ekonomiska rapporter. Av studien framgår att småföretag vid 
upprättandet av årsbokslut tar hjälp av extern kompetens för att uppfylla de krav 
som finns på årsredovisning. Småföretagaren vill diskutera med expertis inom 
redovisning de olika utfall räkenskaperna kan få i samband med upprättandet av 
årsbokslut.  
 
Småföretag saknar också ofta resurser och kunskaper inom redovisning för att möta 
de krav externa aktörer har på företaget. Småföretag har inte möjlighet att anställa 
personal att arbeta med den ekonomiska rapporteringen på företaget. För småföretag 
är det viktigare att klara av att expandera och hålla bolaget vid liv än att rekrytera den 
kompetens vilken krävs för ekonomisk rapportering. Extern redovisning blir till större 
last för mindre företag än större samt att de har mindre möjligheter att påverka 
redovisningsstandarderna. (Lippitt & Oliver, 1983, s. 52-53, 57) 
 
Entreprenörer företar sig enligt Wichmann (1983, s. 20) nio olika steg när de etablerar 
en verksamhet. Inte förrän i det sista steget upprättar de ett system för ekonomisk 
rapportering. Bland de företag vilka medverkade i en studie baserad i Alaska och 
Wyoming stod ekonomisk rapportering för det mest frekvent återkommande 
problemet (Wichmann 1983, s. 22).  
 
Redovisningens omfattande regelverk anses av företagsledare inom mindre företag 
ligga till belastning. Brister i kunskaper om redovisning är en av förklaringarna till 
fenomenet. De berörda företagen måste antingen själva införskaffa den kompetens 
vilket krävs för att upprätta den redovisning som är tvingande eller använda sig av 
extern kompetens för att full göra sina skyldigheter. (Blomkvist, 2004, s. 10) Enligt 
Holmes och Nicholls (1988, s. 67-68) anlitar de flesta småföretagare en extern hjälp 
när det gäller att ta fram lagstadgad redovisning även om småföretagarna själva tar 
fram ekonomisk information för internt bruk.  
 
Genom att använda sig av extern hjälp för att upprätta en ekonomisk rapportering, 
kan redovisningskonsulter hjälpa den enskilda företagaren att förstå sig på 
redovisningens regelverk. Redovisningskonsulten fungerar som en tolk som 
översätter redovisningen till termer vilka företagaren kan förstå. Genom att använda 
sig av extern hjälp kan företagaren erhålla nya kunskaper om redovisning vilket 
hjälper denne att möta förändringar. (Perren & Grant, 2000, s. 406-408) 
 
I Blomkvists (2004, s. 22) modell för framtagandet av bokslut framgår det att 
processen innehåller flera olika aktörer. Några exempel som ges är: Företagsledare, 
redovisare, redovisningsbyrå och revisor. Modellen bygger på Blomkvists egna 
erfarenheter som auktoriserad revisor.  
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I Figur 1 kan man se en sammanfattning av de ovan framlagda teorierna. Från 
teorierna kan man se tre faktorer som samverkar för att tillsammans medföra att 
småföretagaren typiskt sett anlitar redovisningsbyråer för redovisningen. Dessa tre 
faktorer är att småföretagaren saknar kunskapen och resurserna till redovisningen 
samt inte prioriterar denna. Faktorerna går givetvis in i varandra, till exempel har de 
flesta småföretagare resurser men väljer att prioritera annat som är viktigare. På detta 
sätt bidrar de tre faktorerna genom samverkan med varandra till att extern expertis 
anlitas.   
 
Att småföretagaren anlitar redovisningsbyråer har två effekter enligt den 
sammanfattande modellen. Småföretagarna uppfyller de externa intressenternas krav 
där det framförallt är frågan om skatteverket. Dessutom får småföretagaren en ökad 
förståelse för redovisningen som en följd av interaktionen med redovisningbyråerna. 
 
 

 
Figur 1 Småföretagarens förhållande till redovisning och dess effekter 

 

3.1.1 Relevans för studien 
Studien syftar delvis till att undersöka hur införandet av schablonintäkter på 
periodiseringsfonder har gått till. I detta avsnitt sammanfattar modellen i Figur 1 hur 
redovisningen för små företag typiskt sett går till. Denna modell applicerar vi på 
studien och kommer därmed att undersöka om det empiriska underlaget stödjer denna 
teoretiska syn på redovisningsprocessen. Syftet innefattar både att undersöka om 
småföretagaren anlitar redovisningsbyråer vilket är en av förutsättningarna för 
studien. Samtidigt och minst lika viktig är frågan hur ett sådant förhållande påverkar 
småföretagaren. Dessutom skall det prövas om modellen som helhet håller vid en 
empirisk granskning.  
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3.2 Finansiering 
Det finns ingen teori som ensam kan förklara hur företagen väljer sin kapitalstruktur. 
(Myers, 2001, s. 81). Det har också bevisats att det under ideala förhållanden inte 
spelar någon roll hur företaget väljer att lägga upp sin kapitalstruktur (Modigliani & 
Miller, 1958). Detta ideala förhållande inkluderade att företagens kapitalanskaffning 
sker på en perfekt marknad och ett bortseende från skatter samt konkurskostnader. 
 
Modigliani och Millers ideala förhållanden är dock knappast en god approximation av 
verkligheten. Många olika teorier har lanserats för att förklara åtminstone delar av 
företags kapitalstrukturval i realiteten. De två teorier som utkristalliserats tydligast är 
”the trade-off model” och ”pecking order theory” (POT) (Myers, 1984, s. 576). 
”Trade-off” modellen går ut på att det finns en viss skuldsättningsgrad som är den 
optimala avvägningen mellan skattefördelarna av skuldsättning och de ökade 
kostnaderna för finansiella svårigheter vid skuldsättning. ”Pecking order theory” 
(POT) utgår däremot ifrån att företag som kapitalanskaffningsmetod i första hand 
väljer internt genererat kapital och emittering av aktier i sista hand med annat sorts 
kapital i en hierarki däremellan. 
 
Varken trade off metoden eller POT ger en uttömmande bild av kapitalstrukturen i 
alla företag ute i realiteten, men POT har ändå visat sig ha den största 
förklaringsgraden. (Baskin, 1989, s. 33-34) 
 

3.2.1 Pecking order theory 
Donaldson (1961) var först med att beskriva en pecking order theory (POT). Därefter 
har denna vidareutvecklats med Myers (1984) som var den som lade fokus på POT 
och dessutom gav en teoretisk bakgrund till varför företagen följer POT. 
 
POT innebär att företag föredrar internt genererat kapital framför andra 
finansieringsformer för investeringar. Aktieägarna har ofta krav på att en viss mängd 
utdelning ska ske. Utdelning tar företagen från sina genererade vinster. Det finns en 
viss tendens för företag att använda sig av en viss utdelningsnivå som håller sig på en 
betydligt oföränderligare nivå än överskottet från verksamheten. Med fluktuationerna 
i överskottet kommer det alltså att finnas varierande möjlighet att möta 
kapitalbehovet för de investeringsmöjligheter med positiv avkastning som uppenbarar 
sig för företaget. Till detta kommer givetvis att det krävs olika mycket kapital på 
grund av olika investeringsmöjligheter från år till år. 
 
När det internt genererade kapitalet inte räcker till för att möta kapitalbehovet 
kommer företaget att i andra hand ge ut det som Myers (1984. s. 589) kallar för riskfri 
skuld. Med den termen menas att företaget tar ett lån inom ett tänkt låneutrymme. 
Detta låneutrymme definieras som de lån företaget kan ta utan att kostnaden för lånet 
blir ovanligt höga. Dessa lån har vanligtvis någon säkerhet i materiella tillgångar som 
pant.   
 
När det riskfria låneutrymmet är använt kommer företaget att ge ut mer riskabla 
säkringar för att få tillgång till kapital. Man kan bland dessa inkludera lån med sämre 
säkerhet för täckning av lånet, konvertibler och preferensaktier. 
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Först när de andra möjligheterna är uttömda kommer företaget enligt POT ge ut 
aktier.  
 

3.2.2 Förklaringsmodell till POT 
Kostnaderna för att ta upp lån förklarar varför företagen använder intern genererat 
kapital i första hand (Myers, 1984, s.582). Att företag däremot använder sig av 
andelsutgivning först efter lån förklaras av Myers och Majluf (1984) med hjälp av 
teorin om asymmetrisk information. Asymmetrisk information i ekonomiska 
sammanhang har sedan länge varit beskrivet av Arrow (1963) och Åkerlöf (1970). 
Denna teori innebär i korthet att en part i en transaktion har tillgång till bättre 
information än sin motpart. Enligt Myers och Majluf (1984, s.189) är detta fallet 
mellan ledningen i ett företag och investerare. Myers och Majluf  (1984, s. 214) visar 
i sin förklaring till POT att ledningen har som mål att maximera de nuvarande 
aktieägarnas vinst. Detta innebär enligt dem att ledningen inte kommer att ge ut aktier 
för att erhålla kapital när de anser att aktien är undervärderad utan kommer istället att 
använda andra kapitalanskaffningsmetoder som ger större värde för nuvarande 
aktieägare.  
 
När aktien är övervärderad vill ledningen gärna emittera aktier. Investerarna är dock 
medvetna om ledningens informationsövertag och att ledning favoriserar de gamla 
aktieägarna vilket innebär att aktien är övervärderad vid nyemissioner. Detta får till 
följd att det inte finns någon efterfrågan hos investerarna. Det enda fallet då ledningen 
kan emittera aktier som investerarna efterfrågar är när de andra 
kapitalanskaffningsmetoderna är uttömda. När alla andra kapitalanskaffningsmetoder 
är uttömda kan det lönsammaste alternativet vara att söka kapital genom emittering av 
aktier snarare än att låta bli investeringsmöjligheter. Detta inser investerarna och kan 
därmed i dessa fall köpa emitterade aktier. (Myers, 1984, s. 582-585)  
 
Med teorin om asymmetrisk information och kostnaderna för att upptaga lån förklaras 
turordningen internt genererat kapital – lån – aktier. Det följer också naturligt att det 
mellan rena lån och rena aktier finns olika sorters säkringar som inte fullt ger samma 
risker som rena aktier.    
    
 

3.2.3 POT och små företag 
POT utvecklades för att förklara de stora börsnoterade bolagens kapitalstruktur och 
har i grunden inte alls tagit hänsyn till små företags kapitalstruktur. Till exempel kan 
den av Myers (1984) föreslagna förklaringsgrunden till POT, asymmetrisk 
information, svårligen anpassas till små företag enligt Sjögren och Zackrisson (2005, 
s. 78-79). Detta på grund av att små företag inte är marknadsnoterade och därmed inte 
har ett marknadspris som kan under eller övervärderas.  
 
Trots att den förklaringsmodell som Myers (1984) lanserade för POT inte verkar 
tillämplig har dock POT i flera studier visat stämma överens med småföretags 
kapitalanskaffningsmetod (Scherr et al., 1990; Holmes och Kent, 1991 och Olofsson 
och Berggren, 1998). Just när det gäller förklaringsmodeller för varför småföretag 
följer POT finns det däremot inget konsensus. Nya förklaringsgrunder har dock 
föreslagits för tillämpningen av POT för småföretag. Till exempel har Holmes och 
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Kent (1991) påpekat att småföretagens ledning ofta sammanfaller med ägarna och 
dessa är tveksamma till finansieringsmetoder som innebär att deras ägardel minskar.  
 

3.2.4 POT:s relevans för studien 
POT förutsäger att företag föredrar att använda internt genererat kapital framför att 
söka kapital från externa källor. Tidigare har företagarna fått en skattekredit utan 
kostnad vilket innebär att periodiseringsfonden hade en karaktär av internt genererat 
kapital som inte ännu tagits upp till beskattning. Efter lagändringen bör man se på 
periodiseringsfonderna som skatteverkets tillgång som endast lånats ut till företagen 
vilket framgår av Figur 2 . 
 

 
Figur 2 Periodiseringsfondernas resa i POT hierarkin 

 
Detta resonemang syns tydligt genom räntebeläggning av periodiseringsfonderna som 
utgör en klar markering vem tillgångarna tillhör. Författarna föreslår därför i studien 
att staten genom att räntebelägga periodiseringsfonderna har fört dem från att vara 
internt genererat kapital till att ses som externt kapital. Enligt POT kommer därmed 
användningen av periodiseringsfonder minska till fördel för annat internt genererat 
kapital. Dessutom kommer det på samma POT-nivå som säkra banklån och kommer 
därför att konkurrera på samma villkor som banklån. Allt detta innebär rimligen att 
man bör iaktta en minskning av användandet av periodiseringsfonder.   
 

3.3 Resultatutjämning 
Företags resultat kan variera mellan olika år beroende på specifika omständigheter 
under det gångna året. För att stabilisera svängningarna finns en rad möjliga 
bokslutsdispositioner och reserveringsmöjligheter för företaget, vilka går under 
samlingsnamnet resultatutjämning. Varför företag använder sig av företeelsen 

Internt genererat 
kapital 

Periodiseringsfonder 

Riskfria lån 

Riskabla säkringar 

Aktier 
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varierar. Studier pekar på att de bland annat används för att öka företagets 
marknadsvärde samt för att minimera risker (Michelson et al., 1995, s. 1191).  
 
En definition av resultatutjämning är att redovisa ett resultat för externa intressenter i 
en positiv bemärkelse för företaget och/eller dess ledning.  År då företaget presterar 
bra tenderar resultatet att pressas ned och under perioder det går dåligt manipuleras 
det i en positiv bemärkelse. (DeGeorge et al, 1999, s. 3, 9-11) Ur ett praktiskt 
perspektiv är resultatutjämning en metod för företagsledningen att påverka redovisat 
resultat till fördel för företaget (Rivard et al, 2003). 
 
Resultatutjämning kan ses som naturlig eller avsiktlig. Om den är naturlig sker detta 
indirekt och oberoende av hur företaget agerar. Är den avsiktlig sker utjämningen på 
initiativ av företaget. En avsiktlig resultatutjämning kan antingen vara reell eller 
artificiell.  Reell utjämning är när företaget utnyttjar utjämningsmöjligheter som en 
reaktion på de ekonomiska förhållandena.  Detta är i motsats till när företaget 
använder utjämning för att minska beskattningsbara resultat. Ett företags resultat kan 
variera beroende på om de väljer att använda reell- eller artificiell utjämning.   
(Michelson et al., 1995, s. 1180)  
 
Företag som utnyttjar resultatutjämning tenderar att ha ett högre marknadsvärde i 
stamaktier och vara mindre utsatta för risk än de som inte använder sig av 
resultatutjämning. De utjämnande företagen tenderar att vara minde riskfyllda, ge 
lägre utdelningar och av större storlek än de som inte brukar resultatutjämning. 
(Michelson et al., 1995, s. 1192)  
 
Företag föredrar att använda resultatutjämning för att minimera skattebelastningen 
över längre tid. Möjligheten att göra avsättningar för att skjuta upp betalning av skatt 
är ett viktigt instrument för företag. Sansing (1998, s. 289) belyser att på grund av att 
uppskjuten skatt inte är räntebelagt skapas ett övervärde i företagets balansräkning.  
 
Ledare för enmansföretag behöver inte ta hänsyn till företagets marknadsvärde eller 
avkastningskrav från aktieägare, därför kan den form av utjämning de använder anses 
vara reell. De kan i större utsträckning koncentrera sig på att optimera de 
skattemässiga förhållandena genom reservationsmöjligheter. Detta kan för juridiska 
personer uppnås genom bruket av periodiseringsfonder.(Andersson, 2006, s. 91) 
 

3.3.1 Relevans för studien 
I och med att staten har valt att räntebelägga periodiseringsfonderna blir det ett 
naturligt fokus på funktionen som en skattekredit snarare än ett perspektiv där man 
ser den resultatutjämnande funktionen av periodiseringsfonder. Det senare 
perspektivet är dock historiskt det som staten har haft på periodiseringsfonder vid 
instiftandet. Många företag använder sig också primärt av periodiseringsfonderna som 
ett medel för att utjämna resultatet. Den resultatutjämnande effekten är därmed en 
viktigt förklaringsvariabel för att se mönstren i användandet av periodiseringsfonder 
vilket är ändamålet med arbetet.  
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3.4 Sammanfattning av teorin 
För att förklara processen bakom redovisningen används en modell med tre 
förklaringsvariabler till att småföretag använder sig av redovisningsbyråer. Av 
modellen framgår det att det finns två konsekvenser av förhållandet mellan 
småföretagare och redovisningsbyråer. Modellens giltighet kommer att prövas utifrån 
det empiriska materialet. 
 
I teorikapitlet har studien anlagt två teoretiska perspektiv på användandet av 
periodiseringsfonder. Primärt används POT i ett finansieringsperspektiv och dels 
används ett perspektiv med den resultatutjämnande funktionen i centrum som ett 
komplement till POT.  
 
POT lägger upp en hierarki med olika finansieringssätt där företagen väljer i första 
hand internt genererat kapital och i andra hand olika former av externt genererat 
kapital. I denna studie hävdar författarna att lagförändringen flyttar 
finansieringsformen skattekredit genom periodiseringsfonder från internt genererat 
kapital till externt kapital. Enligt POT teorin borde därmed resultatet bli det att det 
kommer att bli en minskning i användandet av periodiseringsfonder. Detta innebär att 
det i empirin kommer att krävas en tydlig skillnad för att POT som förklaringsmodell 
inte skall förkastas.  
 
Det resultatutjämnande perspektivet har en annan syn på användandet av 
periodiseringsfonder med fokus på dem som ett verktyg för att hålla ner den skatten i 
längre skede med ojämna resultat. De företag som har en syn på användandet av 
periodiseringsfonder som i första hand resultatutjämnare kommer inte i samma 
utsträckning påverkas av lagändringen. Den innebär dock en extra kostnad för 
företagen som gör att vinsten på grund av resultatutjämning kan förloras.  
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4 De empiriska studiernas metodik 
I kapitlet beskrivs hur vi praktiskt gick tillväga för att generera det empiriska 
underlaget till studien. Därefter följer en kritisk granskning av konsekvenserna av 
våra val. 
 

4.1 Den kvantitativa studien 
För att generera ett underlag till intervjuerna valde vi att ta fram information om hur 
aktiebolag med endast en ägare (soloaktiebolag), behandlar avsättningar till samt 
återföringar av periodiseringsfonder. Användningen av periodiseringsfonder 
undersöktes både före och efter att de nya reglerna tagits i bruk. Informationen syftar 
till att ge en överskådlig syn på hur företagen agerat i frågan. Utifrån informationen 
kan sedan frågor genereras till intervjuerna samt utgöra grunden till den kvantitativa 
studien som kommer att presenteras i empirin.   

 

4.1.1 Urvalskriterier på företagen till den kvantitativa studien 
Nedan i Tabell 3 presenteras de urvalskriterier som skulle användas för att identifiera 
de företag som ska ingå i studien, det vill säga vilka företag som ingår i studiens 
målpopulation.  
 

Urvalskriterier 

Aktiebolag 
Positivt resultat 2003-2005 

Existerat åtminstone från 2002 
Lokaliserat i Västerbottens län 

Soloaktiebolag 
Använder periodiseringsfonder 

   Tabell 3 Urvalskriterier för företag som skall medverka i studien 
 
Det ska vara frågan om aktiebolag eftersom detta är den dominerande företagsformen 
som påverkats av lagändringen. Ekonomiska föreningar och stiftelser har en 
ägandeform som är så skild från aktiebolag att merarbetet för att inkluderar dessa 
knappast står i proportion till det man vinner på att inkludera dem i studien.  
 
Bolagen som studien behandlar skall ha visat positivt resultat åren 2003, 2004 och 
2005 för att vara intressanta för studien då författarna har anlagt ett 
finansieringsperspektiv på studien. Konstant vinstgivande företag har inte ett behov 
av periodiseringsfonder för resultatutjämning. Det är därmed skattekrediten som står i 
fokus för dessa företag. För bolag som gått med förlust under de åren kan man 
däremot inte avgöra om de gjort upplösningar på grund av möjligheten till 
resultatutjämning eller av finansieringsskäl.  
 
Bolagen som medverkar måste ha existerat från år 2002. För ett rättvisande resultat 
tror författarna att det krävs åtminstone ett år av uppbyggnad för företaget att börja 
visa ett någorlunda normalt beteende. Detta på grund av att uppbyggnadsfasen är så 
skild från den normala verksamheten. Man skulle kunna hävda att tidsramen för 
uppbyggnadsskedet är snävt tilltagen. Författarna vill dock påminna om att företag 
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som fortfarande är i ett uppbyggnadsskede utesluts i de flesta fall av kriteriet att de ej 
redovisat ett positivt resultat.   
 
Begränsningen till Västerbottens län valdes därför att intervjuerna till studien kommer 
att genomföras på redovisningsbyråer vilka är aktiva inom denna region. Eftersom 
studien skall koppla resultaten av den kvantitativa datan med den kvalitativa datan 
bör det i bägge fallen handla om företag i samma geografiska område.     
 
Bolagen skall ägas av en person (soloaktiebolag), eftersom studien skall visa på ett 
samband mellan redovisningsbyråernas rådgivning och företagens agerande. Med 
färre anställda i företaget blir beroendet av redovisningsbyråer större då det är mindre 
chans att någon i företaget är kunnig inom redovisning. Med ett ökat beroende 
kommer också ett ökat inflytande för redovisningsbyråerna på utformningen av 
bokslutet. Det blir alltså lättare att koppla rådgivningen, det vill säga den kvalitativa 
studien, mot den kvantitativa studien. 
 
Det sista urvalskriteriet är att företagen skall använda sig av periodiseringsfonder 
åtminstone någon gång under den undersökta perioden. Det är tämligen meningslöst 
att undersöka hur användandet av periodiseringsfonder har förändrats om företagen 
inte överhuvudtaget använt sig av dem. För dessa företag har uppenbarligen 
användandet inte alls förändrats. 
 

4.1.2 Insamlandet av data i den kvantitativa studien 
Data till studien insamlades via företags årsredovisningar. För tillgång till dessa 
årsredovisningar användes databasen ”AffärsData Företagsfakta” då denna är 
tillgänglig för studenter vid Umeå universitet och innehåller årsredovisningar för alla 
aktiebolag. 
 
För att i databasen särskilja de bolag som matchar studiens urvalskriterier användes 
databasens sökningsfunktion. Sökningsfunktionen var dock begränsad så att det inte 
gick att få perfekt matchning mellan urvalskriterierna och sökningen vilket framgår 
av Tabell 4.  
  
Urvalskriterier Sökningsfunktion Sökningens avvikelse från urvalet 

Aktiebolag Aktiebolag Ingen 

Positivt resultat 2003-2005 2005 > 0 
Negativt resultat kan förekomma 2003 och 
2004 

Existerat från 2002 Aktivt bolag Kan ha startats närsomhelst 
Lokaliserat i Västerbottens 
län Västerbottens län Ingen 
En ägare En anställd Avviker något, men har ingen betydelse 
Använder 
periodiseringsfonder Ingen sökfunktion 

Även företag som inte använder 
periodiseringsfonder kommer med 

Tabell 4 Skillnader mellan urvalskriterier och sökningsfunktionen 
 
 
Som vi ser av tabellen kommer det i sökningsresultatet ingå företag som inte ingår i 
målpopulationen. Dessa är företag som har negativt resultat för 2003 och 2004, de 
som har startats efter 2002 och företag som inte använder sig av periodiseringsfonder. 
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Bland sökningens svar och därmed bland de undersökta företagen kommer alltså 
dessa att ingå vilket redovisas nedan i avsnitt 4.1.5 Täckningsfel. 
 
Dessutom finns det en skillnad mellan urvalskriteriet på en ägare och 
sökningsfunktionen en anställd. Dessa överensstämmer nog i de flesta fallen och i de 
fall det faktiskt inte är ägaren som arbetar i företaget är fortfarande skälet till detta 
urval giltigt. Det vill säga att kunskapen om redovisning inom företaget är fortfarande 
begränsad som diskuterats ovan under avsnitt 4.1.1 Urvalskriterier på företagen till 
den kvantitativa studien. 
 

4.1.3 Parameteranalys 
Genom att presentera och motivera de parametrar som använts i den kvantitativa 
studien hoppas författarna öka förståelsens hos läsarna för studiens utformning 
 
I Tabell 5 presenterar författarna de parametrar som undersöktes i de bokslut som 
hämtades från Affärsdatas databas. Parametrarna togs med från boksluten 2003, 2004 
och 2005. Genom att söka upp de företag som återfanns i målpopulationen och ta ut 
de utvalda parametrarna ur företagens bokslut för respektive räkenskapsår kunde 
grunden för studiens kvantitativa empiri upprättas.  
 

Parameter Förklarning 

Vinst Företagets vinst för det aktuella året. 

Avsättningar Årets avsättningar till  

  periodiseringsfonderna 

Upplösningar Årets återföringar från  

  periodiseringsfonderna till beskattning 

UB Utgående balans för företagets  

  periodiseringsfonder 
Tabell 5 Undersökta parametrar 

 
Företagets vinst togs med för att kunna beräkna företagens avsättningsunderlag till 
periodiseringsfonderna för åren 2003-2005. Detta gjordes för möjligheten att studera 
hur mycket företagen satte av till periodiseringsfonderna respektive år jämfört med 
vad företagen hade möjlighet att avsätta. Parametrarna avsättningar och upplösningar 
är nästan självförklarande. Dessa ingick i studien för att se hur periodiseringsfonderna 
förändrats från år till år. 
 
Genom att veta företagens utgående balans på periodiseringsfonderna kan författarna 
säga någonting om hur storleken på periodiseringsfonderna har förändrats mellan 
respektive räkenskapsår. Även ingående balans för respektive år går att beräkna 
genom att addera utgående balans med differensen mellan avsättningar och 
upplösningar.  
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4.1.4 Sökningen och resultat 
Med en sökning enligt föregående avsnitt blev resultatet 521 företag1 som matchade 
sökkriterierna. För att få statistik på studiens målpopulation ansåg författarna att ett 
urval på ungefär 100 företag representerar en lagom avvägning mellan ett statistisk 
mycket bra material och en rimligt arbetsinsats. Det bör också påminnas att 
målpopulationen är betydligt mindre än 521 företag på grund av problemen med 
operationaliseringen som behandlades i föregående avsnitt. 
 
Med tanke på att en stor del av företagen skulle falla bort på grund av att de inte ingår 
i ramurvalet ansågs 210 företag som ett lagom urvalet av de 521 möjliga företagen. 
Dessa 210 företag valdes ut genom ett obundet slumpmassigt urval utan återläggning 
och skedde med en mjukvara som slumpmässigt utan återläggning genererade 210 
nummer från och med ett till och med 521. Dessa nummer motsvarade företag som 
presenterades i databasen efter sökningen i nummerordning. 

 

4.1.5 Täckningsfel 

4.1.5.1 Övertäckning 

24%

21%

5%

50%

Negativt resultat

Använder ej pfond

Nystartade

Målpopulationen

 
Figur 3 Övertäckning fördelat på olika kategorier 

 
Som nämnts i avsnittet 3.5.2 var sökningsverktyget på den använda databasen inte 
tillräckligt sofistikerat för att undvika att det efter sökningen fanns en stor mängd 
företag kvar som inte ingick i målpopulationen. Som framgår av Figur 3 utgjorde 
övertäckningen 50 % (104 företag) av ramurvalet fördelat med 21 % (45) på de som 
inte använder periodiseringsfonder,  24 %(50) på företag som uppvisat negativt 
resultat under de undersökta åren och 5 % (11) som startats efter år 2002.  
 
Övertäckningen var mycket stor men utgjorde inget systematiskt fel då dessa företag 
var lätta att identifiera. De företag som inte ingår i målpopulationen kan strykas och 
detta gjordes när de identifierats.(Dahmström, 2000, s. 253) 
 

                                                 
1 2005-12-06 
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4.1.5.2 Undertäckning 

Databasen hämtar bokslut från bolagsverket. Alla aktiebolag är skyldiga att göra ett 
årsbokslut som skall skickas in till bolagsverket. Detta gör att undertäckningen på 
grund av otillräckligt många enheter i databasen endast utgörs av företag som inte 
uppfyller sina skyldigheter att inskicka sitt bokslut. Dessa få företag har förmodligen i 
de allra flesta fall karakteristika som gör att de faller utanför målpopulationen för 
undersökningen. Till exempel nystartade företag och företag med finansiella 
svårigheter. Denna undertäckning borde därför vara i det närmaste försumbar och 
alltså inte påverka undersökningen i någon större mån. 
  
Vad gäller om kriterierna för ramurvalet inkluderar hela målpopulationen kan man av 
Tabell 4 Skillnader mellan urvalskriterier och sökningsfunktionen i avsnitt 4.1.2 
Insamlandet av data i den kvantitativa studien se att det inte på dessa grunder 
förkommer någon undertäckning överhuvudtaget. 
 

4.1.6 Bortfallsfel 
 

11%

89%

Ingen not

Ingår i studien

 
Figur 4 Bortfallsfel som del av de enheter som ingår i målpopulationen 

 
Av de 104 undersökta företag som ingår i målpopulationen föll elva företag (11 %) 
bort, se Figur 4. Detta bortfallsfel beror i samtliga fall på att de undersökta företagen 
inte hade tillräckligt detaljerade noter. Noterna som saknades var antigen till de 
obeskattade reserverna eller till bokslutsdispositionerna och i de flesta fall båda.  
 
Om de enheter som utgör bortfallsfelet skiljer sig från de enheter som ingått i studien 
har vi fått en viss snedvridning. Det har inte framkommit några särskilda kännetecken 
som tyder på att bortfallet skulle skilja sig från de andra enheterna i undersökning. En 
möjlig förklaring skulle visserligen kunna vara att dessa företag har anlitat samma 
krets av redovisningsbyråer och att dessa ger samma råd om utformningen av 
bokslutet till sina kunder. Det är dock inget som studien visat på. Allmänt kan man 
dock säga att bortfallet för statistiska undersökningar vanligtvis hamnar högre än 11 
% som får anses som ett lågt bortfall. Med tanke på detta kan man inte anse att 
studiens bortfall är av allvarlig karaktär.  
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4.2 Den kvalitativa studien 
För att kunna besvara hur småföretag ser på periodiseringsfonder och hur de använder 
den uppskjutna skattereserven, beslutade författarna att genomföra intervjuer med 
anställda på redovisningsbyråer som ger rådgivning till småföretag i frågan. 
Intervjuerna syftar till att besvara de frågor som inte besvarats i den kvantitativa 
studien.  
 
Den kvalitativa studien bygger på semistrukturerade intervjuer. Författarna vill få 
respondenten att besvara vissa specifika frågor men ändå låta respondenten styra 
intervjun för att få svar som rör studiens problemområde men som författarna inte har 
tänkt på i konstruerandet av frågorna. 
 

4.2.1 Urval till kvalitativa intervjuer 
För att komma i kontakt med respondenter till studien e-postade författarna 12 
redovisningsbyråer inom Västerbottens län. I e-posten presenterade författarna sig 
själva och ämnet för intervjun och typen av frågor vilka författarna sökte svar på och 
bad kontaktpersonen att rekommendera en person inom byrån vilken kunde besvara 
de frågor författarna sökte svar på. Av de 12 olika redovisningsbyråerna hade fyra av 
dem möjlighet att ställa upp med en respondent för en intervju. När den fjärde 
intervjun var genomförd ansåg författarna att ytterligare intervjuer inte var 
nödvändiga att genomföra. Ytterligare intervjuer skulle inte tillföra tillräckligt mycket 
ny data för att genomföras i mån av den tid det tar att sätta upp och genomföra en 
intervju.  

 

4.2.2 Respondenterna  
Tre av de medverkande respondenterna var män och en av dem var kvinna. Samtliga 
respondenter var utbildade ekonomer från Umeå universitet. Deras branscherfarenhet 
varierade från 3 år till 30 år. Tre av respondenterna var verksamma som 
redovisningskonsulter och en av respondenterna var auktoriserad revisor och arbetade 
inom revision mot småföretag.  

 

4.2.3 Förberedelser inför intervjuer  
Inför intervjuernas sammanställdes en rad frågor utifrån den kvantitativa studien som 
gjorts de båda intervjuarna skall ha en grund att utgår från. Litteratur2 innehållande 
information om hur kvalitativa intervjuer genomförs lästes för att strukturera upp 
intervjun. Ett intervjuguide sammanställdes för att tillhandahålla en stomme att bygga 
upp intervjun kring under själva intervjutillfället. 
 

4.2.4 Intervjuguide 
Studiens intervjuguide börjar med en fråga av introduktionskaraktär vilket 
rekommenderas som ett sätt att komma in i intervjun (Holme och Solvang, 1991, s. 
112). Då intervjun var upplagd som en semi-strukturerad intervju användes frågor 
sorterade under olika teman som ett sätt att säkerställa att alla svar på studiens frågor 

                                                 
2 Främst Holme et al 1997, Hartman, 1998, Rodney, 2001, Bryman & Bell, 2005 
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besvarades.  Intervjun styrdes givetvis inte efter frågorna utan från hur respondenten 
gav sina svar. I studien är temanas uppgift, hela intervjuguidens uppgift, endast att 
vara en ”minneslista” (Bryman & Bell, 2005 s. 369). De fyra teman som används i 
studien är: 
   

- Småföretagens finansiering 
- Periodiseringsfonder 
- Schablonintäktsbeläggningen av periodiseringsfonderna 
- Rådgivningens roll 

 
Småföretagens finansiering syftar att besvara frågor omkring hur småföretagen 
finansierar sin verksamhet. Detta för att se hur redovisningsbyråerna ser på olika 
finansieringssätt. Den teoretiska kopplingen i den här delen är att se hur väl POT-
teorin stämmer enligt redovisningskonsulterna. 
 
I temat periodiseringsfonder ingår frågor om hur periodiseringsfonder används, har 
använts och varför de används. Syftet bakom detta tema är att se hur 
redovisningsbyråerna ser på användningen och vad deras kunder anser om 
användningen av periodiseringsfonder. Mot den teoretiska referensramen syftar detta 
till att besvara om POT och/eller resultatujämningsperspektivet kan förklara varför 
vissa kunder väljer att göra avsättningar. 
 
Schablonintäktsbeläggningen av periodiseringsfonderna, skall besvara när 
redovisningsbyråerna började arbeta med information och handling när det gäller den 
nya lagstiftningen. Även frågor hur räntenivån på periodiseringsfonder ses i 
förhållande till andra kreditgivares räntekrav ingår här. Den teoretiska förankringen i 
denna del har sin grund i dels småföretagens beroende av redovisningsbyråerna och 
om redovisningsbyråerna förvaltar deras ställning på ett bra sätt. Dessutom kopplas 
detta tema till hur räntenivån placerar periodiseringsfonder i POT hierarkin.        
 
Rådgivningens roll innehåller frågor omkring hur redovisningsbyråerna ser på sin roll 
mot kunden, specifikt i denna fråga. Teorin bakom detta är givetvis de stora 
beroendeförhållandet mellan småföretagarna och redovisningsbyråerna. 
 

4.2.5 Intervjutillfället  
Samtliga intervjuer utfördes på plats hos byråerna, ansikte mot ansikte med 
respondenten. Vid intervjuerna användes en diktafon vilket gör det lättare att få en 
korrekt bild av samtalet när man senare kan lyssna igenom materialet och transkribera 
detta. Längden på intervjuerna varierade från 20 minuter till 40 minuter, beroende på 
respondenternas svar.   
 

4.3 Kritik av studien 

4.3.1 Kriterier för den kritiska granskningen 
För att granska den litteratur och det urval som använts för studien har författarna valt 
att använda tre av de sju kriterier Leth och Thurén (2000, s. 22-36) använder för att 
granska intranätkällor. De utvalda kriterierna är de vilka ansågs vara applicerbara på 
den litteratur och de urval som används inom studien. De tre kriterierna är:   
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- Beroende: När informationen som används inte härstammar från ursprungskällan 
finns en risk att innehållet har förändrats eller nyanserats vilket kan göra att den inte 
överensstämmer med originalet.  
 
- Tendens: Om det finns ett egenintresse hos källan kan det förekomma att denne 
anpassar innehållet efter vad som gagnar en upphovsmannen. Det blir av vikt att inte 
bara granska innehållet utan också vem som skrivit det.  
 

”Varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen måste också 
misstänkas för att göra det.” (Leth & Thurén, 2000, s. 26) 

 
- Trovärdighet: En källas innehåll måste vara trovärdigt och då blir även källan själv 
av vikt. Är källan ej trovärdig blir även källans information vacklande. För att teorier 
och referenser skall vara så korrekta som möjligt blir det viktigt att refererar till 
ursprungskällan. Det blir även av vikt att inte bara granska innehållet utan också vem 
som skrivit det, både för att avgöra om källan är trovärdig eller har några 
egenintressen i vilket innehåll som publiceras.   
 

4.3.2 Källkritik 
På grund av att författarna har mycket begränsade möjligheter att själva ifrågasätta 
källors tendens, trovärdighet och beroende blir det av vikt att välja källor vilka 
trovärdiga personer och organisationer har granskat. Därför har framförallt artiklar 
som har publicerats i tidskrifter som genomgått en kritisk granskning av andra 
forskare valts. Då information inte hittats i artiklar har böcker valts vilka är skriva av 
forskare, även om den litteraturen inte genomgått en kritisk granskning är dessa 
författare av den av den typen att de ansetts trovärdiga. Då böcker har använts har 
författarna försökt använda sig av inom forskningen erkända författare för att minska 
risken att något av kriterierna inte uppfylls. 
 
Författarna har i största utsträckning försökt att använda sig av primärkällor men när 
detta ej varit möjligt har litteratur skriven av forskare använts för att minimera risken 
att informationen nyanserats eller förvrängts på grund av upphovsmannens egna 
särintressen.  
 
Med dessa försiktighetsåtgärder anser författarna att studien bygger på säkra uppgifter 
till underlaget för den teoretiska referensramen och att risken är liten att direkt 
felaktiga uppgifter förekommer. 
 

4.3.3 Urvalskritik kvantitativa studien 
Leth och Thurén (2000, s. 83-92) skriver om vikten att kritiskt granska de 
faktadatabaser som har använts. Författarna har dock små möjligheter att kritiskt 
granska Affärsdata och hur korrekt deras innehåll är. Dels för att innehållet som 
används inte är direkt skapat av Affärsdata utan av de företag vilka har skickat in sina 
bokslut till Affärsdata. Affärsdata är ett företag affärsrelaterad information kring 
företag. Till studien valde författarna att använda sig av deras databas vilket 
tillhandahåller alla bokslut för handelsbolag och aktiebolag inom Sverige.  
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Författarna får sätta sin lit till att Affärsdata tillhandahåller korrekta bokslut, vi ser 
inga skäl till varför Affärsdata skulle manipulera de bokslut de lägger upp. Tvärtom 
ligger det i deras intresse att presentera korrekt information för att bibehålla och värva 
nya kunder. Datan som företagen tar upp i sina bokslut granskats kritiskt av revisorer 
och för därmed ses som tillförlitlig inom ramarna för denna studie.  
 

4.3.4 Urvalskritik kvalitativa studien 
Samtliga respondenter som medverkade i studien var antingen auktoriserade revisorer 
eller redovisnings konsulter. De får därmed anses vara en trovärdig källa för hur 
småföretag använder sig av periodiseringsfonder samt för hur redovisning inom 
småföretag ser ut. Det är dock ingen primär källa till informationen men på grund av 
att inte fanns tid till att intervjua småföretagare och en enkät skulle få svårt att 
besvara vårt problem, blir redovisare och revisorer en bra samlingspunkt för denna 
kunskap. Även huruvida respondenternas egenintressen spelat in på resultatet av 
intervjuerna är svårt att säga.  Det är svårt att frånse från att det exempelvis finns ett 
egenintresse i att säga att småföretags kunskaper om redovisning är knapphänta. Den 
kvantitativa studien genomfördes dels för att fylla ett kontrollsyfte mot den 
kvalitativa och dels för att finna differenser i redovisarnas och revisionernas bild och 
hur det faktiskt ligger till.  

 

4.4 Sanningskriterier 
För att kritiskt granska studien och studiens resultat har författarna satt upp kriterier 
för att bedöma rimligheten i sina val och slutsatser och hur väl de är möjliga att 
replikera och applicera. 

4.4.1 Kvantitativa studien 
När den kvantitativa delen av studien skall granskas användes Bryman och Bell 
(2005) kriterier för granskning av kvantitativa studier. Dessa kriterier är: reliabilitet, 
replikation och validitet.  

4.4.1.1 Reliabilitet  

Reliabilitet (pålitlighet) är om studiens resultat blir desamma om den skulle 
genomföras på nytt. (Bryman & Bell, 2005, s. 48) 

4.4.1.2 Replikation 

Om misstankarna att en studies resultat inte är korrekt bör möjligheter finnas för 
andra forskare att replikera studien för att se om det finns en differens i de båda 
studiernas resultat.(Bryman & Bell, 2005, s. 48) 

 4.4.1.3 Validitet 

Det finns flera olika typer av validitet, de typerna av validitet som är aktuell för 
studien är begreppsvaliditet och extern validitet. Begreppsvaliditet är om den använda 
variabeln som mäter begreppet verkligen ger en bra bild av begreppet. Extern 
validitet berör hur studiens resultat kan appliceras på miljöer utanför undersöknings 
området. (Bryman & Bell, 2005, s. 48-50) 
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4.4.2 Sanningskriterierna och den kvantitativa studien 
Eftersom en databas använts för empirigenerering till studien är det mycket möjligt 
att genomföra exakt samma studie. Författarna har dokumenterat hur de har sökt och 
vilka variabler ett objekt skall uppfylla för att medverka i studien. Författarna har 
försökt göra det så lätt som möjligt för andra att upprepa samma sökningar vilka 
kommer att leda till samma resultat. Författarna har dokumenterat de parametrar som 
använts och motiverat varför de valts ut för att andra skall ha möjligheten att avgöra 
hur rimligt deras parametrar var. Studie objekten har varit enmansaktiebolag inom 
västerbotten vilket medför att undersökningar på enmansbolag utanför västerbotten 
mycket väl kan leda till ett annat resultat då dessa företag ej nödvändigtvis har samma 
marknadsförhållanden som inom denna geografiska region. Om studien är applicerbar 
på hela Sverige vet ej författarna men de antar att studiens resultat är tillämpbart inom 
enmansaktiebolag inom västerbottens län och miljöer liknande de inom västerbottens 
län.  

4.4.3 Den kvalitativa studien 
För att granska den kvalitativa delen av studien användes de kriterier Bryman och 
Bell (2005) sätter upp för kvalitativa studier. De kriterierna är: tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera studien.  

4.4.3.1 Tillförlitlighet  

Det är av vikt för en studie att författarna skapat en tillförlitlighet till den. När det 
finns flera olika sociala verkligheter beroende på olika perspektiv, blir det av vikt att 
studien är trovärdig. För att öka studiens trovärdighet bör de regler som satts upp för 
vetenskapliga studier efterföljas samt att delge de medverkande till studien om deras 
bidrag till studien. Det senare benämns ofta som respondentvalidering eller 
deltagarvalidering. (Bryman & Bell 2005, s.307) 

4.4.3.2 Överförbarhet  

Kvalitativa studier eftersträvar snarare ett djup än en bredd. Den kvalitativa studien 
syftar till att undersöka kontextuellt bundna faktorer vilka medverkar i den sociala 
verklighet som ligger i fokus för studien. En kvalitativ studie blir således inte 
överförbar på samma grunder som en kvantitativ vilken syftar till att skapa 
generaliseringar ur en rampopulation som är applicerbara på målpopulationen. Den 
kvalitativa studien blir endast överförbar då en situationen liknar den vid studien. 
(Bryman & Bell 2005, s.307) 

4.4.3.3 Pålitlighet  

Pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet inom kvantitativa studier. Inom 
kvalitativa studier innebär det att det finns en möjlighet att se alla de faser av 
forskningsprocessen som använts. Det handlar snarare om att ta vara på det man 
studerat på bästa möjliga sätt och inte att det skall gå att exakt återskapa studien som 
inom kvantitativa studier. (Bryman & Bell 2005, s.307) 

4.4.3.4 Möjligheten att styrka och konfirmera studien 

Med insikten att en studie aldrig kan bli helt objektiv, skall forskaren försöka agera så 
att han/hon har handlat i god tro. Forskaren skall även undvika att låta de personliga 
värderingarna och teoretiska föreställningar nyansera studiens resultat. (Bryman & 
Bell 2005, s.307-308) 
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4.4.4 Sanningskriterierna och den kvalitativa studien 
För att öka studiens tillförlitlighet har de regler vilka berör kvalitativa studier följts. 
Exempelviss har intervjuer strukturerats så att frågorna ej varit ledande eller att 
intervjuaren försökt leda in respondenten på ett ämne. Intervjuerna har försökts hållas 
så öppna som möjligt vilket förhoppningsvis lett till att respondenten själv fått leda 
intervjun och därigenom det material som genererats. För att öka deltagarvalidering 
har samtliga intervjuer bandats och transkriberas så respondenterna själva haft 
möjlighet att revidera deras bidrag till studien. För att ytterligare öka studiens 
tillförlitlighet kompletteras den kvalitativa studien med en kvantitativ vilken kan 
användas jämförande, för att upptäcka skillnader i empiri angående samma 
frågeställning.  
 
Studien är överförbar i den mening att om liknade respondenter intervjuas inom 
samma ämnesområde hade skäligen samma empiri framkommit. Respondenternas 
svar styrks i teorin vilket bidragit till att likartad empiri har erhållits i andra studier. 
Huruvida respondenternas geografiska placering påverkat empirin är svårt att utröna 
för författarna, men kan inte bortses. Studien blir således möjligen bunden till att 
enbart behandla små aktiebolags användning av periodiseringsfonder inom 
västerbotten.   
 
För att öka studiens pålitlighet har författarna uppger hur de tagit fram 
intervjuguiden.. Faktorer rörande intervjuerna har även redovisats. Genom att se vad 
intervjuarna frågat vem och i vilken miljö intervjun ägt rum, finns möjligheter att 
skapa en liknande studie om än inte en exakt likadan.  
 
Författarna har redogjort för deras egen syn på kunskap och deras förförståelse, vilket 
förhoppningsvis medfört att läsaren kan identifiera om studiens resultat ej bygger på 
empirin utan på författarnas egna förställningar. Genom att reflektera över egna 
uppfattningar och resultatet för studien hoppas författarna själva kunna ha identifiera 
och korrigera studien så att egna uppfattningar inte färgat studien. Genom att använda 
sig av citat i empirikapitlet hoppas författarna kunna påvisa att respondenternas svar 
bygger upp empirin, och inte bara författarnas egna tolkningar av intervjuerna.   
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5 Empiri 
Kapitlet kommer att lägga fram de empiriska data studien har genererat genom den 
kvantitativa och kvalitativa studien. Kapitlet börjar med att beskriva empirin från den 
kvantitativa studien om hur småföretag använder sig av periodiseringsfonder och 
avslutas med den kvalitativa studien om hur redovisningskonsulter ser på fenomenet.  
 

5.1 Den kvantitativa studien 
Presentationen av den kvantitativa empirin har skrivits med grund i Holme och 
Solvangs (1997, s. 202-289) kapitel om analys av information. Författarna har försökt 
gestalta empirin på ett överskådligt och enkelt sätt via figurer med kommentarer. 
Figurer har valts med tanke på vad som skall gestaltas och hur det kan förmedlas till 
läsaren på enklaste sätt.  
 

5.1.1 Återföringar av periodiseringsfonder 
Författarna har valt att visa översikten av upplösningarna som procent av de ingående 
periodiseringsfonderna då dessa är de maximala upplösningarna som kan ske i 
företagen. Ett procenttal på 100 motsvarar därmed att alla periodiseringsfonder i 
företaget har upplösts. Mellanrummen mellan staplarna är de företag som har valt att 
under året inte göra återföringar av periodiseringsfonder.  
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Figur 5 Upplösningar i procent av ingående storlek på periodiseringsfonder 2003 

 
Vi kan av Figur 5 se att det under år 2003 endast var två företag som helt upplöste 
sina periodiseringsfonder. 24 av företagen upplöste dock sina periodiseringsfonder till 
viss del, från två procent av de ingående periodiseringsfonderna till 63 procent. 
Resterande 67 företag gjorde inte några upplösningar alls under året. Sammantaget 
ger 2003 ett intryck av att företagen undviker att upplösa sina periodiseringsfonder. 
Detta är naturligtvis ett väntat beteende då inget av företagen i undersökningen har 
gått med förlust och då det givetvis är ekonomiskt fördelaktigt att låta en räntefri 
kredit löpa under maximal tid 
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Figur 6 Upplösningar i procent av ingående storlek på periodiseringsfond 2004 

 
Av Figur 6 framgår att företagen upplöser sina periodiseringsfonder i bokslutet 2004 i 
större utsträckning än vad som skett under 2003. Sex av företagen i undersökningen 
upplöser sina periodiseringsfonder helt medan 31 företag upplöser sina 
periodiseringsfonder delvis. De periodiseringsfonder som inte återförs under 
räkenskapsåret 2004 kommer att beläggas med en schablonränta under 
nästkommande år. Det är därför inte förvånande att det är en skillnad i upplösningar 
från år 2003 till 2004. 
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Figur 7 Upplösningar i procent av ingående storlek på periodiseringsfond 2005 

 
 
 
Figur 7 visar att 15 av företagen i bokslutet för räkenskapsåret 2005 upplöser sina 
periodiseringsfonder helt medan 35 företag återför sina periodiseringsfonder delvis. 
Resterande 43 företag gör inga upplösningar för räkenskapsåret. Som det framgår 
upplöser många fler företag sina periodiseringsfonder helt under räkenskapsåret 2005 
än under 2003 och 2004 vilket tyder på att lagförändringen fick genomslag först 
2005. 
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Figur 8 Upplösningar i procent av ingående periodiseringsfonder 

 
 
Författarna har gjort en sammanfattning av datan med hjälp av median och 
medelvärde på upplösningarna. Som sammanfattningen i Figur 8 visar har 
upplösningarna under dessa tre år ökat med tio procentenheter varje år i medel medan 
medianen har ökat marginellt. En sådan utveckling innebär alltså att det är få företag 
som har gjort stora upplösningar under de senare åren medan många företag inte gjort 
några upplösningar alls.  
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Figur 9 Antal företag som inte har periodiseringsfond 
 
Ett uppenbart problem för en rättvisande beskrivning är att de företag som fullständigt 
har upplöst sina periodiseringsfonder tidigare år kommer med i statistiken senare år 
med upplösningar på noll. Detta ger en felaktig bild av hur många som egentligen har 
gjort upplösningar totalt. I Figur 9 presenteras en översikt av hur många som upplöst 
alla sina periodiseringsfonder. Företag som har upplöst alla sina periodiseringsfonder 
var relativt konstant under 2003 och 2004. Detta är något överraskande då statistiken 
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ovan i Figur 6 och Figur 7 visar på att upplösningarna är större under 2004 än under 
2003. Detta visar dock att även några företag som upplöst sina periodiseringsfonder 
valde att avsätta till nya under 2004.  Under räkenskapsåret 2005 har många företag 
upplöst sina periodiseringsfonder vilket har gett en fördubbling av antalet företag som 
inte längre har avsättningar. 
 
 

5.1.2 Avsättningar till periodiseringsfonder 
För att beräkna avsättningsunderlaget vilket använts i studien, användes vinsten för 
räkenskapsåret adderat med årets upplösningar. I praktiken räknas 
avsättningsunderlager på det skattemässiga resultatet vilket inte behöver sammanfalla 
med det redovisningsmässiga resultatet. Då författarna inte haft tillgång till det 
skattemässiga resultatet är de mått som används i studien de närmaste vi kunnat 
komma praktiken. En konsekvens av ovanstående är att några företag har genomfört 
avsättningar på över 25 % av avsättningsunderlaget vilket i realiteten inte är tillåtet. 
Samtidigt finns det företag som inte har avsatt 25 % i figurerna men som ändå har 
avsatt maximalt enligt det skattemässiga resultatet. De poster som bedömdes som 
outlayers fanns endast i bokslutet 2003 och ansågs förändra datamaterialet så att det 
inte speglade praktiken och togs därför bort ur studien. Posterna hade genomfört 
avsättningar på 450, 320 och 75 % vardera vilket ansågs ligga långt över de 25 % 
vilket är tillåtet. Varför avsättningarna låg på dessa höga nivåer kan inte besvaras av 
författarna. En möjlig förklaring kan dock vara övertagande av periodiseringsfonder i 
samband med företagsfusioner eller liknande. 
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Figur 10 Avsättningar i procent av avsättningsunderlaget 2003 

 
I Figur 10 kan vi se att nästan samtliga företag gör avsättningar till 
periodiseringsfonderna. Av de företag som medverkade genomförde 74 % av dem 
avsättningar till periodiseringsfonderna. 35 % av företagen gjorde avsättningar på 
minst 25 % av avsättningsunderlaget som använts i studien.  
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Figur 11 Avsättningar i procent av avsättningsunderlaget 2004 

 
I Figur 11 kan man se att avsättningarna är något färre och mindre till storleken. För 
bokslutet 2004 förändrades företagens avsättningsmönster i förhållande till bokslutet 
2003. I bokslutet för 2004 gjorde 69 % av de medverkande företagen avsättningar till 
periodiseringsfonderna. Endast 27 % av dem avsatte minst 25 % av de 
avsättningsunderlag vilket använts i studien.  
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Figur 12 Avsättningar i procent av avsättningsunderlaget 2005 

 

För bokslutet 2005 vilket kan ses i Figur 12 kan man se att nivån på avsättningarna 
skiljer sig genomgripande från de två föregående åren. För bokslutet 2005 gjorde 
endast 45 % avsättningar till periodiseringsfonderna medan de som genomförde 
avsättningar på över 25 % av avsättningsunderlaget ökat något i förhållande till 
föregående år vilket för bokslutet 2005 var 28 % i förhållande till 27 % för bokslutet 
2004.  
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Figur 13 Trend för avsättningar till periodiseringsfonder för boksluten 2003-2005 

 

Avsättningarna till periodiseringsfonderna har avstannat från räkenskapsåret 2003 till 
2005, även storleken på avsättningarna har minskat mellan 2003 och 2005. I Figur 13 
visas medlet och medianen för hur stora avsättningar till periodiseringsfonderna 
företagen gjort för boksluten 2003-2005.  
 

Mellan räkenskapsåren 2003 och 2005 har en markant minskning av avsättningar till 
periodiseringsfonderna skett. Både medianen och medeltalet stärker trenden att 
företag avsätter mindre del av avsättningsunderlaget än de gjort föregående 
räkenskapsår. Storleken på avsättningarna till periodiseringsfonderna har minskat från 
räkenskapsåret 2003 till 2005 med 38.2 % av medel avsättningen och medianen har 
gått från 23.5 till 0.  
 
Skiftet 2004/2005 kan man se den kraftigaste minskningen av avsättningarna till 
periodiseringsfonderna. Mellan boksluten 2003 och 2004 minskade storleken på 
avsättningarna med 9 % i medel och medianen minskade med 15 %. För boksluten 
2004 och 2005 var samma siffror 33 % för medlet och från 20 % till 0 % när det 
gällde medianen.   
 
Avsättningarna i bokslutet 2004 är de första som påverkar schablonintäkten vilket gör 
det förvånansvärt att minskning av avsättningarna och deras storlekt först påträffades 
i bokslutet 2005.  
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Figur 14 Antal företag som inte gjort avsättningar 

 
 
Vi kan se i Figur 14 att antalet företag vilket har upphört att göra avsättningar till 
periodiseringsfonder har ökat från 23 företag för räkenskapsåret 2003 till 52 företag 
räkenskapsåret 2005. Ökningen mellan räkenskapsåren 2003 och 2004 är 22 % medan 
ökningen mellan 2004 och 2005 är 82 % av de som inte genomfört avsättningar till 
periodiseringsfonder.  
 
Återigen är det bokslutet efter införandet av schablonintäkten som företagen slutar 
göra avsättningar till periodiseringsfonderna.  
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5.2 Den kvalitativa studien 
Den kvalitativa studien presenteras med hjälp av sammandrag från de fyra 
intervjuerna, vilket kombinerat med citat ur dem som understryker sammandragen. 
Författarna har försökt forma empirikapitlet till den kvalitativa studien med grunder i 
Holme och Solvang (1997). Genom att använda citat förmedlas inte bara författarnas 
budskap utan också skall de även styrka de tolkningar vi ger uttryck för (Holme & 
Solvang 1997, s. 144-145). Författarna hoppas med denna kombination kunna 
uttrycka sin uppfattning om vad som sades genom sammandrag och backa upp det 
med citat vilket styrker deras uppfattning 
 
Författarna har i empirin valt att presentera resultatet i tre huvudsakliga teman, 
kunskap om periodiseringsfonder, finansiering inom småföretag och rådgivning. 
Dessa skiljer sig något från de fyra teman som guiden baserades på, se avsnitt 4.2.4 
Intervjuguide. Författarna anser ändå att presentationen lättare framställs på så sätt 
som skett nedan. Temanas gränser överskreds under intervjun och respondenternas 
svar kunde placeras i mer än ett tema. Presentationen av empirin delades därmed in i 
tre kategorier: Kunskap om periodiseringsfonder, Finansiering inom småföretag och 
Rådgivning. Kategorierna ansågs ge en tydligare bild av empirin än av de fyra temana 
skulle ha gett. Citaten i kapitlet har valts att skrivas ut i talspråk för att minska risken 
att författarnas föreställningar om respondenternas svar nyanserar presentationen av 
dem.  
 

5.2.1 Kunskap om periodiseringsfonder 

5.2.1.1 Kunskap om periodiseringsfonder före lagändring 
Småföretag besitter mycket begränsade kunskaper om hur regelverket kring 
periodiseringsfonder och för den delen andra regelverk inom redovisning. Därför blir 
det ett måste för dem att anlita en redovisningskonsult för att upprätta en korrekt 
årsredovisning, då företagen inte besitter de kunskaper som krävs för att genomföra 
detta.  
 

”De företagsledare vi har, har inte så stor koll på de regler som gäller inom 
redovisning. Det är vi som sköter det åt dom och hjälpa dom ta de beslut som 
måste göras inför ett bokslut.” – Respondent D 
 
”Om man ska säga för småföretag så påverkar det egentligen, främst 
redovisningskonsulter och revisorer och andra konsulter i rådgivningen då det är 
dessa som bestämmer hur småföretags bokslut ser ut. ” – Respondent A 
 
”Men det är kanske svårt för den enskilda förstagaren att bestämma själva för 
dom har ju ingen koll på reglerna kring periodiseringsfonder. ” – Respondent D 

 
Samtliga respondenter ansåg att småföretags kunskaper om periodiseringsfonder och 
andra redovisningsrelaterade verktyg var mycket begränsade. De kunskaper 
företagaren besitter om periodiseringsfonder sträcker sig ofta till kunskapen om att 25 
% av vinsten först skattebeläggs sex år senare. Genom att anlita en 
redovisningskonsult kan de minimera sina skattekostnader och därmed öka den 
personliga vinsten.  Redovisning kan för småföretagaren liknas vid en jakt på att 
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behålla så mycket ekonomiska medel inom företaget som möjligt genom 
bokföringsmässiga åtgärder.  
 

”Småföretagare vill alltid slippa betala den här skatten, det är som en röd tråd 
genom det hela. Någon djupare kunskap om periodiseringsfonder tror jag få 
småföretag har. ” – Respondent B 
 
”För oftast är det konsulten som säger åt en kund att vi tycker att du ska lägga 
upp en periodiseringsfond för att då kommer du undan skatten på kort sikt. Och 
så säger dom: det låter bra. ” – Respondent A 
 
”Som rådgivare får jag ju argumentera för olika saker men det är ju företagen 
som får ta besluten även om de ofta följer råden, de känner ofta: bara jag slipper 
betala så lite skatt som möjligt så är det bra. ” – Respondent B 

 

5.2.1.2 Kunskap om periodiseringsfonder efter lagändring  

Efter att lagändringen om schablonränta togs i bruk för alla bokslut från och med 
2005 har detta lett till att småföretag har behövt tänka om när det gäller 
periodiseringsfonder. I och med att periodiseringsfonder har blivit räntebelagda är det 
inte längre lika självklart att genomföra avsättningar enbart med syftet att uppnå en 
skatteförskjutning på sex år. Småföretagarna blir nu tvungna att reflektera över för- 
och nackdelar med periodiseringsfonder. Lagändringen har omedvetet lett till att 
småföretagare har fått lite mer kunskaper om redovisning. Numera måste företagare 
och redovisningskonsult diskutera sig fram till hur periodiseringsfonder bör hanteras. 
Företagaren kan inte längre bara instruera  de inhyrda konsulterna om att minimera 
årets skattekostnader, utan måste numera själv delta mer aktivt i bokslutsupprättandet. 
 

”Ja de har väl möjligen fått upp ögonen över hur det är ändå en ganska 
avancerad matematisk övning för något som ger en begränsad, över tiden 
begränsad, fördel. Man har kanske mera satt sig in i vad det är för något. För 
tidigare var det någon som sa ”sätt av en miljon och du får uppskjuten skatt med 
280 tusen”. ”Jaha sa dom det lät väl bra” och så bokförde man det. Men nu så 
kanske man sätter sig in i vad är detta, vad ger det exakt för fördel. Hur påverkar 
det finansieringen och vad är det för kostnad och så vidare. Så det har väl ökat 
medvetenhet omkring kanske redovisningen möjligen. Möjligen.” – Respondent A 
 
”För jag menar tidigare var det bara att skjuta upp skatten, det kostade ingenting 
så att säga. Men just den här förändringen, nu om du vill skjuta upp skatten 
kostar det så här mycket och att det är att jämföra med procentsatsen som du 
kanske lånar i bank. Och då blir det mer att man har en dialog med kunden och 
diskuterar sig fram med kunden till den bästa lösningen. ” – Respondent C 
 
”Det blir ju lite skillnad mot hur det var förut, då kunde man ju göra avsättningar 
bara för att få skattekredit. Men nu är det inte aktuellt vid varje tillfälle att göra 
avsättningar bara för att man har möjlighet till att göra det.” – Respondent D 

 
Efter lagändringen är det flera faktorer kring periodiseringsfonder vilka den enskilda 
företagaren måste diskutera med redovisningskonsulten för att kunna få fram den 
bästa lösningen för sin verksamhet. Denna diskussion var inte lika viktig före 
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lagändringen men har efter den blivit mer vitala för huruvida en avsättning kan vara 
lönsam eller inte och huruvida innestående periodiseringsfonder är värda att återföra 
till beskattning.  
 

”… när de bara visste att de slapp skatta på 25 % så rulla det bara på men nu 
när det kostar blir de ju mer medveten om vad som händer. Nu måste de ju själva 
avgöra om det är värt att ha kvar pengarna i periodiseringsfonderna eller om de 
kan vinna på att lösa upp dom.” – Respondent B 
 
”Småföretag har normalt ganska begränsad förståelse, vad de förstår är att det 
är en kostnad. Det har ju fått dom att inse att man måste fundera över värdet på 
en periodiseringsfond överhuvudtaget. Varför har man den och så vidare? Så på 
det viset så är det väl bra att det kommer en diskussion kring det. Något som 
egentligen är något som redovisningskonsulter främst pysslar med tidigare.”  
– Respondent A 

 
Den enskilda företagarens delaktighet i bokslutsupprättandet har ökat efter de nya 
lagarna men samtidigt påpekar många av respondenterna att det bara blir en till aspekt 
som företagaren tvingas hålla reda på. Huruvida den enskilda företagaren kan 
tillgodogöra sig några kunskaper ur det ökade deltagandet kan ifrågasättas då frågor 
kring arbetsrätten och andra regler inom redovisning kan anses vara av större 
ekonomiskt värde för företagaren.   

 
”Men efter räntebeläggningen och mycket generösare utdelningsregler har 
kommit tror jag att pendeln har svängt lite lite grann. Det påverkar ju det hela i 
en viss riktning men något större genomslag tycker jag inte det fått. ” – 
Respondent B 
 
”… det här är ju bara en del av alla de regler som finns. Det är ju mycket värre 
för dom, det här med arbetsrätten. Det här med skattregler och så vidare får de ju 
hjälp av oss med, de är det vi som sköter då är det mer att göra med det andra.” – 
Respondent B 

 

5.2.2  Finansiering inom småföretag  
Småföretag finansierar sin verksamhet genom aktiekapital, lån från externa 
kreditgivare, kapitaltillskott från ägare och genom periodiseringsfonder. 
Periodiseringsfonder utgör ett alternativ för småföretag att finansiera sin verksamhet, 
vilket ofta vägs mot att ta lån från externa kreditgivare. Extern kredit och 
aktieägartillskott framstår dock som de främsta medlen för småföretagen när det 
gäller större krediter. För mindre krediter kan periodiseringsfonderna bli en lösning 
på finansiering av verksamheten.  
 

”Ja, så är det ju, uppskjuten skattekredit finansierar verksamheten och det är väl 
ganska naturligt. Du har tidigare haft en räntefri skattekredit som du kunnat 
nyttja, och kan använda dom i rörelsen, och det har varit bra. Det har väl varit en 
av tankarna också tänker jag.” – Respondent A 
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”Det är ju dels för att slippa betala skatt, men det finns ju en viss säkerhet i att ha 
periodiseringsfonder men de kan även användas till att finansiera maskiner och 
andra investeringar.” – Respondent B 
 
”Det vanligaste är ju kapitaltillskot och banklån, periodiseringsfonder ger kanske 
inte så mycket pengar om man inte är ett lite större företag.” – Respondent D 
 
”Ja det3 är väl för att slippa betala skatt och då har du mer pengar som får jobba 
i verksamheten.” – Respondent C 

 
Periodiseringsfonder blir av större vikt för företag som har svårt att få externa lån till 
rimlig ränta. För de företag som får avslag på externa lån på grund av låg säkerhet, 
kan periodiseringsfonder bistå företagaren på två punkter. Företagaren kan använda 
avsättningarna till att göra investeringar och dels kan periodiseringsfonder utgöra en 
säkerhet vid lån från externa kreditgivare. Obeskattade reserver är till 72 % icke 
utdelningsbara medel vilket banker tar med i beräkningarna när de bedömer vilken 
säkerhet företaget har för ett eventuellt lån.  
 

”Periodiseringsfonder kan utgöra ett bra medel för finansiering då det kan vara 
svårt att finna externa riskfinansiärer. Företagen får helt enkelt klara sig själv, då 
det kan vara svårt att få extern kredit.” – Respondent D 
 
”Det sker ju då genom periodiseringsfonder och andra typer av lån. Men det har 
ju också blivit svårare i dag. Banker i dag kräver mer säkerhet än förr så det blir 
en vanligare lösning att finansiera sina investeringar genom bland annat 
periodiseringsfonder. Så ur den synvinkeln är ju periodiseringsfonder bra.” – 
Respondent B 
 
”Det kan ju ses som ett lån men det kräver ju ingen säkerhet vilket är bra i 
förhållande till andra typer av lån och leasing.” – Respondent B 
 
”Det är ju en form av intern finansiering vilket är bättre än att behöva ta ett 
banklån till exempel. Från bankens synvinkel är det också bra att det finns då de 
inte går att dela ut och måste hållas inom företaget om de skulle börja gå mot en 
konkurs.”  
 – Respondent B 

 
För de småföretag vilka har relativt stora avsättningar kan periodiseringsfonder utgöra 
ett alternativ till att ta lån från externa kreditgivare, då räntesatsen för dessa ligger 
över de omkring tre procent som räntan för periodiseringsfonderna ligger på. 
Periodiseringsfonder kan ses som ett billigt lån vilket konkurrerar med att ta ett lån 
från externa kreditgivare.  

   
”Ja, i det läget där de så att säga behöver låna, de har inte de här pengarna, då 
kan det här vara ett alternativ faktiskt. Beroende på hur det ser ut med banken 
och vad får för villkor. Det är som regel inte dyrare, just nu i alla fall.” – 
Respondent C 
 

                                                 
3 Syftar på periodiseringsfonder 



Empiri  Henriksson och Olofsson 

44 

”Det kan ju vara ett finansieringsalternativ att göra en avsättning om alternativet 
skulle vara att ta ett banklån.” – Respondent D 
 
”Speciellt är periodiseringsfonder viktigt i uppbyggnadsskedet av ett företag för 
det är ändå ett relativt billigt lån så att säga.”  – Respondent B  
 

5.2.3 Rådgivning  

5.2.3.1 Redovisningsbyråernas kunskaper om lagändringen 

Tre av fyra respondenter uppgav att de och deras byrå varit informerad i god tid för 
att informera sina kunder om de nya reglerna inför bokslutet 2004.  
 

”Vi får ju nästan veta de i samband med att de kommer med förslaget så att säga. 
Då börja vi planera för hur vi skall agera. Vi vet ju ett halvår innan en ny regel 
kommer hur vi skall rådge våra kunder. ” – Respondent B  
 
”Vi har vår interna hemsida t.ex. där brukar det alltid pluppa upp om det händer 
något speciellt så kan man gå in här och där och läsa om det och sedan har vi 
regelbundna informationsträffar och de brukar ligga så i tiden just när det 
kommer så här viktiga saker.” – Respondent C 

 
En av respondenterna upplevde dock att informationen inte kom ut i god tid för att 
bokslutet för 2004 skulle upprättas så att företagarna skulle kunna dra maximal nytta 
av de bokföringsmässiga verktygen.  
 

”Man hann ju ta upp det med de kunder det berörde men man visste det kanske 
inte så långt i förväg. Det blir ju så att om det inte tas upp på skattedagar så är 
det nog först i efterhand man får grepp om det.” – Respondent D 

 

5.2.3.2 Periodiseringsanvändning före lagändring  

Före lagändringen ansåg samtliga respondenter att nästintill alla företag genomföre 
avsättningar till periodiseringsfonderna om de gick med vinst. Det var snarare en 
regel än möjlighet att göra en avsättning. Avsättningar gjordes nästintill bara för att 
det kunde genomföras och oberoende av hur stora de var. Företagen visste att de 
skulle behöva beskatta 25 % mindre av årets vinst om de genomförande 
avsättningarna.  

 
”Dom använder sig av dom4 nästan fullt ut.” – Respondent B 
 
”Det var väldigt vanligt för vinstgivande företag innan de här reglerna kom. Det 
kan man säga att nästan alla använde det här utom naturligtvis de som av någon 
anledning ville få fram balanserade vinstmedel.” – Respondent C 
 
”Det blir ju lite skillnad mot hur det var förut, då kunde man ju göra avsättningar 
bara för att få skattekredit.” – Respondent D 

 

                                                 
4 Syftar till periodiseringsfonder  
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5.2.3.3 Periodiseringsanvändning efter lagändring  

Här går åsikterna isär bland respondenterna, en av dem ansåg att lagändringen inte 
fått någon större påverkan på hur företag använder sig av periodiseringsfonder och de 
andra tre ansåg att användningen av dem drastiskt minskat. De tre senare tycker sig se 
att företag helt upphör att genomföra nya avsättningar och återföra så mycket som 
möjligt till beskattning när de får chans.  
 

”Först och främst om de skulle lösa upp dom på en gång eftersom det här innebär 
att det, man kan säga att det kostar en ränta att låna de här skatterna av staten. 
Och väldigt många gjorde det också, löste upp de fonder de hade och slutade 
sätta av till dom.” – Respondent C 
  
”Ja, de5 använder det6 mindre. Man gör färre avsättningar däremot kanske man 
inte löser upp alla gamla. Men man sätter inte av till nya.” – Respondent A 
 
”Som det jag sa att de som tidigare gjorde det gör det inte nu, men man löser inte 
upp några gamla heller för det blir för tufft. Låter det ebba ut helt enkelt.” – 
Respondent A 
 
”Men jag har ändå upplevt att de flesta har dessutom valt att lösa upp dom, en 
del har gjort det på kanske ett par år. Att de tog inte alla på en gång utan gjorde 
det i två omgångar eller något sådant.” – Respondent C 

 
Även företag vilka gått med vinst år efter år utan större risk för drabbas av ett 
förlustår bör återföra redan upprättade periodiseringsfonder samt avta med att göra 
nya avsättningar. De företag vilka inte kunde förvalta avsatta medel till kostanden att 
upprätthålla dem bör också fundera på att återföra dem till beskattning. 
 

”Bland de företag som går med vinst år efter år och inte har lån finns det ingen 
ide att egentligen ha kvar dom. Om de har likviditet för att lösa upp dom kanske 
det är ett bättre alternativ än att ha kvar dom” – Respondent D 
 
”Ja alltså som sagt har man likviditet för att betala den här skatten då tycker vi 
inte att man ska sätta av till periodiseringsfonder då är det lika bra att man tar 
fram de till beskattning.” – Respondent C 

 
De bolag som inte återför periodiseringsfonder är de som har problem med 
likviditeten eller behöver finansiering av investeringar. Ett annat skäl att genomföra 
avsättningar är att kunna nyttja periodiseringsfonderna till resultatutjämning. Genom 
att genomföra avsättningar är det fortfarande lönsamt om man vet att företaget 
kommer att dra på sig en stor förlust under de nästkommande åren eller om risken för 
en förlust är stor.   
 

”Ja, om vi alla som har likviditet för att betala skatten dom har löst upp 
periodiseringsfonderna och sätter inte av något mer. Utan de som har kvar är de 
som ser det här som ett sätt att finansiera.” – Respondent C 
 

                                                 
5 Syftar till småföretagen 
6 Syftar på periodiseringsfonder 
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”Är det7 riktigt stora belopp och finns det någon större anledning, t.ex. att man 
förväntar en större förlust kommande år skall man givetvis göra det.” – 
Respondent A 
 
”Det har varit bara det här att skjuta upp skatten och möjligen för vissa företag 
som har en ojämn resultatutveckling, där de går mycket med vinst ena året och så 
kanske förlust nästa år, där har det varit ett bra sätt att utjämna över åren.” – 
Respondent C 

 
På grund av småföretagarens begränsade kunskaper om redovisning kan denne även 
tycka att periodiseringsfonder blivit för mycket krångel för att få ut för lite rent 
ekonomiskt ur dem. De flesta enmansföretag är av den karaktären att de inte går med 
så pass stora vinster blir det värt att sätta av 25 % av vinsten.  
 

”Men det är många som bara löser upp sina periodiseringsfonder om de kan för 
det blir inte så mycket mer pengar och det känns för dom om en massa krångel. ” 
– Respondent D 

 
Den av respondenterna vilken inte ansåg att lagändringen fått en större påverkan 
ansåg att fördelarna med periodiseringsfonderna fick företag att behålla dem trots 
skattebeläggningen. De främsta argumenten för att fortsätta göra avsättningar och inte 
återföra redan avsatt kapital ansågs vara möjligheten till resultatutjämning. 
Periodiseringsfondernas mångsidighet var även någonting som respondenterna såg 
som fördelaktigt. På grund av deras mångsidighet när det gäller att resultatutjämna, 
finansiera investeringar och generera större vinster vid ränteintäkter än det kostar att 
upprätthålla ansågs de kunna tackla många problem småföretag ställs inför.  

 
”Jag kan se fördelar med periodiseringsfonder då man vid förlust använda 
pengarna utan att det blir något skatterassel. Om man betalat skatt på vinster 
man fått under några år och sen åker man på ett eller två förlust år då får man ju 
aldrig tillbaka det man betalat i skatt. Därför tycker jag det är bra med 
periodiseringsfonder. Speciellt är periodiseringsfonder viktigt i 
uppbyggnadsskedet av ett företag för det är ändå ett relativt billigt lån så att 
säga.”  
– Respondent B 
 
”Men just det här har inte påverkat så mycket det blir bara ytterligare en aspekt i 
det hela. Jag tycker inte det har så stor betydelse om man väljer att lösa upp sina 
periodiseringsfonder i dagsläget eller väljer att ha kvar dom, om man bara tar in 
att det kostar lite mer att ha kvar dom i dag jämfört med tidigare. Men om man 
har stora kostnader i framtiden som reparationer eller renoveringar kan det vara 
bra att använda sig av periodiseringsfonder för att slippa betala skatt om man 
ändå kommer att gå med förlust på grund av en sån sak.”  – Respondent B 
 
”Personligen tycker jag att periodiseringsfonder är jättebra. Man får 
resultatutjämning för säkerhet finansiering utan ränta, numera med låg ränta och 
det fungerar samtidigt som en säkerhet, om det skulle börja gå dåligt för 
företaget. Det är ju en form av internfinansiering vilket är bättre än att behöva ta 

                                                 
7 Respondenten syftar på förluster 
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ett banklån tillexempel. Från bankens synvinkel är det också bra att det finns då 
de inte går att dela ut och måste hållas inom företaget om de skulle börja gå mot 
en konkurs. ” – Respondent B 

 
Även denne respondent ansåg dock att företag med en hög likviditet vilket har låg 
risk för en förlust inom de närmaste åren. Vilket inte kan förvalta pengarna till 
schablonräntesatsen bör överväga att sluta göra avsättningar och återföra de 
periodiseringsfonder denne har till beskattning.  
 

”Möjligtvis dom företag som har en stor överlikviditet. För dom är en avsättning 
till periodiseringsfonder motsvarar ungefär en bankränta kring 4 %. Om de har 
så mycket pengar att de kan avkasta pengarna bättre än 4 % börjar de upplösa 
dom, men då har man just det här att om det kommer förlustår är det bra att ha 
dom för att kvitta mot dessa förluster.” – Respondent B 
 
”De vinner ofta på att sätta av maximalt men de som går med vinst år efter år 
kanske bör tänka på om de kan vinna på att lösa upp allt och sluta göra 
avsättningar. ” – Respondent B 
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6 Analys 
Kapitlet syftar till att förklara den empiri studien har genererat samt koppla teorin 
till empirin. Kapitlet inleds med användningen av periodiseringsfonder och avslutas 
med rådgivningen omkring dem.  
 

6.1 Företagens användning av periodiseringsfonder 

6.1.1 Periodiseringsfonderna som finansieringsform 
Av den kvantitativa studien framgår det att användningen av periodiseringsfonderna 
har minskat mellan räkenskapsåren 2003 till 2005. Avsättningarna har minskat och 
återföringar till beskattning har ökat vilket innebär mindre periodiseringsfonder i 
företagen. Denna trend blev mest påtaglig i och med bokslutet 2005. Detta kan ses i 
Figur 15 som sammanfattar medelvärdena för återföringarna och avsättningarna 
under den undersökta perioden. 
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Figur 15 Sammanfattning av aritmetiskt medelvärde för avsättningar 

                       och återföringar.                               
 
För räkenskapsår som påbörjats den 1 januari 2005 och senare måste juridiska 
personer ta upp en schablonintäkt på ingående periodiseringsfonder. Detta innebär att 
företagen i studien för första gången drabbades av lagförändringen till bokslutet 2005. 
Det förefaller därför uppenbart att den kraftiga skillnaden i användandet av 
periodiseringsfonder har sitt ursprung i införandet av schablonintäkter på 
periodiseringsfonder. Studien visar därmed på att de företag som ser 
periodiseringsfonder som en finansieringsform har en minskad användning för 
verktyget periodiseringsfonder.  
 
Samma resultat framkommer i den kvalitativa studien där den av respondenterna som 
mest uttryckte sin uppskattning uttryckte att: 
   
”De vinner ofta på att sätta av maximalt men de som går med vinst år efter år kanske 
bör tänka på om de kan vinna på att lösa upp allt och sluta göra avsättningar.”  
– Respondent B 
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Av den kvalitativa studien som helhet framgår alltså att respondenterna ser en 
minskad användning av periodiseringsfonderna bland de vinstgivande företagen. 
Småföretagen gör inte nya avsättningar och de gamla periodiseringsfonder fasas ut  
allt eftersom.  
 
Den redovisade empirin styrker vår klassificering av periodiseringsfonder i POT-
hierarkin före och efter lagändringen. Om vi återgår till den tidigare redovisade 
modellen av POT kan vi i Figur 16 se den föreslagna ändringen av 
periodiseringsfondens ställning i POT-hierarkin. Ändringen innebär att 
periodiseringsfonder skall ses som riskfria lån istället för internt genererat kapital. 
Detta innebär enligt teorin att kapitalet blir mindre attraktivt vilket naturligtvis 
medför en minskad användning. 
 

 
Figur 16 Periodiseringsfondernas resa i POT hierarkin 

 
Den data som kommit fram i empirin visar på att periodiseringsfonder har utnyttjas i 
lägre omfattning efter lagändringen. Detta är i enlighet med den modell som föreslår 
att periodiseringsfonder har gjort en resa i POT-hierarkin. När periodiseringsfonder 
numera ses som externt kapital används det i mindre omfattning.  
 
POT är inte en skarpt avgränsad skala utan snarare en flytande skala. Av 
uträkningarna i avsnitt 1.6.4 framgår att procentsatsen på lånet är omkring två till tre 
procent.  Av den kvalitativa studien framkommer att periodiseringsfonderna anses ha 
en räntenivå som är låg till normal jämfört med banklån. Detta tyder på att 
periodiseringsfonder hamnar i den övre delen av de riskfria lånen.  
 
Även om periodiseringsfonder har hamnat lägre i hierarkin ligger 
periodiseringsfonderna fortfarande inte under den nivå till vilken företagen är villiga 
att gå för att tillfredställa sitt kapitalbehov. Ett exempel på detta är det som framgick i 
den kvantitativa studien, nämligen att företagen inte har tillräckligt med likvida medel 
för att återföra periodiseringsfonder till beskattning. Det internt genererade kapitalet 
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räcker inte till för detta behov. För sådana företag kan det också vara svårt att få låg 
ränta på ett banklån för en upplösning vilket gör att risken för ett sådant banklån 
hamnar lägre i POT-hierarkin och därmed inte används. 
 

6.1.2 Periodiseringsfonderna som resultatutjämning 
Av den kvalitativa studien har det framkommit att företagen använde 
periodiseringsfonder i stor utsträckning som ett sätt att skjuta upp en del av skatten på 
resultatet. Den ursprungliga tanken bakom periodiseringsfonder är dock en helt 
annan, den resultatutjämnande effekten. För företag som inte är konstant vinstgivande 
får också periodiseringsfondernas användning ses mot bakgrund av det 
resultatutjämnande perspektivet. Enligt teorin används periodiseringsfonder av 
företag som går med förlust för att utjämna resultatet. Detta för att minska den totala 
skatten. 
 
Den kvalitativa studien visar på att de företag som har ett varierat årsresultat också i 
många fall behåller sina periodiseringsfonder. Detta är i linje med teorin om 
resultatutjämning. Dessa företag gör en vinst genom att undvika onödig bolagsskatt 
även om de har en schablonintäkt som innebär en skattemässig kostnad. Kostnaden 
för periodiseringsfonden är trots allt nästan försumlig om man jämför med 
bolagsskatten som kan undvikas med hjälp av ett resultatutjämningssystem. De 
företag som fortfarande använder periodiseringsfonder som de ursprungligen var 
tänkt att användas kommer kanske även i fortsättningen göra det, som det verktyg det 
var tänkt fungera som. Om även med en extra kostnad jämfört med tidigare. 
 

6.2 Rådgivningen i samband med lagändringen 
En av studiens antaganden i metoden var att småföretag i större utsträckning än större 
företag är beroende av en redovisningsbyrå för att kunna upprätta ett korrekt bokslut.  
Med grund i den kvalitativa delen styrker studien antagandet att ett starkt 
beroendeförhållande finns mellan småföretag och redovisningsbyråer då samtliga 
respondenter gav uttryck för denna uppfattning. En uppskattning av en respondent 
gav siffran 95 % av småföretagarna som anlitar redovisningsbyråer. Det är främst 
småföretagarens bristande kunskap om redovisning som får denne att anlita en 
redovisningsbyrå. 
 
Med den stora påverkan redovisningsbyråerna har så kommer även ett stort ansvar för 
dessa att informera och hjälpa sina kunder. I frågan med schablonintäkt på 
periodiseringsfonder uppgav majoriteten av respondenterna att de visste om 
lagändringen i god tid och att de planerar för hur rådgivningen skall gå till i god tid. 
Av den kvantitativa studien har det framgått att den stora minskningen av 
periodiseringsfonder skedde först under 2005. För att undvika schablonintäkten borde 
periodiseringsfondernas användande ha minskats redan bokslutet 2004. Tydligt är 
alltså att det finns en eftersläpning på ett år efter att effekterna av lagen har trätt i 
kraft. Uppenbarligen finns här en diskrepans mellan hur rådgivarna uppger att de har 
agerat och det faktiska utfallet. 
 
De förhållanden som presenterades i avsnitt 3.1 får stöd i empirin. Småföretag ser på 
redovisning som en sekundärverksamhet vilket ligger dem till last när de försöker 
driva sin kärnverksamhet. För att de saknar kunskaper om redovisning och att 
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redovisning inte är ett prioriterat område för dem blir lösningen att ta in en extern 
konsult vilket hjälper dem att upprätta ett bokslut. Den externa redovisaren måste 
även ta hjälp av företagaren för att få den nödvändiga information vilket erfordras. 
Det framgår av empirin att företagaren själv måste bli aktivare i processen att ta fram 
ett bokslut på grund av lagändringen, då den externa redovisaren ej ensam kan avgöra 
hur avsättningar och återföringar bäst kan nyttjas. Som en följd av att företagaren 
måste bli mer aktiv för att konsulten skall få de kunskaper vilket krävs för ett korrekt 
bokslut ökar även kunskaperna inom redovisning hos företagaren. Hur mycket 
lärdomar företagaren kan dra av processen att upprätta ett bokslut är dock svårt att 
säga, då bokföringen ej är ett önskvärt element i deras verksamhet. Som en 
respondent uppgav så vill några företagare hellre ta ut en hög lön och använda sig av 
en tjänstebil istället för att använda sig av periodiseringsfonder. Trots att avsättningar 
till periodiseringsfonder kanske skulle vara mer lönsamt än att ta ut en högre lön, 
finns en illvilja hos småföretagare att börja lära sig nya finansiella verktyg kopplade 
till redovisning.  
 

 
Figur 17 Småföretagarens förhållande till redovisning 
 
Ur empirin framgår dock att modellen skulle behöva kompletteras med ytterligare 
delar. Det kanske är underförstått inom redovisningslitteraturen men förefaller ändå 
vara relativt onämnt. Vid en optimal rådgivning skulle småföretagarna haft 
möjligheten att betala minsta möjliga skatt. Det vill säga ur användandet av extern 
expertis i redovisning borde småföretagaren få möjligheter till en optimal vinst 
genom redovisningsmässiga åtgärder. Dock visar empirin att rådgivningen ej alltid är 
optimal och det kvarstår en potential till optimalare ekonomisk vinst för det enskilda 
företaget även efter rådgivningen. Detta syns på eftersläpningen på ett år som framgår 
av den kvantitativa studien.  
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7 Slutsats 
Kapitlet ämnar till att framföra de slutsatser författarna dragit av analysen. Först 
behandlas POT-teorin och resultatutjämning. Därefter diskuteras rådgivningens 
effekter på periodiseringsfonderna. 
 

7.1 Periodiseringsfondernas användning efter lagändringen 
Vi kan dela upp periodiseringsfondernas användare i två grupper. Den första gruppen 
av företag ser på periodiseringsfonder som ett finansieringssätt med skattekredit. 
Sedan finns de som främst ser till periodiseringsfondens resultatutjämnande funktion. 
För den första gruppen kan POT appliceras med framgång medan den andra gruppen 
kräver ett resultatutjämnande perspektiv. 
 
Vi har visat att periodiseringsfonderna har gjort en resa i POT-hierarkin i och med 
lagändringen och att POTs förutsägelser stämmer in på resultatet. Vår slutsats är 
därmed att man kan se på periodiseringsfonder ur ett finansiellt perspektiv med POT-
teorin som en förklarande teori. Vidare har vi sett att det är möjligt för ett finansiellt 
verktyg att genomföra en resa i POT-hierarkin genom mindre ändringar av verktyget 
som förändrar synen på detta. POT som förklaring för periodiseringsfondernas 
användning har dock sina begränsningar. 
 
Även om det kvantitativa resultatet är i enlighet med POT kan vi ändå genom den 
kvalitativa studien se en annan faktor som påverkar. Det är tydligt att POT inte kan ge 
ett tillfredställande resultat på de företag som utnyttjar periodiseringsfonder främst för 
resultatutjämnande syften. Teorin blir då endast lämplig att förklara fenomenet i de 
fall där företagen inte räknar med att kunna utnyttja möjligheten till 
resultatutjämning.  
 
För en genomgående förklaring av användandet av periodiseringsfonder måste man 
använda både den resultatutjämnande teorin och POT. Enbart en teori kan inte 
förklara det flerdimensionella verktyget. En sammanfogning av de olika synsätten 
synes väldigt svårt och man får nöja sig med att olika synsätt måste appliceras 
beroende på det enskilda företagets situation och syn på periodiseringsfonden. 
 

7.2 Rådgivningens roll i lagändringen 
De ingående delarna i teoriavsnittets Figur 1 Småföretagarens förhållande till 
redovisning och dess effekter om rådgivningens grunder och konsekvenser anses 
verifierad men behöver kompletteras. Småföretagens bristande kunskaper inom 
redovisning medför att ett behov av redovisningsexpertis uppstår. Samtidigt är det 
inom småföretagen en oprioriterad fråga vilket innebär att medlen för att införskaffa 
intern expertis inte finns. Småföretagen blir således bundna till den kunskap och 
kompetens redovisningsbyråerna besitter.  Det framgår av respondenterna att 
redovisningskonsulter har avsevärd makt över hur ett småföretags bokslut utformas. 
 
Eftersom bokslutet utformas i med hjälp av expertis får de externa intressenterna får 
småföretagen därigenom ett bra bokslut. Samtidigt tvingas redovisningsbyråerna till 
en dialog med småföretagarna om hur de önskar forma bokslutet. Småföretagarna får 



Slutsats  Henriksson och Olofsson 

54 

därmed i processen en inblick i redovisningen och därigenom ökad kunskap inom 
området. 
 
Lagändringen har lett till en ökad komplexitet i redovisningen. Detta har lett till en 
ökad interaktion mellan småföretagen och redovisningsbyråer. Även om 
småföretagarna har blivit än mer delaktiga i upprättandet av boksluten är det oklart 
om de dragit några kunskaper ur processen, då samtliga respondenter påpekat att 
lagändringen enbart uppfattas av företagaren som ytterligare aspekt de måste krångla 
med i den byråkrati vilket omgärdar deras verksamhet. Här får det anses osäkert om 
lagändringen verkligen har ökat kunskapen bland småföretagen. 
 
Men vi drar också slutsatsen att modellen måste utökas för att inkludera alla 
konsekvenser av inhyrningen av externa redovisningsexperter. Rimligtvis litar 
småföretagaren på att redovisningsbyråerna kan ge företaget en bokföring som 
innebär en minimal skatteutgift.  
 
I lagändringens spår kan vi se att eftersläpningen på ett räkenskapsår är ett exempel 
på när redovisningsbyråernas kunskap och kompetens inte räckt till för att upprätta ett 
optimalt bokslut för kunden. Detta skedde trots att redovisningsbyråerna påstår sig ha 
fått informationen om förändringen i tid. Eftersläpningen medförde att kunden 
tvingades betala schablonränta på innestående periodiseringsfonder ett år extra. 
Periodiseringsfonderna borde ha upplösts och avsättningarna avstannat redan till 
bokslutet 2004 för optimal skatteeffekt. Det står klart att det är de småföretag som har 
viljan och förmågan att upplösa periodiseringsfonderna som är eftersläpningens 
förlorare. 
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Författarnas kommentarer 
Kommentarernas syfte är att ta upp författarnas tankar och funderingar kring 
periodiseringsfonder vilka inte passat in i slutsatsen samt deras vidare funderingar 
kring fenomenet.  
 
Det uttalade syftet med lagändringen var att finansiera andra skattesänkningar. 
Givetvis ger regeln om schablonintäkter på periodiseringsfonder intäkter till 
statskassan. Studien har dock visat att väldigt många företag löser upp sina 
periodiseringsfonder vilket kommer att innebära att schablonintäkten kommer att 
minska i stor utsträckning. Samtidigt innebär alla upplösningarna att det kortsiktigt 
kommer in mycket pengar till statskassan. Denna kortsiktiga effekt för statens 
finanser kommer alltså överskugga de långsiktiga intäkterna. Rimligtvis måste man 
anta att regeringen räknade med de kortsiktiga intäkter och att det var motivationen 
till lagändringen snarare än de långsiktiga ränteintäkterna. Vi drar därmed slutsatsen 
att regeringen valde att öka komplexiteten och kostnaden i periodiseringsfonderna för 
ett kortsiktigt finansiellt mål. 
 
En lagändring som den med schablonintäkter ger stora finansiella kostnader om man 
vill återföra den gamla ordningen. Rimligen kommer företagen återigen att använda 
periodiseringsfonderna som ett finansieringssätt genom att skjuta upp skatten. 
Därmed kommer stora delar av införandeårets bolagsskatt minska med 25 %. 
 
Med tanke på kostnaden att avskaffa schablonintäkterna kan man önska att den 
principiella frågan vore något mer utredd. Principiellt ser vi inga problem med att 
staten tar en ränta på sin skattekredit men en större utredning om den frågan hade 
varit önskvärd. I framtiden tror vi inte att schablonintäkten kommer att avskaffas på 
grund av kostnaden och den något politiskt perifera fråga som detta trots allt är i 
allmänhetens ögon.   
 
Den nya regeringen har föreslagit nya generösare utdelningsregler för fåmansföretag. 
Detta kommer förmodligen också göra att fler väljer att återföra sina 
periodiseringsfonder till beskattning. På detta sätt får företagen nämligen större fritt 
eget kapital som de kan dela ut till ägaren. Med generösare utdelningsregler och 
schablonintäkten på periodiseringsfonder ser det ut som om framtiden för små 
aktiebolag kommer att innehålla få periodiseringsfonder.  
 
De fyra respondenternas oenighet kring hur de anser att småföretag bör agera, tyder 
på att det inte finns en universell praxis kring rådgivning om periodiseringsfonder 
inom redovisningsbranschen. Respondenternas åsikter gick från att användandet inte 
har förändrats och att avsättningar till periodiseringsfonder fortfarande är att 
rekommendera till att nästintill alla företag återför dem till beskattning samt att 
periodiseringsfonder har spelat ut sin roll inom små aktiebolag. Det vore ett intressant 
uppslag att undersöka vilka andra frågor redovisningsbyråernas rekommendationer 
går isär. 
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Bilaga I - Intervjuguide 
Denna intervjuguide är endast ett underlag för oss för att se vilka frågor vi vill ha 
besvarade under intervjuns gång. Efter introduktionen och bakgrundsfrågorna 
kommer vi att börja med en generell fråga om vad respondenten anser om 
schablonintäkten på periodiseringsfonder. Utifrån respondentens svar utformar vi 
sedan intervjun med så lite guidning som möjligt men ändå tillräckligt för att beröra 
nedanstående frågor.    
 
Introduktion 
Presentation 

– Presentera författarna 
– Studiens bakgrund 
– Studiens syfte 

 

Bakgrund 
Du kanske kan berätta litegrann om din bakgrund, ålder, utbildning och 
branscherfarenhet? 
 

– Ålder 
– Utbildning 
– Erfarenhet 
– Kön 
 

Periodiseringsfonder 
Hur ser du på periodiseringsfonder? 
 

– För-/nackdelar med periodiseringsfonder 
– Vilka företag använder periodiseringsfonder 
– Omfattning av användning 
– Karaktären på avsättningar/upplösningar 
– Varför används de/varför används de inte 
– Juridiskperson vs enskildfirma 
– Småföretags generella kunskaper om redovisning 
– Kunskaper om periodiseringsfonder 

 

Schablonintäktsbeläggningen av periodiseringsfonderna 
Har införandet av en Schablonintäktsbeläggningen förändrat användningen av 
periodiseringsfonder? 
 

– Hur upplever ni förändringen 
– Hur upplever småföretagen förändringen 
– Användning efter jämfört med före 

o Omfattning, avsättningar, upplösningar 
– Hur ser det ut hos enskilda firmor 
– Varför agerar företag på förändringen som de gör 
– När fick ni kunskaper om förändringen  
– Kunskaps förändring hos företagaren 
– Räntesatsens storlek 



 

 

o Banklån/andra lån 
 
 
Småföretagens finansiering 
Hur finansierar solo aktiebolag sin verksamhet enligt dina erfarenheter? 
 

– Vilka medel för finansiering finns tillgängliga 
– Vilka medel föredrar de 
– Ser det olika ut i olika företags typer 
– Vilken roll spelar periodiseringsfonder 

 

Rådgivningens roll 
Hur ser ni på er egen roll i upprättandet av bokslut inom småföretag? 
 

– Ansvar 
– Företagarens bidrag till bokslutet 
– Företagarens roll i processen 
– Hur råder ni företag före/efter lagändringen 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


