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Sammanfattning 
 

Examensarbetets titel: Bokslutsdispositioner – Påverkar en bolagsskattesatssänkning 

noterade bolags användande av bokslutsdispositioner?  

Presentationsdatum: 2019-06-03 

Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi  

Författare: Joshua Homer och Kristoffer Krång  

Handledare: Åsa Grek  

Examinator: Madelen Lagin  

  

Syfte: Syftet med studien är att se hur sänkningen av bolagsskatten har påverkat noterade bolag 

på Stockholmsbörsen användning av bokslutsdispositioner.   

 

Metod: Studien har en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Syftet med studien uppnås 

genom det insamlade datamaterialet, från Retriever Business i form av difference-in-difference 

regressionen. 

 

Resultat och slutsats: Studien visar att bolagsskattesänkningen inte har påverkat bolagen att 

minska användandet av bokslutsdispositioner. Istället har bolagen ökat användandet av 

bokslutsdispositioner. 

  

Nyckelord: Bokslutsdispositioner, bolagsskatt, obeskattade reserver, large cap, mid cap, small 

cap, överavskrivningar, periodiseringsfond.  

  



  

Abstract 

Title of the essay: Tax allocation reserves – Did the corporate tax reduction affect listed 

companies’ usage of tax allocation reserves?   

Presentation date: 2019-06-03 

Subject, course: FÖ2023, Thesis for bachelor’s degree in business administration  

Author: Joshua Homer and Kristoffer Krång 

Supervisor: Åsa Grek  

Examiner: Madelen Lagin  

Purpose: The purpose of the study is to see how the reduction of corporate tax has affected the 

usage of tax allocation reserves by listed companies on the Stockholm Stock Exchange. 

Method: In the study, a quantitative method with a deductive approach has been used. The 

purpose of the study is achieved through the collected data from Retriever Business, in the form 

of the difference-in-difference regression. 

Result and conclusion: The study shows that a corporate tax reduction has not caused 

companies to reduce their usage of tax allocation reserves. Instead, companies have increased 

their usage of tax allocation reserves. 

Keywords: Tax allocation reserves, appropriations, corporation tax, untaxed reserves, large 

cap, mid cap, small cap. 
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1.Introduktionskapitel 

1.1 Inledning 

Våren 2019, är bolagsskatten i Sverige 21,4 procent (Prop 2017/18:245). Under årens lopp har 

bolagsskatten konsekvent sänkts från att 1989 vara 60,1 procent till att året 2021 gå ner till hela 

20,6 procent (Statistiska Centralbyrån, 2019). Artsberg (1996) menar att kopplingen mellan 

redovisning och beskattning är väldigt stark i Sverige. Enligt Skatteverket (2019a) finns det 

flera olika samband mellan redovisningen och beskattning, varav ett av de här sambanden är att 

bolag kan göra olika redovisningsmässiga justeringar som påverkar det beskattningsbara 

resultatet. Det vanligaste sättet att göra redovisningsmässiga justeringar är genom användandet 

av bokslutsdispositioner i resultaträkningen (Tjernberg. 2004).  

 

Drefeldt och Törning (2019) bedömer att poster som ackumulerade överavskrivningar, 

avsättning till periodiseringsfond och koncernbidrag är vanliga konton inom posten 

bokslutsdispositioner. En periodiseringsfond ger företaget en möjlighet till att utjämna sitt 

resultat över tid (Skatteverket, 2019b). Ackumulerade avskrivningar är avskrivningar som 

uppkommer när de skattemässiga avskrivningarna är högre än de planenliga avskrivningarna 

(Skatteverket, 2019c). Sevenius (2019) definierar ett koncernbidrag som en skatterättslig term 

som innebär tillåtna värdeöverföringar mellan koncernbolag för att justerar resultatet mer jämt 

över flera år. 

 

Sedan kan bokslutsdispositioner resultera i en post i balansräkningen som kallas för obeskattade 

reserver. Norberg och Thorell (2007) beskriver posten obeskattade reserver som “en svensk 

särlösning som tillkommit för att i första hand hantera frågan hur man ska redovisa 

förekommande skillnader mellan bokföringsmässigt och skattemässigt värde på en tillgång” 

(s.233). Drefeldt (2009) skriver i en debattartikel att den svenska lösningen med obeskattade 

reserver är väldigt svår att förklara för internationella revisorer och företagare. Drefeldt (2009) 

menar att det är konstigt att Sverige har kvar obeskattade reserver även fast Sverige ska följa 

de internationella regelverken stiftade av International Accounting Standards Board (IASB).  

 

Tjernberg (2004) påstår att behovet av resultatutjämnande åtgärder, användandet av 

bokslutsdispositioner, inte kommer behövas om bolagsskatten sänks. Den här studien avser att 

testa om det här påståendet är stämmer. 
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1.2 Problemdiskussion 

En sänkning av bolagsskatten har varit ett aktuellt ämne i flera år. I en artikel från Privata affärer 

(2018) berättar finansminister Magdalena Andersson att bolagsskatten skall sänkas från 22 

procent till att året 2021 vara 20,6 procent. Magdalena Andersson belyser i artikeln (2018) att 

Sverige behöver skapa ett företagsklimat som är konkurrenskraftigt både nationellt och 

internationellt. Från och med första januari 2019 är bolagsskatten i Sverige 21,4 procent. År 

2018 var snittet för bolagsskatten inom OECD-länder (Organisation for Economic Co - 

Operation and Development) 23,5 procent (Carlgren, 2019a, som i sin tur har refererat till 

Skatteverket samt KPMG). Sverige ligger alltså under snittet. Magdalena Andersson menar att 

en av de främsta anledningarna till sänkningen av bolagsskatten är att det ska vara svårare med 

skatteplanering och därmed minska skatteflykten (Riksdagen, 2018). Färnstrand-Damsgaard 

och Wiberg (2013) menar att om Sverige sänker bolagsskatten kommer fler internationella 

företag till Sverige för att ha sitt säte här. Färnstrand-Damsgaard och Wiberg (2013) betonar att 

det här kommer även bidra till att skatteintäkterna ökar för Sverige.  Om företagen tar beslutet 

att flytta sitt säte till Sverige kan redovisningen också behöva anpassas. Sådana anpassningar 

skulle kunna vara användandet av bokslutsdispositioner.  Det här skulle kunna ställa till det för 

de internationella företagen, eftersom bokslutsdispositioner är en svensk särlösning (Norberg 

& Thorell, 2007). Det tar både tid och kostar pengar att utbilda personal för att kunna arbeta 

med svensk redovisning.    

 

Friedman (2002) lyfter fram i sin studie att bolag ska maximera aktieägarnas intressen. Det här 

ska göras genom alla lagliga och etiska accepterade sätt. Det enda som bolagen ska bry sig om 

är att använda alla sina resurser till att vinstmaximera (Friedman 2002). Användandet av 

bokslutsdispositioner bidrar till minskad vinst, vilket reducerar incitamenten för investerare att 

investera (Friedman, 2002). Genom att använda sig utav exempelvis en periodiseringsfond går 

aktieägarna miste om pengar som istället skulle kunna fås genom utdelning. Som tidigare har 

nämnts i den här studien är idén bakom ett bolags användning utav en periodiseringsfond, att 

nå resultatutjämning. Friedmans (2002) teorier, om maximerandet av utdelning för aktieägare, 

kritiseras för att bidra till ett kortsiktigt tänk inom bolaget. Danielson, Heck och Shaffer (2015) 

menar att sådan kritik är missvisande, dock förståelig. Danielson et al. (2015) anser att 

vinstmaximering faktiskt är ett långsiktigt mål som alla företag borde sträva emot. Kritiken som 

teorin också får är att ledningen genom olagliga eller oetiska sätt skapar falsk redovisning som 

visar en högre vinst än vad bolaget faktiskt har (Danielson et al. 2015). Det här menar Danielson 
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et al. (2015) inte är idén med vinstmaximering. Bolag ska självfallet inte manipulera sin 

redovisning för att vilseleda aktieägarna om att allt går bra när det faktiskt inte är så. Utan idén 

med vinstmaximering är som det faktiskt låter, att få så hög vinst som möjligt med hjälp av alla 

lagliga medel (Danielson et al. 2015). Bokslutsdispositioner används traditionsenligt som ett 

sätt att resultatutjämna, men flera studier visar att bokslutsdispositioner också kan användas 

som ett sätt att finansiera interna investeringar (Andersson, 2006; Bergendal & Johansson, 

2014).  

 

Nobes och Parker (2006) anser att harmonisering inom redovisning är en process för att öka 

jämförbarheten genom att sätta gränser för variation. Det här fungerar inte alltid, eftersom 

nästan alla länder har sin egen syn på redovisning och hur den ska utformas, exempelvis Sverige 

och användandet av bokslutsdispositioner. Det här bidrar också till att det kan bli svårare för 

internationella investerare att granska svenska årsredovisningar, eftersom de kanske inte vet 

vad bokslutsdispositioner eller obeskattade reserver är för något (Drefeldt, 2009). Nobes och 

Parker (2006) belyser att införandet av standardisering har bidragit till mer rigida och hårdare 

regler. Nobes och Parker (2006) menar att om flera redovisningskonsulter, från flera olika 

länder, skulle sätta sig i samma rum och få likadan finansiell information, skulle de utan tvekan 

producera olika varianter av exempelvis en årsredovisning. Nobes och Parker (2006) fastställer 

att det här är välkänt. Det är därför det finns organisationer som IASB, som verkar inom EU, 

som släpper IFRS (International Financial Reporting Standards). I och med att USA har flera 

av världens största kapitalmarknader (Forbes, 2019) har de GAAP (Generally accepted 

accounting principles) som även är stora internationellt.   

 

1.3 Problemformulering 

Andersson (2006) menar att större bolag med fler anställda använder bokslutsdispositioner mer 

än vad mindre bolag gör. Tjernberg (2004) och Fredriksson (2009) påstår att med en 

bolagsskattesatssänkning borde bidra till att bolagen minskar användandet av 

bokslutsdispositioner. Historiskt har bolagsskattesatsen i Sverige varit hög, men är nu på en 

mer jämn nivå med andra OECD-länder (Carlgren, 2019a, som i sin tur har refererat till 

Skatteverket samt KPMG). Varför har då inte systemet med bokslutsdispositioner skrotats?     

 

Ett problem med bokslutsdispositioner är att de är svåra att förstå för internationella investerare 

och företagare (Drefeldt, 2009). Ett annat problem är att bolagsskattesatssänkningen torde till 
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en minskad användning av bokslutsdispositioner (Fredriksson, 2009). Det finns i dagsläget 

(2019-04-03) 304 noterade bolag på Stockholmsbörsen inom listan large cap, mid cap och small 

cap (Retriever Business, 2019). Påverkar bolagsskattesatssänkningen användandet av 

bokslutsdispositioner?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på om sänkningen av bolagsskattesatsen har påverkat noterade 

bolag på Stockholmsbörsen användning av bokslutsdispositioner.   

 

1.5 Avgränsning 

Vi har gjort en avgränsning genom att använda oss av bolag noterade på small, mid och large 

cap-listan på Stockholmsbörsen. Vår studie innehåller insamlat datamaterial mellan åren 2010 

och 2017.  

 

1.6 Disposition 

I kapitel två presenteras de företagsekonomiska teorier som har kopplats till studien, och 

tidigare forskning inom området. Det tredje kapitlet förklarar vilken metod som har använts och 

vilket urval som har valts. I kapitel fyra presenteras resultatet av studien för att sedan diskuteras 

i kapitel fem. I kapitel sex sammanställs studien och förslag till vidare forskning anges.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Pecking order-teorin och Trade-off-teorin 

Pecking order-teorin gjordes allmänt känt av Myers (1984) i artikeln ”The Capital Structure 

puzzle”. Pecking order-teorin handlar om i vilken ordning bolagsledningen föredrar att anskaffa 

kapital till företaget. Pecking order-teorin bygger på att det finns informationsasymmetri mellan 

företagsledningen, långivare och investerare. Med informationsasymmetri menas det att 

ledningen vet mer om vad som händer inom företaget än ägarna, därför kan det vara dyrt för 

företag att anskaffa externa lån då kreditgivare ger en högre ränta då de inte riktigt vet vilken 

risk de tar. Informationsasymmetri innebär en stor ekonomisk risk för nya finansiärer och 

investerare (Myers, 1984). Det här är varför bolag föredrar att investera med eget kapital först 

för att sedan låna externt eller till och med via en nyemission som sista val (Andrén, Eriksson 

& Hansson, 2015). Användandet av bokslutsdispositioner är ett sätt att finansiera 

investeraringar med internt kapital.  

 

Trade-off-teorin har sitt ursprung från en artikel skriven av Kraus och Litzenberger (1973). 

Kraus och Litzenberger (1973) menar att när det råder fullständiga och perfekta 

kapitalmarknader är marknadsvärdet för företagen oberoende av kapitalstrukturen. Huvudsyftet 

med trade-off teorin är att bolag borde ha den mest optimala skuldsättningsgraden som möjligt 

utan att gå i konkurs.  

 

Trade-off-teorin brukar kunna kopplas ihop med pecking order-teorin. De finns dock några 

tydliga skillnader mellan de olika teorierna. Trade-off-teorin vill ha den mest optimala 

skuldsättningsgraden, vilket betyder hur stora skulderna är gentemot det egna kapitalet. Pecking 

order-teorin betonar dock inte värdet av att ha någon maximal skuldsättningsgrad. Fama och 

French (2002) jämför pecking order-teorin med trade-off-teorin i utdelnings sammanhang. 

Fama och French (2002) anser att pecking order-teorin är bättre lämpad för ett bolag som har 

låga investeringar och är lönsamma. Bolagen som har låga investeringskostnader men en hög 

lönsamhet, har högre utdelning (Fama & French, 2002). När det är omvänt, alltså när bolagen 

har höga investeringskostnader men låg lönsamhet, då passar trade-off-teorin in bättre (Fama 

& French, 2002). De här teorierna är intressanta för användandet av bokslutsdispositioner. 

Pecking order-teorin är intressant för att företagen vill investera med internt kapital, och ett sätt 

att anskaffa internt kapital är genom att använda bokslutsdispositioner. Trade-off-teorin är 

intressant för att om bolag använder sig av bokslutsdispositioner kan det tänkas att de bolagen 
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inte uppnår en optimal skuldsättningsgrad. Reporäntan1 ligger på -0.25 procent då den här 

studien skrevs (Riksbanken, 2019). Bolter (2018) beskriver ränteläget i Sverige som ett bra 

tillfälle för företag att ta lån. Genom att ta lån ökar bolagen sin skuldsättningsgrad, trade-off-

teorin förespråkar en optimal skuldsättningsgrad (Kraus & Litzenberger, 1973).  
 

2.2 Intressentteorin  

Freeman och Reed (1983) skriver om stakeholder theory, eller intressentteorin på svenska, för 

första gången i artikeln ”Stockholders and Stakeholders: a new perspective on corporate 

governance”. Enligt Freeman och Reed (1983) finns det två olika definitioner på intressenter, 

wide sense och narrow sense of stakeholders. Wide sense är intressenter som berörs av ett 

bolags mål eller ett bolags prestationer. Exempel på sådana intressenter är konkurrenter, statliga 

verksamheter och ägare. Narrow sense är sådana intressenter som måste finnas för att bolaget 

ska överleva. Exempel på sådana är personal, kunder och vissa statliga verk (Freeman & Reed, 

1983). Philips (2003) menar att människan arbetar största delen av sitt liv, därför är det viktigt 

att de sociala trygghetsnäten, i form av exempelvis lön och pension, fungerar. Philips (2003) 

anser att företagen har ett visst ansvar mot sina intressenter. Det finns en viss 

informationsasymmetri mellan företag och intressenter. För att minska informationsasymmetrin 

väljer företag att anpassa sin redovisning för att intressenter lättare kan förstå den (Philips, 

2003). Kopplingen som kan göras mot bokslutsdispositioner är att ett företag har många olika 

intressenter som ska tillfredsställas. Intressenter är intresserade av att det går så bra för bolaget 

som möjligt, bokslutsdispositioner kan både användas i resultatutjämnande syfte och som ett 

internt finansieringsalternativ (Andersson, 2006; Eriksson & Åhren, 2006).   
  

2.3 Shareholder teorin 

Shareholder teorin, även kallad aktieägarteorin, populariserad av Friedman (1970) indikerade 

att ett företags största skyldighet är att maximera vinsten till sina aktieägare i form av 

exempelvis utdelning. Friedman (2002) menar att vinstmaximering är den traditionella 

perceptionen av ett företags syfte, eftersom investerare köper värdepapper inom ett företag i 

förhoppning att göra en maximal avkastning på sina tidigare investeringar. Friedman (2002) 

påpekar att om ett företag inte skulle sträva efter att maximera vinsten till aktieägarna kan det 

resultera i att aktieägarna väljer att sälja av sina värdepapper. Investeraren kommer då att 

                                                        
1 Reporänta är den ränta som en marknadsbank kan låna eller placera till i nationens riksbank, mot säkerhet i form av 
värdepapper. 
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investera inom ett annat företag som är mer drivna och engagerade i att maximera vinsten. 

Enligt aktieägarteorin kommer även aktieägare vara villiga att byta ut sittande styrelse mot en 

ny styrelse, för att kunna maximera vinsten (Friedman, 2002). Aktieägarteorin kan kopplas till 

bokslutsdispositioner på följande sätt, eftersom aktieägarteorin strävar efter 

totalvinstmaximering går den här teorin emot grundidén med bokslutsdispositioner. 

Huvuduppgiften med bokslutsdispositioner är resultatfördelning (Tjernberg, 2004).  

 

2.4 Tidigare forskning 

För att kunna använda bokslutsdispositioner krävs det att bolaget visar ett positivt resultat före 

skatt (Johansson, Johansson, Marton & Pautsch, 2013). Andersson (2006) visar i sin studie att 

mindre företag i Sverige har svårare att anskaffa externt kapital än större företag. Studien visar 

att små svenska företag använder sig utav periodiseringsfonder mest av de alternativ som finns 

för resultatutjämning. Andersson (2006) skriver att i prop. 1999/2000:1 presenteras en 

användningsgrad av periodiseringsfonder för aktiebolag i Sverige. De företag som har 200 

anställda, eller färre, använder periodiseringsfond till 75 procent. De större företagen använder 

periodiseringsfonder till 92 procent. Andersson (2006) menar att årets resultat är en orsak till 

att mindre företag inte sätter av till periodiseringsfond lika ofta som större företag. Det är viktigt 

för mindre företag att visa kreditgivare att företaget har gjort en större vinst, därför avsätter 

mindre företag inte till periodiseringsfond lika ofta som större företag (Andersson, 2006).   

 

Artsberg (1996) anser att i Sverige är kopplingen mellan redovisning och beskattning stark, 

därför har det uppkommit vissa särlösningar som obeskattade reserver som enbart används inom 

Sverige. Artsberg (1996) menar att det även finns en koppling mellan makroekonomisk policy, 

beskattning och redovisning inom Sverige. Idén med bokslutsdispositioner har diskuterats av 

både auktoriserade revisorer och andra högt uppsatta inom redovisningsvärlden (Edenhammar, 

2009; Engström, 2009; Knutsson, 1995). Det finns både de som är för idén med 

bokslutsdispositioner och de som är emot. Knutsson (1995) menar att bokslutsdispositioner bör 

tas bort och istället ersättas med en latent skattepost. Edenhammar (2009) bedömer att 

bokslutsdispositioner inte skulle behövas i ett rationellt skattesystem. Engström (2009) tycker 

dock att systemet med bokslutsdispositioner är ett bra system då Sverige inte tillämpar ”carry 

back”2 redovisning.  

 

                                                        
2 Resultatutjämning på tidigare år där bolaget har gått med förlust. 
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Auerbach, Hassett och Södersten (1995) beskriver Sveriges skattereform 1991 och hur den har 

påverkat investerare både inom Sverige och internationellt. Lodin (2014) menar att 

skattereformen 2011 var djärv men inte lika djärv som 1991. Enligt Auerbach et al. (1995) har 

skattereformen inte påverkat investerare lika mycket som många hade trott. Lodin (2014) 

skriver dock att skattereformen 1991 var väl före sin tid och att många länder gick i Sveriges 

fotspår. Lodin (2014) anser att det är bra att sänka bolagsskatten, eftersom det lockar 

internationella företag och investerare till Sverige. Lodin (2014) bedömer dock att 

skattereformen kommer att förenkla Sveriges skattesystem till det bättre i längden. 

Skattereformen 2011 ledde till att bolagsskattesatsen sänktes från 26,3 procent ner till att 1 

januari 2013 vara 22 procent (Prop. 2012/13:1). I budgetpropositionen för 2018 (Prop 

2017/18:245) beslutades det att bolagsskattesatsen skulle sänkas ännu mer under en period för 

att år 2021 vara 20,6 procent. Sverige har alltså konsekvent sänkt bolagsskattesatsen under flera 

år. Enligt Tjernberg (2004) borde en bolagsskattesatssänkning leda till att bokslutsdispositioner 

tas bort.  

 

Niskanen, Kinnunen och Kasanen (2000) beskriver värderelevansen mellan lokala 

redovisningsstandarder och internationella redovisningsstandarder (IAS). Niskanen et al. 

(2000) betonar att lokala redovisningsstandarder har en signifikant värderelevans för både 

internationella och inhemska investerare, dvs. att lokala redovisningsstandarder är viktiga att 

förstå som internationell och inhemska investerare. Niskanen et al. (2000) menar att lokala 

redovisningsstandarder har en större påverkan på investerare än vad internationella standarder 

har.  Niskanen et al. (2000) lyfter fram att obeskattade reserver är en sådan post som är intressant 

för internationella investerare, även omsättning är en post som internationella investerare anser 

är intressant (Niskanen et al., 2000). Posten obeskattade reserver kan uppfattas som intressant 

för internationella investerare, eftersom det inte finns i andra länder (Norberg & Thorell, 2007). 

Kinnunen, Niskanen och Kasanen (2000) belyser i en annan studie att internationella 

investerare föredrar internationella redovisningsstandarder, däremot är internationella 

redovisningsstandarder av begränsad nytta för inhemska investerare.  

 

Fredriksson (2009) har i sin kandidatuppsats använt sig av en kvantitativ metod.  Fredriksson 

(2009) har granskat utvalda företags årsredovisningar mellan åren 2003 – 2006 och från det 

insamlade datamaterialet har två tester gjorts. I det första testet vill författaren se hur 

fördelningen mellan överavskrivning och periodiseringsfonder var mellan åren 2003 – 2006. I 

det andra testet vill författaren se om ett företag använder sig av avsättning till 
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periodiseringsfond, överavskrivning eller båda delarna samtidigt som de använder sig av det 

andra vid samma tillfälle.  Fredriksson (2009) påstår att de större börsnoterade bolagen har 

kommit till insikt om att avsättning till obeskattade reserver inte är mer lönsamt än att betala 

skatten direkt.  Fredriksson (2009) menar att schablonintäkten på periodiseringsfond som har 

tillkommit har påverkat användandet av bokslutsdispositioner negativt. Fredriksson (2009) 

menar att bolagsskattesatsen borde sänkas istället och på så sätt kan företagen öka det egna 

kapitalet. Fredriksson (2009) anser att det här är bra för att då kan företagen självfinansiera sin 

verksamhet och på det sättet minska sina räntekostnader.  

 

Bergendal och Johansson (2014) har gjort en kandidatuppsats om hur mindre aktiebolag gör 

avsättning till periodiseringsfond inom Sverige. Bergendal och Johansson (2014) har i sin 

kandidatuppsats gjort en explorativ studie med analytisk induktion som ansats. Bergendal och 

Johansson (2014) har granskat årsredovisningar mellan åren 2003 – 2013.  I studien kom de 

fram till att avsättning till periodiseringsfond har minskat. Bergendal och Johansson (2014) 

visar att under året 2008, då det var ekonomiskt oroliga tider i Sverige, ökade faktiskt avsättning 

till periodiseringsfond. Bergendal och Johanson (2014) tror att det här beror på att mindre 

företag främst använder periodiseringsfond som en reserv inför framtiden.  

 

Eriksson och Åhren (2006) har i sin kandidatuppsats valt att undersöka large cap bolag noterade 

på Stockholmsbörsen. Om avsättning till periodiseringsfond haft någon påverkan på bolagen 

både innan och efter införandet av räntebeläggningen. Eriksson och Åhren (2006) har i sin 

kandidatuppsats granskat företagens årsredovisningar och intervjuat två företag där personerna 

har haft någon form av chefsposition. Studien visade att av de 54 företagen som undersöktes 

var det mer än 80 procent av företagen som minskade användandet av periodiseringsfonderna. 

Eriksson och Åhren (2006) anser att minskningen kan bero på räntebeläggningen av 

periodiseringsfonderna påverkan på de noterade företagens avsättning.  De två intervjuade 

företagsledarna ansåg därför att avsättning för investeringar var av större betydelse än 

avsättning för att jämna ut deras resultat.   
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3. Metod 

3.1 Kvantitativ metod med deduktiv ansats 

Syftet med studien är att ta reda på om användandet av bokslutsdispositioner har påverkats av 

bolagsskattesatssänkningen. Givet studiens syfte används en kvantitativ metod med en deduktiv 

ansats. En kvantitativ metod har använts för att kunna hitta ett eller flera samband eller mönster 

på olika händelser (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Studiens mål är därför att försöka hitta 

samband mellan olika variabler, för att se om variablerna har någon påverkan på användandet 

av bokslutsdispositioner i börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen. En fördel med att använda 

sig av en kvantitativ metod är bland annat att en stor mängd datamaterial kan analyseras och 

utvecklas genom att använda sig av olika beräkningsprogram. Beräkningsprogrammet som har 

använts i den här studien är STATA, därför är en kvantitativ metod bäst lämpad för studien, 

eftersom en större mängd datamaterial kan analyseras på kortare tid (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009).  

 

En deduktiv ansats kommer användas i studien, eftersom en större mängd datamaterial har 

analyserats och studiens forskningsfråga har skapats med hjälp av tidigare kända teorier. Utifrån 

forskningsfrågan har data samlats in för att testa forskningsfrågan. För att sedan koppla 

resultatet från datainsamling till teorierna. Bryman och Bell (2017) menar att den deduktiva 

metoden representerar den vanligaste om hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut inom 

samhällsvetenskapen. Utifrån det som är tidigare känt eller utifrån kända teorier kan forskaren 

bilda en forskningsfråga som sedan kan testas mot datainsamlingen (Bryman & Bell, 2017). 

Nationalencyklopedin (2019a) förklarar en deduktiv metod som “det vetenskapliga 

förfaringssättet att logiskt härleda satser ur allmänna lagar eller axiom” 

(Nationalencyklopedin, 2019a).  

 

En klar nackdel med den kvantitativa metoden är att den inte kommer få någon djupare 

förståelse i varför bolag väljer att använda bokslutsdispositioner. Metoden i den här studien 

kommer enbart att svara på vilka variabler som påverkar användandet av bokslutsdispositioner, 

och om bolagsskattesatssänkningen har påverkat användandet av bokslutsdispositioner. 

Denscombe menar att (2018) “forskare måste vara medvetna om den typ av numerisk data de 

använder (nominaldata, ordinaldata, intervalldata, kvotdata). Eventuella missförstånd 

beträffande detta kan få skadliga konsekvenser för analysen och de slutsatser som dras” 

(s.389). Bjereld et al. (2009) beskriver att kvantitativa metoder kan uppfattas som fyrkantiga 
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och meningslösa. Som det har nämnts ovan försöker studien med hjälp av en kvantitativ metod 

hitta samband eller mönster. Det här är inte alltid lätt att hitta de samband eller mönster som 

eftersöks. Det krävs mycket arbete att analysera en större mängd data och ibland kan arbetet 

vara meningslöst om den data som undersöks inte är relevant.  

 

3.2 Urval 

Datamaterialet som kommer att användas i studien är från årsredovisningar mellan åren 2010 

och 2017. Det insamlade datamaterialet som kommer användas är från databasen Retriever 

Business. Retriever Business är ett verktyg som används dagligen bland banker, finansbolag 

och statliga myndigheter för att kunna genomföra analyser (Retriever, 2019).  År 2011 gjordes 

en utredning av regeringen, utredningen kom fram till att det behövdes en 

bolagsskattesatssänkning (Lodin, 2014), därför har åren valts för att den första januari 2013 

kom första sänkningen av bolagsskatten. I och med budgetpropositionen 2012 gick 

bolagsskattesatsen ner från 26,3 procent ner till 22 procent (Prop 2012/13:1). Med den här 

tidsramen kan en bra spridning ses på hur sänkningen av bolagsskattesatsen har påverkat 

användandet av bokslutsdispositioner före och efter sänkningen.  

 

Den data som har samlats in kallas för paneldata. Paneldata består av observationer på flera 

enheter där varje enhet observeras vid två eller flera tidsperioder (Stock & Watson, 2015). Den 

data som har samlats in är ”unbalanced” paneldata, eftersom det saknas data för vissa företag 

under vissa år i databasen (Stock & Watson, 2015). Avgränsningen som har gjorts är small, mid 

och large cap bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. För att klassificeras som ett small 

cap bolag krävs ett börsvärde under 150 miljoner euro, för mid cap bolag krävs det att 

börsvärdet är mellan 150 miljoner euro och en miljard euro och för large cap bolag krävs det 

att börsvärdet är minst 1 miljard euro (Hansson & Tegebring, 2007). Enligt 

Nationalencyklopedin (2019b) beräknas börsvärdet genom att ta priset på en aktie multiplicerat 

med hur många aktier som finns inom bolaget. För att exemplifiera det här kan det menas att 

om ett bolag har 10 aktier och aktierna är värda 10 kronor styck kommer bolaget ha ett 

börsvärde på 100 kronor. Den här avgränsningen har valts för att större noterade bolag sätter av 

mer till bokslutsdispositioner (Andersson, 2006).  

 

De förklarande variablerna som kommer att användas i studiens granskning av small, mid och 

large cap bolag på Stockholmsbörsen är kassa och bank, omsättning, utdelningsbart kapital, 
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antal anställda, summa eget kapital, soliditet, avkastning på totalt kapital, avskrivningar, 

rörelseresultat före avskrivningar, summa materiella tillgångar, summa immateriella tillgångar, 

löner till styrelse, löner till VD, bruttoresultat, rörelseresultat (EBIT), skatt på årets resultat, 

årets resultat och DID-indikatorn3. Tidigare studier har nämnt de här variabler som förslag till 

vidare forskning eller som intressanta (Andersson, 2006; Auerbach, Hassett & Södersten, 1995; 

Bergendal & Johnson, 2014; Eriksson & Åhren, 2006; Fredriksson, 2009; Niskanen, Kinnunen 

& Kasanen, 2000). 
 

3.3 Insamling av data 

För att framställa datamaterialet använde vi oss av följande information i Retriever Business. 

 

Tabell 1, URVAL RETRIEVER BUSINESS 

Variabel Urval 

Bolagsform 
Börslista 
Small cap 
Mid cap 
Large cap 
 

Aktiebolag 
Small cap, Mid cap och Large cap 
2010 - 2017 
Stockholmsbörsen 
Sverige 
 

Källa: Egen bearbetning. 

 

2019-04-05 laddades datamaterialet ner från Retriever business och bestod av 304 bolag, som 

då var noterade på small, mid och large cap listan på Stockholmsbörsen. För att kunna 

framställa datamaterialet som vi eftersökte använde vi oss av rapport-och uttagsfunktionen 

”Dataexport” via databasen Retriever Business. Det här gjordes för att kunna skapa en fil i 

programmet Microsoft Office Excel. Vi bestämde oss för att hämta datamaterialet för vårt urval 

mellan åren 2010 och 2017 för att kunna se om sänkningen av bolagsskattesatsen påverkat 

användandet av bokslutsdispositioner. Som har nämnts i kapitel 3.2 gjordes det en utredning 

2011, för att sedan komma fram till att en bolagsskattesatssänkning krävdes. År 2012 beslutade 

regeringen att bolagsskattesatsen skulle ändras från att vara 26,3 procent till att första januari 

2013 vara 22 procent (Lodin, 2014; Prop 2012/13:1). Våra utvalda förklarande variabler i 

förhållande till bokslutsdispositioner är även de hämtade från databasen Retriever Business. 

Våra variabler är kassa och bank, omsättning, utdelningsbart kapital, antal anställda, summa 

eget kapital, soliditet, avkastning på totalt kapital, avskrivningar, rörelseresultat före 

                                                        
3 Difference-in-difference regressionen. 
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avskrivningar, summa materiella tillgångar, summa immateriella tillgångar, löner till styrelse, 

löner till VD, bruttoresultat, rörelseresultat (EBIT), skatt på årets resultat, årets resultat. 

(Andersson, 2006; Auerbach, Hassett & Södersten, 1995; Bergendal & Johnson, 2014; Eriksson 

& Åhren, 2006; Fredriksson, 2009; Niskanen, Kinnunen & Kasanen, 2000). 

 

3.4 Statistisk metod 

Scherbaum och Shockley (2015) menar att regressioner används inom den kvantitativa metoden 

för att beskriva korrelationer mellan olika variabler. Hill, Griffiths och Lim (2018) beskriver 

något som kallas för naturliga experiment. Naturliga experiment är när det sker ett skift, 

exempelvis bolagsskattesatssänkningen 2013. Tidigare var bolagsskattesatsen 26,3 procent och 

efter ett beslut från regeringen sänktes skattesatsen till 22 procent, vilket innebar ett naturligt 

skift. Difference-in-difference (DID) är en sådan statistisk regressionsmetod som används vid 

naturliga experiment (Hill, Griffiths & Lim, 2018). Den förklarar hur den beroende variabeln 

påverkas av den förklarande variabeln om den förklarande variabeln ändras. DID tar hänsyn till 

att det har skett en exogen förändring. Det här är varför DID har använts som statistisk metod i 

studien, eftersom syftet är att se om bolagsskattesatssänkningen har påverkat användandet av 

bokslutsdispositioner. I studien finns ett antal förklarande variabler som sedan ska testas mot 

en beroende variabel, bokslutsdispositioner. Variablerna har valts genom att undersöka tidigare 

studier för att se vilka variabler som oftast påverkar resultatet. Angrist och Pischke (2009) 

menar att DID är en bra regressionsmetod, eftersom det är enkelt att lägga till fler variabler om 

de skulle vara intressanta. Det är även enkelt att ändra och lägga till fler år eller perioder som 

är av intresse. DID regressionen gjordes i statistikprogrammet STATA.  

 

En nackdel med regressioner är att urvalet kan vara partiskt (selection bias). Angrist och 

Pischke (2009) exemplifierar det här med hjälp av ett sjukhus, ”Do hospitals make people 

healthier?” (Angrist & Pischke, 2009 s.10). Frågan i sig är bildlig, men ändå en fråga som 

forskare ställer sig. Det finns många olika sorters människor som uppsöker vård, alla med olika 

förutsättningar. Data som då fås fram kan vara svår att tolka. Många kan svara att de har fått 

bra hjälp av sjukhuset men samtidigt kan data visa att de har blivit sjukare (Angrist & Pischke 

2009). I den här studien är urvalet bolag noterade på small, mid och large cap på 

Stockholmsbörsen, därför kan urvalet inte säga något om övriga bolag inom Sverige som inte 

är noterade på de här listorna.  
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3.5 Etiska förhållningssättet  

När datamaterialet har samlats förlitas det att databasen Retriever Business utger rätt siffror. 

Det litas även att Retriever Business lagrar data på ett lagligt och etiskt korrekt sätt. Via deras 

hemsida skriver Retriever Business att de har ett utgivningsbevis som är utfärdat av 

myndigheten för press, radio och TV enligt den s.k. databasregeln. Det här innebär att databasen 

omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen (Retriever, 2019).  

Det här innebär att den data som är tillgänglig via Retriever Business kan anses som både laglig 

och etisk. Retriever Business är ett företag som är beroende av att ha ett högt anseende, eftersom 

det är många statliga verk och stora företag som använder sig utav deras tjänster.  
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4. Resultat 

4.1 Summering deskriptiv statistik 

För att få ett större perspektiv på det insamlade datamaterialet har vi summerat variablernas 

läges och spridningsmått i tabell 2. Vi har undersökt 301 börsnoterade bolag på 

Stockholmsbörsen mellan åren 2010 till 2017. Det här motsvarade cirka 2285 observationer per 

variabel. Antalet observationer per variabel skiftar på grund av att en del av datamaterialet inte 

är inlagd i databasen Retriever Business. Det finns tre bolag i det insamlade datamaterialet som 

inte har någon ekonomisk verksamhet inrapporterat i databasen Retriever Business. Bortfallet 

kommer inte att påverka vår studie. De tre bolagen är Handelsbanken, Swedbank och 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Varför deras ekonomiska verksamhet inte är 

inrapporterat i databasen Retriever Business är för att banker redovisar andra finansiella mått 

än ”vanliga” aktiebolag. Bortfallet i datamaterialet är tre bolag av totala 304 bolag, därför anses 

bortfallet på tre bolag inte påverka studiens resultat. Bortfallet är 0,9 procent, vilket anses som 

ett väldigt litet bortfall (Bryman & Bell, 2017).  

 

För de flesta variablerna kan såväl medelvärde, minimi- och maximivärde utläsas i tabellen. 

Variablerna kassa och bank, soliditet, omsättning, summa eget kapital, avkastning på totalt 

kapital, avskrivningar, rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), summa materiella 

anläggningstillgångar, summa immateriella anläggningstillgångar, löner till styrelse och VD, 

bruttoresultat, rörelseresultat (EBIT), skatt, årets resultat, utdelningsbart kapital och 

bokslutsdispositioner visar att det finns en stor spridning mellan min- och maximivärdena.  
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TABELL 2, SUMMERING DESKRIPTIV STATISTIK 

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse Minvärde Maxvärde  
Årtal 2432 2013,5 2,291759 2010 2017 
Kassa och bank 2293 824483 3379483 0 4,47e+07 
Soliditet 2293 47,10809 96,25711 -4421,6 100 
Omsättning 2293 9694557 2,99e+07 -1,49e+07 3,36e+08 
Antal anställda 2292 4883,658 19466,4 0 287732 
Summa eget kapital 2293 6293260 2,07e+07 - 2053000 3,36e+08 
Avkastning på totalt kapital 2293 -92,47703 4653,179 -222407 12214,2 
Avskrivningar 2293 44656,53 194210 0 2413000 
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) 2293 1517263 5844275 -1,51e+07 1,17e+08 
Summa materiella anläggningstillgångar 2293 3583314 1,07e+07 0 9,85e+07 
Summa immateriella anläggningstillgångar 2292 2772486 8618577 0 9,19e+07 
Löner till styrelse och VD 2293 109227,2 1460769 0 5,25e+07 
Bruttoresultat 2287 2404002 9216339 -85202 1,08e+08 
Rörelseresultat (EBIT) 2293 1055417 3758452 -1,51e+07 5,21e+07 
Skatt 2293 223606.8 724333.7 0 7100000 
Årets resultat 2288 850880,7 3275843 -1,56e+07 5,07e+07 
Utdelningsbart kapital 2293 4644326 1,81e+07 -5659000 3,18e+08 
Bokslutsdispositioner 2293 34545,21 360089,3 -4625000 8209000 
DID 2432 0,5596217 0,4965346 0 1 

 Källa: Egen bearbetning 
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4.2 Resultat  
Formeln som har använts i studien vid framställning av resultatet är difference-in-difference 

regressionen med fixa effekter för år. För att få en övergripande bild vad formeln innefattar kan 

följande information komma till användning:  

• β0 = Konstanten 

• it = Omfattar datamaterial (siffror) för olika företag under olika år 

• uit = Error term 

 

!"#$%&'$()$*"$)')"+,-./
= 	23 +	25#6$$6&86+#./ +	29$"%)()','./ +	2:";$ä''+)+=./
+	2>6+'6%6+$'ä%%(6./ +	2?$&;;6,=,'#6*)'6%./
+	2@6A#6$'+)+=*å'"'6%'#6*)'6%./ +	2C6A$#-)A+)+=./
+	2D6A#6$'+)+=*å'"'6%'#6*)'6%./
+	2E$&;;6;6',-),%%66+%ä==+)+=$')%%=å+=6-./
+	253$&;;6);6',-),%%66+%ä==+)+=$')%%=å+=6-./
+	255%ö+,-')%%$'G-,%$,&HI./ +	2598-&''"-,$&%'6'./
+	25:-ö-,%$,-,$&%'6'(K!LM)./ +	25>O#6''./ +	25?å-,'$-,$&%'6'./
+	25@&'(,%+)+=$86-'#6*)'6%./ +	25C()(./ +	&./ 

 

Om p <0.1 i tabell 3 kan det antas att det finns en statistisk signifikansnivå. Om variabeln i 

tabell 3 består av en stjärna är signifikansnivån hög. Består variabeln av två stjärnor är 

signifikansnivån högre. Består variabeln av tre stjärnor är signifikansnivån högst. Består 

variabeln däremot av en # symbol (fyrkant) är variabeln signifikant på en tioprocentig nivå.  

Den totala förklaringsgraden, P9, är 32,36 procent. Det här betyder att till 32,36 procent 

förklarar våra variabler förändringen i användning av bokslutsdispositioner. Enligt Körner och 

Wahlgren (2015) syftar signifikanstestet till att beräkna sannolikheten för att det finns en 

statistisk säkerställd skillnad som inte är slumpmässig. Här testas om variablerna är 

signifikanta, skilda från noll. Sannolikheten är p-värdet. Vanliga signifikansnivåer är 5 procent, 

1 procent och 0,1 procent. Noll till tre stjärnor används för att visualisera signifikansnivåerna. 

Ju lägre p-värde desto högre signifikans.   
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I tabell 3 kan följande information utläsas att kassa och bank har en positiv signifikant påverkan 

på 0,1 procent på användandet av bokslutsdispositioner. Soliditet har en ingen signifikant 

påverkan på användandet av bokslutsdispositioner. Omsättningen har en negativ signifikant 

påverkan på 0,1 procent på användandet av bokslutsdispositioner. Antal anställda har en positiv 

signifikant påverkan på en procent på användandet av bokslutsdispositioner. Summa eget 

kapital har en positiv signifikant påverkan på 0,1 procent på användandet av 

bokslutsdispositioner. Avkastning på totalt kapital har ingen signifikant påverkan på 

användandet av bokslutsdispositioner. Avskrivningar har en negativ signifikant påverkan på 0,1 

procent på användandet av bokslutsdispositioner. Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) 

har ingen signifikant påverkan på bokslutsdispositioner. Summa materiella 

anläggningstillgångar har en positiv signifikant påverkan på 0,1 procent på användandet av 

bokslutsdispositioner. Summa immateriella anläggningstillgångar har en negativ signifikant 

påverkan på 0,1 procent på användandet av bokslutsdispositioner. Löner till styrelse och VD 

har ingen signifikant påverkan på användandet av bokslutsdispositioner. Bruttoresultat har en 

negativ signifikant påverkan på 0,1 procent på användandet av bokslutsdispositioner. 

Rörelseresultat (EBIT) har en negativ signifikant påverkan på 0,1 procent på användandet av 

bokslutsdispositioner. Skatt har en positiv signifikant påverkan på 0,1 procent på användandet 

av bokslutsdispositioner. Årets resultat har en positiv signifikant påverkan på 0,1 procent på 

användandet av bokslutsdispositioner. Summa utdelningsbart kapital har en negativ signifikant 

påverkan på 0,1 procent på användandet av bokslutsdispositioner. DID har en positiv signifikant 

påverkan på tio procent på användandet av bokslutsdispositioner.   
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I tabell 3 framförs resultatet av difference-in-difference analysen/regressionen. 
 
TABELL 3, RESULTAT BOKSLUTSDISPOSITIONER 
Variabel Koefficient Standardfel 

Kassa och bank 0,0165591*** 0,0047022 

Soliditet -9,634352 63,6702 

Omsättning -0,003541*** 0,0007692 

Antal anställda 1,724765** 0,5521891 

Summa eget kapital 0,0157779*** 0,0025535 

Avkastning på totalt kapital -0,2411469 1,306464 

Avskrivningar -0,307135*** 0,0408083 

Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) -0,0037291 0,0021681 

Summa materiella anläggningstillgångar 0,018644*** 0,0009606 

Summa immateriella anläggningstillgångar -0,0086224*** 0,0015395 

Löner till styrelse och VD -0,002382 0,0041856 

Bruttoresultat -0,0229794*** 0,0023408 

Rörelseresultat (EBIT) -0,040552*** 0,005878 

Skatt 0,2790301*** 0,0218258 

Årets resultat 0,0280239*** 0,0054587 

Summa utdelningsbart kapital -0,0145608*** 0,0026357 

DID 50181,31# 26798,39 

Förklaringsgrad, R2                                                                                           0,3236 

Signifikansnivå *=p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001, #<0,1 
Källa: Egen bearbetning 
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5. Diskussion 
Syftet med studien är att ta reda på om en sänkning av bolagskattsatsen har påverkat 

användandet av bokslutsdispositioner. Variablerna som är signifikanta i undersökningen är 

kassa och bank, omsättning, antal anställda, avskrivningar, summa materiella 

anläggningstillgångar, summa immateriella anläggningstillgångar, bruttoresultat, 

rörelseresultat (EBIT), skatt, årets resultat, summa eget kapital, summa utdelningsbart kapital 

och DID.  

 

Variabeln kassa och bank visar en positiv signifikantnivå till användandet av 

bokslutsdispositioner, vilket betyder att bolag som har en stor kassa sätter av mer till 

bokslutsdispositioner, än de företag som har mindre kassa. Det här kan kopplas ihop med 

pecking order-teorin, eftersom företag då helst vill finansiera sina investeringar med eget internt 

kapital. Om företaget har en stor kassa kan de använda bokslutsdispositioner, för att i framtiden 

använda de här pengarna till att finansiera investeringar (Myers, 1984).  Fama och French 

(2002) menar att pecking order-teorin är bättre lämpad för bolag som har hög lönsamhet och 

låga investeringar. Bolag som har en stor kassa kan också tänkas ha hög lönsamhet, vilket kan 

betyda att bolagen använder bokslutsdispositioner som ett finansieringsalternativ.  

 

Omsättnings variabeln visar ett negativt signifikant samband till användandet av 

bokslutsdispositioner. Ett bolag behöver dock inte ha ett dåligt resultat om omsättningen har 

minskat, därmed kan bolag som visar en negativ utveckling i omsättning fortfarande använda 

sig utav bokslutsdispositioner i praktiken (Johansson et al., 2013).  Niskanen et al. (2000) 

belyser i sin studie att omsättning är en sådan post i bokföringen som internationella investerare 

anser som relevant. Då omsättning i den här studien visar en negativ signifikant påverkan på 

bokslutsdispositioner, vilket betyder det att om omsättningen ökar så kommer användandet av 

bokslutsdispositioner minska. Det här kan tyckas vara intressant för både nationella och 

internationella investerare.  

 

Variabeln antal anställda visar en positiv signifikansnivå mot användandet av 

bokslutsdispositioner, vilket betyder att större börsbolag använder, i högre grad, 

bokslutsdispositioner än mindre företag. Freeman och Reed (1983) beskriver vikten av att 

tillfredsställa intressenter. En intressent kan vara en anställd men det kan också vara en 

investerare (Freeman & Reed, 1983). Alla intressenter är intresserade i bolaget men på olika 
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sätt. Den anställda vill ha kvar sitt jobb och den stadiga inkomsten samt alla andra förmåner 

som en inkomst ger, investeraren vill se företaget växa men samtidigt få avkastning på sitt 

satsade kapital (Philips, 2002).  

 

Variabeln avskrivningar har även den en negativt signifikant påverkan vid användandet av 

bokslutsdispositioner. Om ett bolag ökar sina avskrivningar kommer bolagen minska sitt 

användande av bokslutsdispositioner. Det här kan strida emot aktieägarteorin, eftersom en 

ökning av avskrivningar gör att vinsten minskar. Enligt Friedman (1970) ska bolagen fokusera 

på vinstmaximering, för att kunna ge så mycket utdelning som möjligt till sina aktieägare. 

Bolagen ska inte bry sig om hållbarhet eller andra etiska förhållningssätt utan det är aktieägaren 

som får göra det valet. Friedman (2002) menar dock att bolagen kommer bry sig om de etiska 

valmöjligheterna ändå för att behålla sina aktieägare. Ett exempel är hållbarhetsredovisning, 

hållaberhetsredovisning är från och med år 2017 lagstadgat för företag med 175 miljoner i 

balansomslutning, 350 miljoner i nettoomsättning och 250 anställda (Årsredovisningslagen, 

1995:1554). Innan lagförändringen var det flera större börsbolag som redovisade sitt 

hållbarhetsarbete ändå. Exempelvis H&M som har redovisat hållbarhetsredovisning sedan 2002 

(H&M investerarsidor, 2019).  

 

Summa materiella anläggningstillgångar variabeln visar en positiv signifikansnivå mot 

användandet av bokslutsdispositioner. En positiv påverkan betyder att desto mer materiella 

anläggningstillgångar ett bolag har, desto mer kommer bolaget använda sig utav 

bokslutsdispositioner. Kraus och Litzenberger (1973) förespråkar trade-off-teorin, vilket 

betyder att bolagen borde ha en optimal skuldsättningsgrad. Reporäntan ligger i dagsläget på -

0,25 procent och har varit negativ sedan 2015 (Riksbanken, 2019). Då reporäntan är så pass låg 

är det fördelaktigt för företagare att ta lån och finansiera investeringar med hjälp av lånat kapital 

(Bolter, 2018), därför bör bolagen redan ha uppnått en optimal skuldsättningsgrad.  Andersson 

(2006) betonar i sin studie om hur svårt det är för mindre företag att anskaffa externt kapital. I 

den här studien är urvalet börsnoterade företag, därför kan det anses att större börsnoterade 

bolag inte har svårt att anskaffa externt kapital. Eriksson och Åhren (2006) lyfter fram i sin 

studie att införandet av räntebeläggning på periodiseringsfonder orsakade att cirka 80 procent 

av bolagen, noterade på large cap-listan vid det tillfället, minskade sitt användande av 

periodiseringsfonder. Eriksson och Åhren (2006) menar att periodiseringsfonder har använts 

främst för att säkra inför framtida investeringar, inte i resultatutjämnande syfte. Vid ett lågt 

ränteläge kan det anses väldigt förmånligt att använda bokslutsdispositioner. Summa 
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immateriella anläggningstillgångar har dock en negativ signifikant påverkan vid användandet 

av bokslutsdispositioner. Om ett bolag har mycket immateriella tillgångar, kommer bolaget 

använda sig utav bokslutsdispositioner mindre.  

 

Variabeln rörelseresultat (EBIT) visar en negativ signifikant påverkan vid användandet av 

bokslutsdispositioner. Om bolaget har ett stort rörelseresultat kommer bolaget använda 

bokslutsdispositioner i mindre utsträckning. Variabeln bruttoresultat visar också en negativ 

signifikant påverkan vid användandet av bokslutsdispositioner. Om bolaget har ett stort 

bruttoresultat kommer bolaget använda bokslutsdispositioner i mindre utsträckning. Det här 

kan anses vara intressant då bolagen med höga resultat före skatt eller avskrivningar, bör 

resultera i att bokslutsdispositioner används i en högre grad enligt teorin (Johansson et al. 2013).    

 

Skatt på årets resultat-variabeln är en av de mer intressanta variablerna med tanke på kopplingen 

till studiens syfte. Variabeln har en positiv signifikant påverkan vid användandet av 

bokslutsdispositioner. Auerbach et al. (1995) och Lodin (2014) har skrivit om de olika 

skattereformer som Sverige genomfört. Skattereformen 1991 och skattereformen 2011 har båda 

påverkat svensk skattepolitik (Lodin, 2014). Nu inväntar Sverige en ny tid med ännu fler 

bolagsskattesänkningar. Variabeln visar idag att desto mer skatt bolagen betalar, desto mer sätts 

av till bokslutsdispositioner. Frågan är då, om det kommer se ut på det här viset i framtiden.   

 

Årets resultat-variabeln visar även den en positiv signifikant påverkan vid användandet av 

bokslutsdispositioner. För att ett bolag ska kunna använda sig utav bokslutsdispositioner måste 

bolaget ha gått med vinst (Johansson et al. 2013). Enligt aktieägarteorin ska bolag maximera 

sin vinst, för att kunna ge maximal utdelning till aktieägare (Friedman, 2002). Alla bolag strävar 

efter att ha ett bra resultat i slutet på året, eftersom det finns många olika intressenter som 

kontrollerar den posten i en årsredovisning. Inom intressentteorin ingår bland annat 

kreditgivare, anställda och aktieägare (Philips, 2003). De som är mest intresserade av årets 

resultat är kreditgivare och aktieägare, eftersom de vill se om företaget har gått med vinst. 

Aktieägare vill veta om företagen har gått med vinst för att veta om det är en bra investeringen 

eller inte. Kreditgivare vill se att företagen går med vinst för att veta att lånen kan betalas.  

 

Andersson (2006) menar att mindre bolag gärna vill finansiera interna investeringar med eget 

kapital, eftersom variabeln eget kapital har en positiv signifikansnivå påstår den här studien 

samma sak. När eget kapital ökar kommer användandet av bokslutsdispositioner också öka. 
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Andersson (2006) belyser också obeskattade reservernas betydelse för att klara av svängningar 

i konjunkturen. Bergendal och Johansson (2014) bekräftar Anderssons (2006) teori, eftersom i 

deras studie ökade avsättning till periodiseringsfond under finanskrisen.  

 

Enligt aktieägarteorin ska företag vinstmaximera på alla lagliga och etiska sätt (Friedman, 

1970). Variabeln utdelningsbart kapital har en negativ signifikant påverkan vid användandet av 

bokslutsdispositioner, därför kan vi koppla ihop den med aktieägarteorin. Aktieägarteorin vill 

maximera utdelning till aktieägare (Friedman, 1970). Resultatet visar att desto mer utdelning 

bolag ger, desto mindre används bokslutsdispositioner. Fama och French (2002) anser att bolag 

som har en hög utdelning, har låga investeringar men hög lönsamhet.   

  

Difference-in-difference regressionen, DID, visar att sänkningen av bolagsskattesatsen har 

påverkat användandet av bokslutsdispositioner positivt, vilket betyder att användningen har 

ökat när skattesatsen har sänkts. Det här resultatet säger emot både Tjernberg (2004) och 

Fredriksson (2009). Både Tjernberg (2004) och Fredriksson (2009) påstår att 

bokslutsdispositioner borde tas bort för att istället sänka bolagsskatten. Det här är intressant, 

eftersom bolagsskatten ska sänkas från 22 procent till året 2019 vara 21,4 procent till att år 2020 

vara nere på 20,6 procent (Prop 2017/18:245).  Vi förväntade oss ett negativt samband mellan 

sänkningen av bolagsskattesatsen och användandet av bokslutsdispositioner, då tidigare studier 

har påstått att en bolagsskattesatssänkning borde leda till att användandet av 

bokslutsdispositioner minskar (Andersson, 2006; Fredriksson, 2009). Andersson (2006) 

kommer fram till i sin studie att mindre företag gör mindre avsättningar till periodiseringsfond. 

Eriksson och Åhren (2006) har studerat noterade bolag på large cap listan, där hade 80 procent 

av de undersökta bolagen minskat sina avsättningar till periodiseringsfond p.g.a. införandet av 

räntebeläggningen. Bergendal och Johansson (2014) lyfter fram i sin studie att avsättning till 

periodiseringsfonder har minskat; däremot under ekonomiskt oroliga tider visade deras studie 

att avsättningen till periodiseringsfond hade ökat. Vi tror att ökningen inte har berott på 

sänkningen av bolagsskatten utan p.g.a. konjunktursvängningarna. Enligt Konjunkturinstitutet 

(2019, refererad i Carlgren, 2019b) vände konjunkturen uppåt år 2013. Under 2015 och 2016 

har det varit högkonjunktur i Sverige (Carlgren, 2019b). När högkonjunktur råder har bolagen 

haft bra med likviditet, därmed haft mer pengar och kunnat använda sig utav 

bokslutsdispositioner i högre utsträckning.   

 



 24 

Det kommer bli spännande att se om framtida skattesänkningar får något större avtryck än de 

som redan har implementeras. Vi trodde inför studien att skattesänkningen som skedde 2013 

skulle ha haft en större påverkan än vad den faktiskt har haft. En frågeställning som har uppstått 

under studien, är om de svenska börsbolagen skulle bli ännu mer harmoniserat mot den 

internationella redovisningen. Kommer bokslutsdispositioner då att försvinna? Ur en politisk 

synpunkt kommer det parti/partier som beslutar borttagandet ogillas. Börsbolagen kommer då 

tvingas att återföra sina obeskattade reserver, vilket kommer resultera i stora skattesmällar för 

många av de största börsbolagen. Artsberg (1996) menar att kopplingen mellan beskattning och 

redovisning är stark i Sverige. Diskussionen om avskaffandet av bokslutsdispositioner och 

obeskattade reserver har varit aktuell sedan 1996 (Knutsson, 1995). Knutsson, (1995) 

dåvarande sekreterare för redovisningskommittén, föreslår att sambandet mellan beskattning 

och redovisning behöver vara mer frikopplat. Knutsson (1995) förespråkar för borttagandet av 

bokslutsdispositioner och obeskattade reserver, för att istället ersätta med en latent skattepost. 

Knutsson (1995) menar att avskrivningar och avsättningar som görs uteslutande av skatteskäl 

bör inte redovisas i resultat- eller balansräkningen utan i företagets deklarationer. I efterhand 

vet vi att redovisningskommitténs förslag inte gick igenom, eftersom bokslutsdispositioner och 

obeskattade reserver finns kvar. Edenhammar (2009), dåvarande ordförande i 

bokföringsnämnden skriver i en debattartikel i DI, att Sverige borde avskaffa de skattemässiga 

avskrivningsreglerna och basera beskattningen på tillgångarnas verkliga värde. Edenhammar 

(2009) påpekar även att periodiseringsfonder inte behövs i ett rationellt skattesystem.  Engström 

(2009) invänder och menar att obeskattade reserver behövs då Sverige inte har något ”carry 

back” system. Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner behövs för att kunna kvitta mot 

förluster i exempelvis lågkonjunktur (Engström, 2009). Engström (2009) föreslår däremot att 

om de obeskattade reserverna försvinner från årsredovisningarna och istället tas upp som ett 

skattetekniskt avdrag i deklarationen. En sådan ändring skulle underlätta för utländska 

investerare då obeskattade reserver är en svensk särlösning (Norberg & Thorell, 2007).  

 

Pecking order-teorin och trade-off-teorin är två välkända företagsekonomiska teorier som kan 

kopplas till den här studien. Teorier har olika synpunkter om hur företag ska finansiera sina 

investeringar. I den här studien, där större börsnoterade bolag har studerats, kan det tyckas att 

bolagen föredrar pecking order-teorin. Det här kan vara intressant då ränteläget i Sverige är 

lågt, därför kan det tyckas att bolagen bör föredra trade-off-teorin och en maximal 

skuldsättningsgrad (Bolt, 2018; Kraus & Litzenberger, 1973; Riksbanken, 2019). Att 

bokslutsdispositioner är fortsatt viktiga för internfinansiering är ett av studiens bidrag. 
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Sänkningen av bolagsskattesatsen har påverkat användandet av bokslutsdispositioner på ett 

positivt sätt, vilket betyder att användandet av bokslutsdispositioner har ökat är ytterligare ett 

bidrag. Det finns fortfarande flera bekymmer med bokslutsdispositioner, ett av dem är att 

utländska investerare inte förstår sig på dem (Drefeldt, 2009).  
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6. Slutsats 
6.1 Sammanfattning 
Studien visar att bolagsskattesatssänkningen inte har påverkat bolagen att minska sitt 

användande av bokslutsdispositioner. Istället har bolagen ökat sitt användande av 

bokslutsdispositioner. Vad ökningen beror på kan studien ej svara på. I diskussionsavsnittet 

lyfts olika alternativ till varför ökningen har skett. Resultatet kan tyda på att small, mid och 

large cap bolag på Stockholmsbörsen använder bokslutsdispositioner för internfinansiering.  

 

6.2 Förslag till vidare studier 
Då den här studien är en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats, vore det intressant 

med en kvalitativ undersökning om ämnet. Med mer djupgående frågor som, varför bolagen 

fortfarande använder bokslutsdispositioner?  

 

Det finns ett behov att se varför bokslutsdispositioner fortfarande används, när det finns studier 

som tyder på att de borde tas bort (Fredriksson, 2009; Tjernberg, 2004). Vilka faktorer bryr sig 

faktiskt bolagen om när de sätter av till bokslutsdispositioner. En kvalitativ undersökning skulle 

kunna ge en djupare förståelse i varför bolag väljer att använda bokslutsdispositioner.  

 

6.3 Våra lärdomar 
Under studiens gång har vi lärt mycket om svensk redovisning, framförallt om 

bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Vi har även nyttjat kunskaper från alla våra år 

vid Högskolan Dalarna. Vi har lärt oss att formulera ett problem utifrån att ha läst tidigare 

forskning. Statistiska data har använts under studiens gång och vi har därmed lärt oss hur data 

analyseras. Vi har även lärt oss vikten av att ha en röd tråd genom hela arbetet.      
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Appendix 
Appendix 1. Variabler som används i studien. 

Variabel Beroende/Oberoende Ursprung 

Bokslutsdispositioner Beroende Retriever 

Kassa och bank Oberoende Retriever 

Soliditet Oberoende Retriever 

Antal anställda Oberoende Retriever 

Omsättning Oberoende Retriever 

Summa eget kapital Oberoende Retriever 

Avkastning på totalt kapital Oberoende Retriever 

Avskrivningar Oberoende Retriever 

Rörelseresultat före avskrivningar Oberoende Retriever 

S:a materiella anläggningstillgångar 

S:a immateriella anläggningstillgångar 

Löner till styrelse och VD 

Bruttoresultat 

Rörelseresultat (EBIT) 

Skatt 

Årets resultat 

Summa utdelningsbart kapital 

DID 

Oberoende 

Oberoende 

Oberoende 

Oberoende 

Oberoende 

Oberoende 

Oberoende 

Oberoende 

Oberoende 

Retriever 

Retriever 

Retriever 

Retriever 

Retriever 

Retriever 

Retriever 

Retriever 

Egen bearbetning 

Källa: Egen bearbetning. 
 
 


