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Sammandrag 

I en värld där individer möts av mängder av ekonomiska begrepp och ekonomisk information 

dagligen har forskning visat att människor har svårt att engagera sig och ha den förståelse som 

krävs för att hantera sin egen privatekonomi. Begreppet ”Financial Literacy” nämns ofta som 

en förklaring till människors olika kunskapsnivå och förståelse. I människors yrkesmässiga roll 

tas denna förmåga ofta för given vara uppfylld. Denna uppsats har undersökt ekonomiska 

kunskaper och ekonomisk förståelse hos enskilda näringsidkare, en företagsform där 

privatekonomin och näringsverksamhetens ekonomi är nära sammankopplade. Genom 

intervjuer med enskilda näringsidkare och redovisningskonsulter undersöktes de ekonomiska 

kunskaperna och den ekonomiska förståelsen hos enskilda näringsidkare i termer av 

näringsidkarnas kännedom och beslutsfattande om den skattemässiga avsättningsmöjligheten 

periodiseringsfond. Resultatet visade att kännedomen om periodiseringsfond och förståelsen för 

avsättningens för- och nackdelar varierade. Den ekonomiska kunskapsnivån om 

periodiseringsfond kan förstås av näringsidkarnas olika ekonomiska intresse och varierade 

ekonomiska läskunnighet (Financial Literacy). Däremot kan andra faktorer såsom alltför 

komplicerade skatteregler även förklara kunskapsnivån.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den värld vi lever i möts en individ av mängder av ekonomisk information och ekonomiska 

begrepp. Alltifrån globala ekonominyheter till lockande erbjudanden om snabba 

okomplicerade SMS-lån. Därmed krävs en grundläggande ekonomisk kunskap och förståelse 

för att kunna utvärdera den information som individen möts av för att fatta rätt beslut. 

Forskning har visat att individer har svårt att bry sig om och hantera sin egen privatekonomi. 

Begreppet “financial literacy” kopplas ofta till problemet då förklaringen till att individer har 

svårigheter med att fatta välmotiverade privatekonomiska beslut är att de har bristande 

förmåga i att förstå sig på ekonomisk information och ekonomiska begrepp (Braunstein & 

Welch 2002). Studier har visat att motivation och intresse kan förklara en individs 

ekonomiska förståelse och därmed kan en förklaring till att människor har bristande 

privatekonomiska kunskaper förklaras av ett ekonomiskt ointresse (Mandell & Klein 2007). 

Samtidigt i kontrast till detta problem tas det ofta för givet att människor i sin yrkesmässiga 

roll har de ekonomiska kunskaper och de färdigheter som krävs för att genomföra sina 

åtaganden (Bay 2011).  

1.2 Problematisering  

Människor är människor, både privat och i sin yrkesmässiga roll, och att det tas för givet att 

en individ i sitt arbete har tillräckligt med ekonomiska kunskaper kan därför ifrågasättas. 

Speciellt aktualiseras detta i en företagsform som enskild näringsidkare där privatekonomiska 

beslut och beslut som rör näringsverksamheten är nära sammankopplade. 

 

Enskild näringsidkare kan ses som en hybridform mellan ett företag och en privatperson då 

näringsverksamhetens resultat blir näringsidkarens beskattningsbara inkomst. Företagsformen 

är heller ingen juridisk person utan näringsidkaren står personligen bakom firmans alla 

förpliktelser (Bolagsverket 2014). Ett exempel på att en enskild näringsidkares privatekonomi 

och näringsverksamhet är nära sammankopplade är den skattemässiga justeringen 

periodseringsfond. Periodiseringsfond påverkar det beskattningsbara resultatet i 

näringsverksamheten men det kan bli på bekostnad i form av lägre sociala förmåner för 

näringsidkaren privat (se bilaga Matematisk illustration). En skatteförenklingsutredning har 

skett om huruvida skattereglerna för enskilda näringsidkare ska bli mer pedagogiska där 
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periodiseringsfond föreslås ersättas av en företagsfond (SOU 2014:68). Förslaget om att 

skattereglerna för enskilda näringsidkare ska bli mer pedagogiska visar på att enskilda 

näringsidkare i den yrkesmässiga rollen kan ha svårigheter med att förstå de ekonomiska 

begrepp och avsättningsmöjligheter som finns för dem.  

 

För att belysa denna problematik är det därmed av intresse att undersöka huruvida ett 

ekonomiskt ointresse kan förklara individers bristande privatekonomiska förståelse, inte bara i 

deras vardagliga liv (Bay 2011) utan även deras kapacitet som företagare (enskilda 

näringsidkare). Denna problematik blir särskilt tydlig när enskilda näringsidkare ska fatta 

beslut om periodiseringsfond och forskningsfrågan i denna studie blir därmed på följande vis.  

1.3 Forskningsfråga 

Vad för kännedom har enskilda näringsidkare om periodiseringsfond och hur fattar de beslut 

om den skattemässiga avsättningsmöjligheten? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur enskilda näringsidkares ekonomiska kunskap 

och förståelse kan förstås i termer av ett ekonomiskt ointresse och ekonomisk läskunnighet.  
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2. Begrepp 
För att läsaren ska få mer förståelse av ämnet enskild näringsidkare och periodiseringsfond 

inför fortsatt läsning följer en utförligare beskrivning av begreppen. Även de sociala 

förmånerna föräldrapenning och sjukpenning samt allmän pension förklaras då användandet 

av periodiseringsfond kan påverka näringsidkarens sociala förmåner.  

2.1 Enskild näringsidkare 

I Sverige finns det idag omkring en miljon företag och av dessa företag är över 50 procent 

enskilda näringsidkare (Statistiska Centralbyrån 2014). En enskild näringsidkare är en 

privatperson som driver näringsverksamhet i bolagsformen enskild firma. Till skillnad från 

aktiebolag krävs inget startkapital och det är heller inget företag som står bakom som juridisk 

person utan individen själv står för alla avtal och förpliktelser i näringsverksamheten 

(Bolagsverket 2014). Resultatet i näringsverksamheten är den enskilda näringsidkarens 

förvärvsinkomst för året, vilket innebär att den beskattas med samma procentsatser som 

löntagare. Det är resultatet i verksamheten och inte de pengar som näringsidkaren tar ut ur 

verksamheten som beskattas. Uttag påverkar inte resultatet i verksamheten (Broberg & 

Lundén 2014:55). I den bemärkelsen skiljer sig enskild näringsidkare från aktiebolag där 

vinsten beskattas med bolagsskatt och delägarna har möjlighet att vara anställda i bolaget och 

ta ut lön. Beskattningsbara förvärvsinkomster beskattas med kommunal inkomstskatt. Har en 

enskild näringsidkare inkomster över den nedre skiktgränsen, vilken för beskattningsåret 2014 

är 420 800 kronor, beskattas den del av inkomsten som överstiger det beloppet med ytterligare 

20 procent. Inkomster över den övre skiktgränsen, för år 2014, 602 600 kronor beskattas med 

ytterligare 5 procent (SFS 1999:1229). Resultatet för året i den enskilda firman kan minskas 

med olika skattetekniska verktyg som räntefördelning, expansionsfond och 

periodiseringsfond, detta för att uppnå en lägre beskattning mer lik den för aktiebolag. De 

sociala förmånerna den enskilda näringsidkaren kan åtnjuta baseras således på resultatet i den 

enskilda firman och näringsidkaren betalar sina egna sociala avgifter (Lodin et al 2013). 

2.2 Periodiseringsfond 

För att skattereglerna ska vara likvärdiga mellan enskilda näringsidkare och aktiebolag finns 

det regler där enskilda näringsidkare ges möjlighet att använda olika avsättningar 

(Skatteverket 2014). En av dessa skatteregler är periodiseringsfond som är en avsättning 

enskilda näringsidkare ges för att minska sin skatt för beskattningsåret. Enskilda 

näringsidkare har möjligheten att årligen avsätta 30 procent av inkomsten i 

näringsverksamheten till periodiseringsfond. Varje års avsättning bildar en egen fond och ska 
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återföras till beskattning senast det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då avdraget 

gjordes (SFS 1999:1229). Återföringar får återföras tidigare och det är även möjligt att 

återföra enbart delar av tidigare års fonder, den äldsta fonden ska däremot alltid återföras 

först. Genom avsättning till periodiseringsfond skjuter den enskilda näringsidkaren upp den 

skatt som ska betalas till senare beskattningsår. Avdrag till periodiseringsfond finns i 

resultatutjämningssyfte och enskilda näringsidkare kan göra avsättningar vid vinstår och 

återföringar vid år med sämre resultat. Många enskilda näringsidkare använder dock 

periodiseringsfonder för att enbart skjuta upp skattebetalningen till framtiden. Avsättningar 

till periodiseringsfond görs i deklarationen och bokförs inte i verksamhetens bokslut (Lundén 

2014:205–207). 

2.3 Föräldrapenning och sjukpenning 

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, avgör storleken på föräldrapenningen och 

sjukpenningen och för en enskild näringsidkare grundas SGI på årsinkomsten från 

näringsverksamheten. Vid beräkningen av SGI tar Försäkringskassan ingen hänsyn till varken 

avsättning till periodiseringsfond eller återföring av avdragen (Försäkringskassan 2013). Den 

sjukpenninggrundande inkomsten har två maxtak och för år 2014 är taket för sjukpenning 

333 000 kronor (Försäkringskassan 2014a) och för föräldrapenning 444 000 kronor 

(Försäkringskassan 2014b). Den sjukpenninggrundande inkomsten kan minskas till 

jämförelseinkomsten om näringsidkaren tjänar mer än så. Jämförelseinkomsten är vad en 

anställd inom samma yrke och med liknande erfarenhet och utbildning tjänar. Om en enskild 

näringsidkares inkomst understiger jämförelseinkomsten tar Försäkringskassan hänsyn till 

inkomsterna från de tre senaste åren för att kunna bestämma den sjukpenninggrundande 

inkomsten för det aktuella året (Försäkringskassan 2014c). Har den enskilda näringsidkaren 

ett resultat under 10 600 kronor en längre period blir ersättningen vid sjukdom, sjukpenningen 

noll kronor medan föräldrapenningen har ett lägsta tak på 225 kronor per dag 

(Försäkringskassan 2014a och 2014c). 

2.4 Allmän pension 

Den allmänna pensionen är den statliga pension som alla löntagare och enskilda näringsidkare 

som arbetat och bott i Sverige har rätt till. Den allmänna pensionen grundas på den 

pensionsgrundande inkomsten och till den allmänna pensionen avsätter staten varje år 18,5 

procent av en individs pensionsgrundande inkomst. Dessa 18,5 procent delas upp i två delar 

där 16 procent går till inkomstpensionen och resterande 2,5 procent till premiepensionen. Vid 
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låg eller utebliven inkomst har en individ alltid rätt till garantipension. När en individ sedan 

går i pension baseras dennes allmänna pension på det totala beloppet som har avsatts till den 

allmänna pensionen under individens arbetsliv (Pensionsmyndigheten 2014a). Den 

pensionsgrundande inkomsten består av de inkomster som en individ betalar skatt för och det 

som avsätts till periodiseringsfond är därmed inte pensionsgrundande förrän det återförs till 

beskattning. Stora avsättningar till periodiseringsfond kan således leda till att lägre belopp 

avsätts till den allmänna pensionen vissa år (se bilaga Matematisk illustration). Inkomster vid 

anställning och näringsverksamhet samt andra skattepliktiga inkomster från 

socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen är alla inkluderade i den pensionsgrundande 

inkomsten. Den pensionsgrundande inkomsten kan maximalt uppgå till 7,5 inkomstbasbelopp, 

inkomster över inkomsttaket är inte pensionsgrundande (Pensionsmyndigheten 2012).  
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3. Litteraturgenomgång 

3.1 Financial Literacy - Ekonomisk läskunnighet 

Begreppet ”Financial Literacy”, i denna studie benämnt ekonomisk läskunnighet, saknar en 

entydig definition. Vissa menar att begreppet är omfattande och inkluderar dels en individs 

ekonomiska kunskaper men även en förståelse för hur privatekonomiska beslut påverkas av 

rådande ekonomiska omständigheter och det ekonomiska läget i samhället. Andra menar att 

begreppet är snävare och enbart innefattar att en individs grundläggande förståelse och 

förmåga i hur man hanterar pengar (Worthington 2006). Trots ingen entydig definition av 

ekonomisk läskunnighet menar dock Hogarth (2002) att majoriteten av definitionerna 

innefattar att en individ har kunskap och förståelse för grundläggande ekonomiska begrepp 

samt att individen kan planera för och fatta ekonomiska beslut.  

 

I en allt mer komplex värld menar Remund (2010) att det finns ett ökat behov av att enas om 

en definition av ekonomisk läskunnighet. Begreppet inkluderar, enligt den definition som 

Remund kommer fram till i sin studie, fem kategorier av egenskaper som tillsammans utgör 

en persons ekonomiska läskunnighet. Den mest grundläggande egenskapen för en ekonomiskt 

läskunnig individ är kunskap om ekonomiska begrepp. Förmågan att uttrycka sig i 

ekonomiska termer är en annan egenskap som bevisar att individen tagit till sig kunskaperna 

som ligger till grund för egenskapen att ha förmåga att hantera pengar och ta ansvar för sin 

privatekonomi. Färdigheten att göra välmotiverade ekonomiska beslut menar Remund är den 

viktigaste egenskapen för ekonomisk läskunnighet. En ekonomiskt läskunnig individ har även 

egenskapen att ha självförtroende i att denne kan planera för framtida ekonomiska beslut 

(Remund 2010). 

 

Nära sammankopplat med begreppet “Financial Literacy” är andra begrepp såsom “Financial 

Knowledge”, “Financial Capability” och “Financial Responsibilization”. Enligt Remund 

(2010) är dessa begrepp synonymer med ekonomisk läskunnighet då alla begrepp i mångt och 

mycket beskriver samma företeelse. Däremot finns det andra som inte håller med om detta. 

Bland annat menar Robb (2012) att “Financial Literacy” och “Financial Knowledge” inte är 

samma sak. Ekonomisk läskunnighet är något som en individ kan lära sig i likhet med att läsa 

en bok men det är inte samma sak som att förstå innehållet i det man läser, vilket Robb menar 

är “Financial Knowledge” (Robb 2012). Skillnaden mellan “Financial Literacy” och 

“Financial Capability” menar vissa är att “Financial Capability” tar begreppet ett steg längre 



7 
 

än ”Financial Literacy” då de menar att “Financial Literacy” enbart gäller kunskap och 

förståelse för ekonomiska begrepp medan “Financial Capability” även inkluderar en individs 

förmåga och kompetens i att fatta ekonomiska beslut samt hur ekonomiskt ansvarstagande en 

individ är (Zakaria & Sabri 2013). Fortsättningsvis i denna studie kommer ekonomisk 

läskunnighet anses vara ett begrepp som omfattar ett brett omfång, i likhet med Remund 

(2010) och Hogarth (2002), då författarna anser att ett bredare begreppsomfång underlättar 

undersökningen i denna studie.  

3.2 Individer och deras privatekonomi 

Begreppet ekonomisk läskunnighet blir ofta kopplat till individer och deras förmåga att 

hantera sin privatekonomi. Forskning har visat att individer har bristande ekonomiska 

kunskaper och att de därmed har svårt både med den dagliga privatekonomin och att planera 

för långsiktiga mål i form av till exempel pensionsplanering och husköp. Individer saknar de 

färdigheter som krävs för att lyckas hantera sin ekonomi på bästa sätt. Med ny teknik och nya 

innovationer blir världen mer komplex att leva i och individer möts av en större mängd 

ekonomisk information i kombination med att mer ekonomiskt ansvar läggs på individen 

själv. En grundläggande ekonomisk kunskap krävs därmed för att kunna utvärdera den 

information individen möts av och för att öka det ekonomiska välståndet vilket många saknar 

(Braunstein & Welch 2002). Lusardi och Mitchell (2007) finner i sin undersökning att bland 

majoriteten av studier om “Financial Literacy” visar dessa på att individer saknar 

grundläggande ekonomiska kunskaper vilket påverkar deras förmåga att spara och investera 

för framtiden. De ser att ekonomisk läskunnighet är lägst bland kvinnor, låginkomsttagare, 

minoriteter samt hos individer med låg utbildning (Lusardi & Mitchell 2007). Även 

Worthington (2006) finner i sin studie att den ekonomiska läskunnigheten är lägst i dessa 

grupper. Han finner att den ekonomiska läskunnigheten är högst hos bland annat ägare till 

företag, universitetsutbildade och höginkomsttagare (Worthington 2006).  

 

I Sverige har Almenberg och Widmark (2011) kollat på ekonomisk läskunnighet bland 

svenska befolkningen, vilket de kallar för finansiell förmåga. De har undersökt ekonomisk 

läskunnighet och individers räknefärdigheter. Resultat visar att svenska befolkningen har 

bristande grundläggande ekonomiska kunskaper och att dessa kunskaper skiljer sig mellan 

olika befolkningsgrupper. Unga och äldre människor har sämre förmåga att fatta ekonomiska 

beslut liksom de med låg utbildning och låg inkomst. Även de finner en skillnad mellan män 
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och kvinnor då män har bättre räknefärdighet. De finner ingen skillnad mellan om en individ 

är anställd av en annan eller är anställd av sig själv (Almenberg & Widmark 2011). 

3.3 Företag och ekonomisk läskunnighet 

I en artikel av Bay (2011) menar hon att det är väl inarbetat och att det tas för givet att 

individer i deras yrkesmässiga roll i organisationer har den förståelse och de ekonomiska 

kunskaper som krävs för att kunna ta till sig ekonomiska begrepp och ekonomisk information. 

Individer antas i sin yrkesmässiga roll ha de färdigheter som krävs för att använda ekonomisk 

information på bästa sätt. Hon skriver att problematiken på organisationsnivå i forskning 

snarare har fokuserat på att få individerna i en organisation att ta ekonomiskt ansvar utan att 

ifrågasätta om den rätta förmågan finns (Bay 2011). Här finns det en stor kontrast mot den 

forskning som gjorts på individer i deras privata roll där stora svårigheter har identifierats i att 

ta till sig ekonomisk information och förstå ekonomiska begrepp.  

 

Marriott och Marriott (2000) kommer fram till, i en undersökning där de studerar ägare av 

småföretag och deras IT-baserade redovisningssystem, att det finns ett underliggande problem 

att många ägare av småföretag saknar ekonomiska kunskaper och en ekonomisk förståelse. I 

studien innebar det att ägarna inte förstod all den information som redovisningssystemet 

kunde bistå med och för att förstå detta kan en småföretagare ta hjälp av en utomstående 

expert då tillräcklig förståelse inte fanns hos företagaren själv (Marriott & Marriott 2000). Här 

visar det sig att det inte är självklart att en individ i sin yrkesmässiga roll har fullständig 

ekonomisk förståelse. 

3.4 Förbättra ekonomisk läskunnighet 

Individers bristande ekonomiska kunskaper är ett stort problem i samhället men vissa menar 

att det är ett problem som går att lösa. En av dessa är Robb (2014) som säger att 

befolkningens ekonomiska förståelse behöver förbättras då det leder till att bättre ekonomiska 

beslut fattas som gör att en individ får bättre välfärd då individer med bättre ekonomisk 

läskunnighet fattar beslut som gynnar pension, sparande, lån och andra privatekonomiska 

aspekter. Vilket de med bristande förståelse har svårigheter i att lyckas med (Robb 2014). 

Problemet går enligt Robb att lösa genom att individen tar hjälp av utomstående experter som 

kan bistå individen med assistans för att individen ska utveckla sin förmåga att utvärdera olika 

alternativ och fatta de beslut som är mest gynnsamma ekonomiskt. Då människor tenderar att 

övervärdera sin egen förmåga är hjälp av en utomstående expert bra för att en individ ska lära 

sig att kritiskt utvärdera och få in nya perspektiv och ha möjlighet att ställa frågor (Robb 
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2014). Marriott and Marriott (2000) är inne på samma spår när de diskuterar hur ägarna i 

småföretag ska förbättra sina ekonomiska kunskaper genom att ta hjälp av ekonomer. Det 

finns diskussioner om att rådgivning i vissa fall kan användas som subtitut till att förbättra den 

ekonomiska läskunnigheten. Studier har däremot visat att det finns tecken på att människor 

som tar råd från andra har högre ekonomisk läskunnighet och därmed kan rådgivning ses som 

en åtgärd för att förbättra individers ekonomiska förståelse (Collins 2012). 

 

Ett annat förslag på hur problemet med bristande ekonomisk läskunnighet kan minskas är att 

försöka utbilda individer i ekonomiskt beslutsfattande. Braunstein och Welch (2002) ger 

förslag på utbildningar på arbetsplatserna, utbildning vid husköp och att individer ska 

uppmanas till ökat privatsparande. Bay (2011) kommer fram till att hur ekonomisk 

information presenteras är avgörande för om individer tar till sig av informationen eller inte. 

Beroende på en persons bakomliggande ekonomiska kunskap säger siffror som denne får 

presenterade för sig olika mycket vilket är viktigt för den som presenterar att komma ihåg 

(Bay 2011). Även Carruther och Espeland (1991) är inne på att presentation av siffror och 

ekonomisk information måste anpassas utefter publikens ekonomiska kunskapsnivå eller 

läskunnighet. 

3.5 Motivation och ekonomisk läskunnighet 

Oavsett på vilket sätt man försöker förbättra en individs ekonomiska läskunnighet har 

forskning visat att motivation och intresse är avgörande för att lyckas med denna förbättring. 

Efter att ha studerat studenter kommer Bay (2010) fram till att för att engagera individer och 

få dem att ta ansvar för sin privatekonomi behöver man väcka tanken hos individen så denne 

blir medveten om sin bristande kunskap och behov av att lära sig mer. För att individen ska 

kunna lära sig mer om ekonomiska kunskaper krävs att informationen förmedlas på ett 

begripligt sätt så att ett intresse byggs upp hos individen. Bay (2010) menar även att individer 

behöver vara motiverade till att förbättra sina ekonomiska kunskaper som ett första steg för en 

förändring. Hon nämner även detta, att bristande ekonomisk förståelse kan förklaras av ett 

ointresse och brist på motivation, i en senare studie (Bay 2011). Motivation är en drivkraft 

bakom individers beteende och utan motivation och intresse har en individ svårt att ta till sig 

ekonomisk kunskap och förbättra sin ekonomiska läskunnighet (Mandell & Klein 2007). 

Mandell och Klein (2007) finner i sin studie, där de undersökt studenter, att det föreligger ett 

positivt samband mellan ekonomisk läskunnighet och motivation och intresse. De drar 
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slutsatsen att motivation och intresse kan förklara en individs nivå av ekonomisk läskunnighet 

(Mandell & Klein 2007). 

3.6 Teoretiskt ramverk 

Individer i deras privata liv har stora problem med att ta till sig ekonomisk information och 

förstå sig på de begrepp som finns men inom företag tas ofta denna kunskap för given vilket 

kan ifrågasättas då människor är människor i båda situationerna. 

  

Enskild näringsidkare är en företagsform där näringsidkarens privatekonomi och ekonomin i 

näringsverksamheten är nära sammankopplat och påverkar varandra. Ett konkret exempel på 

detta är den skattemässiga justeringen periodiseringsfond som påverkar både 

näringsverksamheten i form av lägre skatt som ska betalas men med risk att bli på bekostnad 

av lägre sociala förmåner för näringsidkaren privat. Periodiseringsfond kan ses som ett 

ekonomiskt verktyg och ett ekonomiskt begrepp och ses därför som en lämplig 

undersökningsvariabel. Det är även näringsidkaren själv som är personligt ansvarig för 

firmans alla förpliktelsyer.  

 

Den forskning som gåtts igenom i ovanstående litteraturgenomgång visar på att individer har 

svårt att engagera sig i sin egen privatekonomi och att en förklaring till problemet kan vara 

bristande ekonomisk läskunnighet. Bristande ekonomisk läskunnighet kan förklaras av ett 

bristande ekonomiskt intresse då forskning har påvisat att motivation och väckande av 

intresse är väsentliga aspekter för att förbättra en individs förståelse till ekonomisk 

information och ekonomiska begrepp. Kring företag och på organisationsnivå tas det ofta för 

givet att människorna inom företagen är yrkesmässiga och därmed har de ekonomiska 

kunskaper som krävs för att fatta välmotiverade beslut. Andra studier har däremot visat att 

ägare i mindre företag har varierade ekonomiska kunskaper. 

 

Enskilda näringsidkare har som nämnts ingen tydlig gränsdragning mellan privatpersonen och 

firman då företagsformen inte är en juridisk person och då företaget är starkt sammankopplat 

med individen som står bakom. Människor kan ha svårt att förstå sig på ekonomisk 

information privat och bakom varje företag finns det människor och därför går det inte att ta 

för givet att människor i deras yrkesmässiga roll, till exempel i sin roll som enskild 

näringsidkare, har fullständiga ekonomiska kunskaper.  
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Enskild näringsidkare är starkt sammankopplat till privatpersonen som driver firman och i 

kombination med att näringsverksamheten påverkar privatekonomin anser författarna att 

teorin om ekonomisk läskunnighet kan appliceras på enskilda näringsidkare även för att 

undersöka vad för ekonomiska kunskaper de har som rör näringsverksamheten. Oavsett 

demografiska faktorer är som nämnts intresset att lära sig mer om ekonomi en viktig 

förutsättning för att en individ ska kunna ta till sig och förstå sig på ekonomisk information. 

Alltså kan en slutsats utifrån det vara att förklaringen till att individer har problem med sin 

privatekonomi vara ett bristande intresse till ekonomi vilket förklarar läskunnigheten. Med 

anledning av den skatteförenklingsutredning som utrett och lagt fram ett förslag om att 

skattereglerna för dem ska förenklas och bli mer pedagogiska går det att anta att enskilda 

näringsidkare har svårigheter och bristande kunskaper inom området kring periodiseringsfond 

och andra skattemässiga justeringar och i det större perspektivet bristande kunskaper inom 

ekonomi och redovisning. Därför avser författarna att analysera huruvida enskilda 

näringsidkare har bristande ekonomiska kunskaper till följd av bristande ekonomisk 

läskunnighet och ett bristande ekonomiskt intresse.  
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4. Metod 

4.1 Undersökningens utgångspunkt 

För att undersöka om bristande ekonomiska kunskaper som finns hos privatpersoner även 

finns hos företag i form av enskilda näringsidkare valde författarna att studera detta genom att 

genomföra elva semistrukturerade intervjuer. Bristande ekonomiska kunskaper bland 

befolkningen har i studier visat sig kunna förklaras av bristande ekonomiskt intresse. Valet att 

undersöka denna koppling på enskilda näringsidkare motiveras av att företagsformen inte är 

en juridisk person och kan ses som en hybrid av en privatperson och ett företag då 

näringsverksamhetens resultat och den enskilda näringsidkarens privatekonomi i viss 

omfattning sammanfaller. Gränsen mellan företag och privatperson är inte självklar och 

därmed ansågs forskning om individer i sitt privatliv kunna appliceras även på enskilda 

näringsidkare och vara relevant att studera. Enskilda näringsidkares kännedom och 

beslutsfattande om periodiseringsfond ansågs vara ett lämpligt verktyg för att studera den 

ekonomiska läskunnigheten och det ekonomiska intresset då avsättning till periodiseringsfond 

är ett ekonomiskt verktyg som får konsekvenser på både näringsverksamheten samt för 

näringsidkaren privat. Kännedom, informationsinsamling och beslutsfattandets utformning 

om periodiseringsfond ansågs vara indikatorer på näringsidkarens ekonomiska förmåga och 

intresse. Undersökningen hade en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer då 

målet med undersökningen var att erhålla djupare kunskap om vad för kännedom och hur 

enskilda näringsidkare fattar beslut om periodiseringsfond för att sedan kunna utreda huruvida 

bristande ekonomiska kunskaper och ekonomiskt intresse finns bland enskilda näringsidkare. 

(Saunders et al 2012:374). 

4.2 Val av respondenter 

Urvalet av respondenter var litet och skedde subjektivt genom att vi kontaktade och valde ut 

vilka respondenter som deltog i studien och motiveras av studiens tidsbegränsning och att det 

fanns svårigheter i att få ett stort antal enskilda näringsidkare att delta i studien (Saunders et al 

2012:289). Det fanns inga svårigheter med att få redovisningskonsulter att delta i studien. För 

att få djupare kunskaper genomfördes semistrukturerade intervjuer med både enskilda 

näringsidkare och redovisningskonsulter (Saunders et al 2012:374). Enskilda näringsidkare i 

olika åldrar och verksamma i varierade branscher i den omfattning det var möjligt valdes ut. 

De enskilda näringsidkarna varierade även i antalet år de bedrivit enskild firma. Det sågs som 

lämpligt då studien omfattar enskilda näringsidkare i allmänhet (Saunders et al 2012:289). 
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Anledningen till att redovisningskonsulter intervjuades var att enskilda näringsidkare kan 

vända sig till dem för råd och rekommendationer inom redovisning. Därmed kan 

redovisningskonsulter ha uppfattningar om enskilda näringsidkares kännedom och 

beslutsfattande om periodiseringsfond. Genom att intervjua redovisningskonsulter erhölls en 

mer allmän bild över vad enskilda näringsidkare som tar hjälp av rådgivning har för 

kännedom kring avsättning till periodiseringsfond samt hur de förhåller sig till möjligheten att 

använda det. Urvalet av respondenter var subjektivt och två av respondenterna är 

auktoriserade redovisningskonsulter på LRF Konsult i Uppland. Motiveringen till att intervjua 

dessa var på grund av att LRF Konsult har många enskilda näringsidkare som kunder där de 

hjälper dem med bokföring och deklaration. Ytterligare två intervjuer genomfördes med 

redovisningskonsulter. Dessa två hjälper enskilda näringsidkare med deras redovisning i 

varsin egen regi, en i form av eget aktiebolag och den andra i form av enskild firma. 

Intervjuerna genomfördes för att komplettera intervjuerna med LRF Konsult och för att få fler 

konsulters syn och agerande. Intervjuerna gjordes även för att komma runt en eventuell 

enhetlig företagspolicy som kan råda bland anställda inom ett företag, i det här fallet inom 

LRF Konsult. Samtliga redovisningskonsulter ansågs vara uppdaterade och väl insatta i 

gällande regler och konsekvenser i användandet av periodiseringsfond. 

4.3 Datainsamling 

Inför genomförandet av intervjuerna meddelades de enskilda näringsidkarna om att intervjun 

skulle behandla redovisning och skattemässiga justeringar och att de inte behövde förbereda 

sig något inför mötet eftersom så spontana och ärliga svar som möjligt eftersträvades. 

Redovisningskonsulterna fick inför intervjun reda på att den skulle behandla enskilda 

näringsidkare och periodiseringsfond i syfte att säkerställa att redovisningskonsulterna kunde 

avböja deltagandet om de inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om ämnet. Samtliga 

respondenter meddelades innan intervjuerna att de skulle förbli anonyma i studien. 

Informationen inför intervjuerna gavs även för att respondenterna skulle ges möjlighet att 

känna sig trygga i att delta i studien och ha möjlighet att avböja om de inte kände sig bekväma 

i situationen (Saunders et al 2012:231).   

 

De personliga semistrukturerade intervjuerna genomfördes genom att inleda med öppna 

frågor i syfte att få respondenten att känna sig mer bekväm i sin roll och för att få beskrivande 

och så ärliga svar som möjligt samt för att undvika att leda respondenten i en viss riktning. 

Frågorna var i så stor omfattning som möjligt öppna men i de fall då respondenten inte 
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nämnde något inom vissa specifika områden kompletterades intervjun med mer konkreta 

frågor från de frågeunderlag som författarna förberett. Intervjuerna blev genom detta upplägg 

mer i form av samtal vilket sågs som positivt ur kvalitetshänseende då respondenterna fick 

uttrycka sina egna åsikter och syn på ämnet och ingen intervju blev den andra lik (Saunders et 

al 2012:391). Samtliga frågor, både de öppna och mer konkreta, var formulerade för att täcka 

centrala områden inom ämnet. Frågorna som ställdes under intervjuerna skiljde sig i vissa 

avseenden åt med hänsyn till om det var en enskild näringsidkare eller en redovisningskonsult 

som var respondent, se bilaga Intervjufrågor. Totalt genomfördes elva intervjuer, sju enskilda 

näringsidkare intervjuades och fyra redovisningskonsulter. Det sågs som ett lämpligt antal för 

att få tillräckligt med underlag och för att finna eventuella likheter och skillnader mellan 

respondenterna (Saunders et al 2012:483). 

 

Samtliga intervjuer tog mellan 20 och 40 minuter och spelades in för senare bearbetning. 

Anledningen till inspelningen var för att vi som intervjuade skulle koncentrera oss på samtalet 

och aktivt kunna ställa relevanta följdfrågor. Då alla respondenter var anonyma ansågs inte 

inspelningarna påverka intervjuerna negativt (Saunders et al 2012:396). Samtliga 

respondenter godkände att intervjuerna spelades in och vi valde att inte bifoga inspelningarna 

och upplyste respondenterna att inspelningarna enbart skulle användas vid bearbetning av 

material (Saunders et al 2012:241). 

4.4 Operationalisering av utgångspunkterna 

Utifrån litteraturgenomgången blev utgångspunkterna i denna studie att undersöka om den 

bristande ekonomiska förmågan som identifierats hos privatpersoner även finns bland 

enskilda näringsidkare. De bristande ekonomiska kunskaperna ska undersökas om de kan 

härledas av bristane ekonomisk läskunnighet och ett bristande intresse till ekonomi då 

forskning framhållit vikten av motivation vid förbättring av ekonomiska förståelsen. Som 

nämnts har kunskapen och beslutsfattandet om periodiseringsfond används som en variabel på 

ekonomiska kunskaper och sågs som ett lämpligt verktyg då den både påverkar 

näringsverksamheten och privatekonomin. Att verktyget påverkar både näringsverksamheten 

och privatekonomin sågs som positivt då studier visat att individer har svårigheter att 

engagera sig i sin privatekonomi. Här undersöks därmed ekonomiska kunskaper både till 

näringsverksamheten samt privatekonomin. 

För att undersöka detta utformades frågor om vad de enskilda näringsidkarna visste om 

periodiseringsfond och vad som är syftet med avsättningen. Möjliga konsekvenser vid avdrag 
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sågs även vara relevant för att få reda på näringsidkarnas ekonomiska förståelse. För att 

undersöka det ekonomiska intresset ansågs frågor om varför näringsidkaren valt att bli enskild 

näringsidkare samt hur informationsinsamling och inhämtande av råd sker. Hur enskild 

näringsidkare fattar beslut om avsättning om periodiseringsfond kan även visa på 

kännedomen och intresse. Att frågor om sociala förmåner ställdes motiveras av att det kan 

kopplas till kunskapen och intresset både till privatekonomin och till näringsverksamheten då 

det som nämnts påverkar varandra och för att få en inblick i näringsidkarnas ekonomiska 

förståelse.  

Frågorna till redovisningskonsulterna utformades till vad de anser om enskilda näringsidkares 

kännedom och beslutsfattande om periodiseringsfond samt frågor för att få reda på hur 

intresserade och medvetna redovisningskonsulterna anser att näringsidkarna är i ämnet. För 

vidare information om frågorna som ställdes under intervjuerna se bilaga Intervjufrågor.    

4.5 Metodkritik 

Vid intervjuer finns det alltid en risk att respondenten inte ger ärliga svar eller undanhåller 

viss erfarenhet. För att komma runt det problemet valdes semistrukturerade intervjuer där 

fokus låg på att få intervjun till att likna ett samtal. Genom att strukturera intervjuerna likt ett 

samtal upplevdes respondenten känna sig bekväm i situationen och relationen mellan oss som 

intervjuade och respondenten uppfattades som öppen och lättsam. Då alla respondenter var 

anonyma anser vi att problematiken kring oärliga och ofullständiga svar minskades ytterligare 

(Saunders et al 2012:380ff). Från intervjumetoden kan inga generella slutsatser dras men 

resultaten kan ge ökad förståelse om enskilda näringsidkare har ekonomiska kunskaper eller 

inte.   
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5. Resultat 

5.1 Presentation av respondenter 

Nedan följer presentation av respondenterna. Med anledning av utlovad anonymitet publiceras 

inte individernas namn och heller inte företagsnamn. Enskilda näringsidkares företagsnamn är 

starkt sammankopplat med individen som står bakom firman då bland annat företagets 

organisationsnummer är näringsidkarens personnummer (Bolagsverket 2014). 

Tabell 5.1 Översikt av intervjurespondenter - Enskilda näringsidkare  

Benämning Kön Bransch Ålder Antal år som 

enskild 

näringsidkare 

EN11 Kvinna Redovisnings- 

och lönekonsult 

56 år 25 år 

EN2 Man Driver åkeri 58 år 34 år 

EN3 Kvinna Frisör 29 år 7 år 

EN4 Kvinna Sjukgymnast 56 år 2 år 

EN52 Man Bilmekaniker 22 år 3,5 år 

EN6 Man Konsult inom 

skog och 

återvinning 

58 år 30 år 

EN7 Man Fastighetsservice 48 år 9 år 
 

Tabell 5.2 Översikt av intervjurespondenter - Redovisningskonsulter  

Benämning Kön Yrkesbeskrivning Ålder Antal år i 

branschen 

RK1 Kvinna Auktoriserad 

redovisningskonsult 

på LRF i Uppland 

54 år 30 år 

RK2 Man Auktoriserad 

redovisningskonsult 

på LRF i Uppland 

57 år 35 år 

RK3 Kvinna Auktoriserad 

redovisningskonsult 

på ISS i Uppsala som 

även driver 

konsultverksamhet i 

eget aktiebolag 

49 år 27 år 

RK41 Kvinna Redovisnings- och 

lönekonsult som 

driver 

konsultverksamhet 

i enskild firma 

56 år 38 år 

                                                            
1 EN1 och RK4 kan ses som både redovisningskonsult och enskild näringsidkare och är samma individ. Detta 
medförde att respondenten intervjuades vid två olika tillfällen, ett av tillfällena i sin roll som enskild 
näringsidkare med benämning EN1 och i det andra tillfället i sin roll som redovisningskonsult med benämning 
RK4. Intervjufrågorna vid de två tillfällena skiljde sig åt beroende på vilken roll som avsågs. 
2 EN5 är även anställd och är inte enskild näringsidkare på heltid. Övriga respondenter är enskilda näringsidkare 
på heltid.   



17 
 

5.2 Enskilda näringsidkare 

De sju enskilda näringsidkarna skiljde sig åt avseende deras kunskaper, 

informationsinsamling och beslutsfattande kring periodiseringsfond. Det kunde urskiljas tre 

grupper utifrån respondenternas svar. En grupp med EN3, EN4 och EN5 som saknar kunskap 

och intresse om vad periodiseringsfond är och hur den fungerar och påverkar sociala 

förmåner. En annan grupp som identifierades var EN6 och EN7 som vet hur 

periodiseringsfond fungerar men är dåligt insatta i dess möjliga konsekvenser. Slutligen 

urskiljdes gruppen med EN1 och EN2 som hade god kunskap och var engagerade inom 

området.   

5.2.1 Kännedomen om periodiseringsfond 

De enskilda näringsidkarna EN1 och EN2 hade bra kännedom om periodiseringsfond och var 

väl insatta i avdragets syfte och dess möjliga konsekvenser. Näringsidkarna var engagerade i 

deras verksamheters redovisning och båda två använde periodiseringsfond i 

resultatutjämningssyfte för att hålla en så jämn och hög inkomst som möjligt. EN 6 och EN7 

hade kunskap om hur periodiseringsfond fungerar och att dess syfte är att resultatutjämna 

inkomsterna mellan åren. Däremot fanns det bland dessa två bristande kunskap om hur 

återföringarna sker hos EN7 och i viss mån sämre kunskap om möjliga konsekvenser på 

sociala förmåner hos både EN6 och EN7. Resterande tre enskilda näringsidkare, EN3, EN4 

och EN5 hade dålig inblick och saknade fullständigt kunskap om vad periodiseringsfond är 

och hur det fungerar.   

EN2 ansåg att många enskilda näringsidkare har svårt att skilja på skatt och egenavgifter och 

tror att allting är skatt. Näringsidkaren hade även tagit del av många skattetips som sa att 

inkomsten skulle läggas under nivån för statlig inkomstskatt. 

5.2.2 Beslutsfattande om periodiseringsfond 

När beslut om periodiseringsfond ska fattas så framhöll EN1 och EN2 att de strävar efter 

samma mål varje år. Målet är att lägga sin inkomst så högt som möjligt och helst strax 

ovanför gränsen till max pensionsgrundande inkomst för att få så bra allmän pension som 

möjligt. Näringsidkarna använder sig av både återföringar och avsättningar till 

periodiseringsfonder som verktyg för att nå målet. Vissa år sker inga justeringar alls. Beslutet 

ses som ett enkelt beslut som är liknande från år till år. När beslut fattas om 

periodiseringsfond samspråkar EN2 med sin sambo som är insatt inom området medan EN1 

fattar sitt beslut på egen hand. 



18 
 

 

Beslut kring periodiseringsfond är något som EN7 beskrev som något som denne bara gör och 

EN6 utnyttjar inte periodiseringsfonder då denne sade att omsättningen i verksamheten hade 

minskat. Både EN 6 och EN7 sköter sin redovisning på egen hand men EN6 lämnar över vissa 

uppgifter som rör redovisningen till sin redovisningskonsult.  

 

EN3, EN4 och EN5 anlitar samtliga redovisningskonsulter till att sköta deras redovisning och 

framhöll att de vill jobba med det de kan och EN5 framhöll att då denne är mer praktiskt lagd 

fastnar inte kunskaper om redovisning och därför tar han hjälp av en utomstående vid beslut 

om periodiseringsfond. EN4 framhöll att de som är experter inom området gör det så mycket 

bättre än vad hon skulle göra på egen hand och därför tar hon hjälp när hon ska fatta 

ekonomiska beslut i verksamheten. EN3 och EN5 har båda nära relationer till sina 

redovisningskonsulter och känner dem privat vilket de båda såg som en trygghet och de litar 

mycket på konsulternas omdöme. 

5.2.3 Varför blev respondenterna enskilda näringsidkare  

Majoriteten av de enskilda näringsidkarna framhåller att de valde att bli enskilda 

näringsidkare främst av anledningen att få vara mer fria och lägga upp arbetet själva. EN6 

blev dock med egna ord enskild näringsikare mer av en slump även om han inte valt att bli det 

om han inte haft en ”nyfiken entreprenör” i sig. EN4 framhåller att hon ville kunna arbeta på 

sitt sätt och utveckla sina idéer. Även EN2 och EN7 framhåller vikten av att vara sin egen 

arbetsgivare som en av de främsta anledningarna till att de är enskilda näringsidkare. EN5 är 

både anställd och driver egen firma. Han blev enskild näringsidkare  för att det är lätt att starta 

upp och driva vid sidan av sin anställning och har tanken på att stegvis övergå helt till att vara 

egen företagare i syfte att kunna arbeta mer fritt och tjäna mer pengar. EN1 menade att det i 

hennes släkt finns en kultur av att ha egen firma och därmed blev det naturligt för henne att 

bli enskild näringsidkare. EN3 som är frisör blev enskild näringsidkare eftersom majoriteten 

av alla frisörer arbetar i den företagsformen. Snarare yrkesvalet än företagsformen avgjorde 

att EN3 bedriver enskild firma.  

5.2.4 Informationsinsamling och inhämtande av råd om periodiseringsfond 

Varken EN1 eller EN2 såg periodiseringsfond som komplicerat och båda sade att de inte 

söker efter information eller råd inom ämnet. Båda går däremot in på Skatteverkets och 

Försäkringskassans hemsida för att ta reda på de olika gränsnivåerna för pensionsgrundande 

inkomst och sjukpenninggrundande inkomst. EN1 framhöll att bra information om 
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sjukpenning och föräldrapenning är svår att hitta och ansåg att det även saknas tydlig 

information som på ett enkelt sätt visar hela bilden över periodiseringsfond kopplat till olika 

aspekter. 

EN7 hämtar enbart information från det bokföringsprogram denne använder och har stor 

tilltro till programmet och att det fungerar säkert. Han sade att han använder 

periodiseringsfond för att minska skatten och att det är en bra möjlighet att ha. EN4, EN5 och 

EN6 hämtar ingen information på egen hand utan tar endast råd från redovisningskonsulten 

och följer dessa råd vid beslutsfattandet. EN3 inhämtade information genom att gå på olika 

branschevent och hade även deltagit i kommunens “driva eget-träffar”. Vid beslutsfattandet 

om periodiseringsfond lade näringsidkaren stor vikt vid de råd som redovisningskonsulten 

framförde. 

5.2.5 Intresset till ekonomi och redovisning 

Majoriteten av samtliga enskilda näringsidkare framhöll att många enskilda näringsidkare 

saknar intresse till att lära sig om redovisning och periodiseringsfond. EN1, EN2 och EN5 

poängterade att de anser att de flesta enskilda näringsidkare är mer praktiskt lagda och 

föredrar att arbeta med det som är deras yrke och många lämnar hellre den ekonomiska biten 

till redovisningskonsulter som de anser har mer kunskap än de själva. EN3, EN4 och EN5 

framhöll alla tre att de inte har något intresse till att ta till sig kunskaper om redovisning och 

periodiseringsfond. EN4 framhöll att hon överlåter redovisningen och ekonomin till dem som 

kan det betydligt bättre än hon själv. Även EN5 överlåter sin redovisning till en utomstående 

redovisningskonsult och motiverade det med att han kunde lägga sin tid på verksamheten och 

få in pengar till den hellre än att lägga ner tid på att lära sig om regler och liknande som hans 

redoisningskonsult är expert på.  

5.2.6 Förståelsen för hur periodiseringsfond påverkar sociala förmåner 

Samtliga enskilda näringsidkare som intervjuades påpekade att det finns ett fokus i samhället 

på att betala så lite skatt som möjligt och att många som driver enskild firma försöker minska 

sitt skattetryck. EN1 och EN2 var däremot väl införstådda i att avsättningar till 

periodiseringsfond kan påverka den allmänna pensionen och att det är något som de tar i 

beaktande vid beslut om periodiseringsfond och att de därmed kan betala mer skatt då de vet 

att det kan göra att de får högre allmän pension. EN2 framhöll att det var av vikt för honom 

att tänka på pensionen och att betala högre skatt sågs därför inte som något negativt.   
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EN3 och EN5 påpekade att de tycker att de som driver eget får betala mycket skatt på sina 

inkomster. Båda var medvetna om att inkomsternas storlek påverkar den allmänna pensionen 

men erkände att det inte var något som de själva prioriterade i dagsläget trots att de påpekade 

att de som är enskilda näringsidkare många gånger har dålig pension. De ansåg att det därför 

var bra att ha en redovisningskonsult som kunde ta hänsyn till saker kring pensionen och 

övriga sociala förmåner. EN6 sade att den allmänna pensionen borde påverkas vid avsättning 

till periodiseringsfond men att det inte var något som denne funderat särskilt mycket över. 

EN4 och EN7 hade ingen uppfattning om hur periodiseringsfond påverkar den allmänna 

pensionen.  

 

Alla enskilda näringsidkare utom EN1 hade ingen uppfattning och koll på att avsättningar till 

periodiseringsfond inte påverkar sjukpenning och föräldrapenning. EN2 antog att med större 

avsättningar till periodiseringsfond blir den sjukpenninggrundande inkomsten lägre. EN1 

framhöll att Försäkringskassans bedöming avseende periodiseringsfond var något som 

näringsidkaren blivit medveten om nyligen och tidigare trodde hon att det fungerade lika som 

avsättning till allmän pension. Hon såg det även som dåligt att systemen är olika för allmän 

pension och sjukpenning och föräldrapenning.   

5.3 Redovisningskonsulter 

Samtliga redovisningskonsulter hade till största del en liknande syn och uppfattning om 

enskilda näringsidkare och deras kännedom och beslutsfattande kring periodiseringsfond. 

5.3.1 Enskilda näringsidkares kunskaper om periodiseringsfond     

Samtliga redovisningskonsulter framhöll att de anser att enskilda näringsidkare många gånger 

är dåligt insatta i gällande regler och har bristande kunskaper om periodiseringsfonder. 

Konsulterna såg periodiseringsfond som ett verktyg som kan användas i 

resultatutjämningssyfte och kan även utnyttjas om större investeringar planeras. För enskilda 

näringsidkare med jämna inkomster är periodiseringsfond sällan ett nödvändigt verktyg. 

Däremot sa samtliga respondenter att många enskilda näringsidkare använder 

periodiseringsfond enbart i syfte att skjuta på skatten och för att lätta på skattetrycket. RK3 

framhöll att för vissa enskilda näringsidkare fanns inget annat alternativ än att använda 

periodiseringsfond för att minska skatten då det saknades likvida medel till att betala en hög 

skatt. För de enskilda näringsidkare med bra likviditet i verksamheten sade 

redovisningskonsulterna att det allt som oftast är frestande att skjuta på skatten trots att 

likvida medel finns.  
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5.3.2 Enskilda näringsidkares intresse till ekonomi och redovisning 

Samtliga konsulter sade att enskilda näringsidkare tenderar att inte ha intresse av att lära sig 

och sätta sig in i regelverket om möjligheten att använda periodiseringsfond. 

Redovisningskonsult RK4 framhöll att enskilda näringsidkare är entreprenörer som brinner 

för det som är deras huvudsysselsättning, till exempel köra lastbil eller att vara frisör, och 

därmed är inte fokus på redovisningen och ekonomin. RK2 menade att de enskilda 

näringsidkare som i viss utsträckning sköter sin redovisning själv har många gånger större 

kunskap och intresse till redovisning och periodiseringsfond och dessa näringsidkare hör av 

sig till konsulten för att ha någon att bolla sina tankar och idéer med samt för att kontrollera 

att inget olyckligt beslut fattas. Trots att det är lätt att starta verksamheten som näringsidkare 

ansåg konsulterna att enskilda näringsidkare bör ha viss kunskap om redovisning och 

skatteregler. Däremot framgick det att beslutsfattandet för enskilda näringsidkare bör 

förenklas då systemen till viss del är komplexa och för att näringsidkarna lättare ska kunna 

sätta sig in i reglerna.   

 

5.3.3 Information och råd vid beslutsfattande om periodiseringsfond 

När redovisningskonsulterna ger råd och rekommendationer till kunden poängterade samtliga 

konsulter att det alltid är kunden i slutändan som fattar beslut över vilka åtgärder som skall 

vidtas. Redovisningskonsulterna lägger fram förslag på vad de anser är lämpligt att göra ur 

kundens hänseende. Hur kunden sedan ställer sig till rekommendationerna beror mycket på 

hur relationen till konsulten är, hur förtroendet är mellan parterna samt hur den enskilda 

näringsidkaren är som person. Hos majoriteten av redovisningskonsulterna (RK1, RK2 och 

RK3) får kunder som trots avrådan till en viss åtgärd väljer att fullfölja åtgärden, skriva på ett 

dokument där konsulten friskriver sig ansvar för eventuella negativa konsekvenser av 

beslutet. Samtliga konsulter framhöll att de informerar de enskilda näringsidkarna om möjliga 

konsekvenser vid användande av periodiseringsfond. Oavsett om kunden har kunskap om 

reglerna eller inte så är det näringsidkaren som fattar beslutet vilket påpekades som 

problematiskt då enskilda näringsidkare ofta saknar tillräcklig kunskap för att kunna utvärdera 

alternativen som ges vid rådgivning. Respondenterna poängterade att då många enskilda 

näringsidkare ofta väljer att lita på redovisningskonsultens expertis är det viktigt med en 

konsult som är nogräknad och kontinuerligt för en dialog med sin kund.         
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Redovisningskonsulterna skiljde sig åt i deras uppfattning om hur enskilda näringsidkare 

avsätter till periodiseringsfond. Två av konsulterna, RK1 och RK3 såg att många enskilda 

näringsidkare avstår från att göra avdrag till periodiseringsfond medan de övriga två, RK2 och 

RK4, såg att många utnyttjade möjligheten. 

5.3.4 Enskilda näringsidkares förståelse och prioritering av sociala förmåner 

När redovisningskonsulterna rådgör med sina kunder tar de i beaktande de olika 

brytpunkterna för exempelvis pension och statlig inkomstskatt. Konsulterna såg däremot att 

enskilda näringsidkare sällan prioriterar pension och andra sociala förmåner med anledning av 

att det är frestande att skjuta på skatten och lätt att ha fokus i nuet. Två av 

redovisningskonsulterna, RK1 och RK4, framhöll att en enskild näringsidkare som ska gå i 

pension med stora periodiseringsfonder kan få det tufft då samtliga periodiseringsfonderna 

ska tas upp till beskattning. Tyvärr tänker inte alla enskilda näringsidkare på det när 

pensionen närmar sig och därmed är det tufft att få ihop tillräckligt med likvida medel till att 

betala skatten. 

 

Samtliga konsulter ansåg att systemet för sjukpenninggrundande inkomst var betydligt svårare 

att förstå än systemet för pensionsgrundande inkomst. En av dem, RK1, poängterade att 

systemet var svårt att förstå på grund av att Försäkringskassan är subjektiv i sin bedömning 

vid beslut om ersättningar och uttryckte det som att det var lite för mycket tyckande och lite 

för lite regler. RK4 påpekade att det var svårt att ta del av enhälliga råd då få vet om att 

Försäkringskassan bortser helt från periodiseringsfonder vid beslut om föräldrapenning och 

sjukpenning. Då systemen för sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande 

inkomst fungerar olika sa samtliga respondenter att det försvårar ytterligare för den enskilda 

näringsidkaren men att konsulterna sällan får direkta frågor om detta från näringsidkarna 

själva. Enskilda näringsidkare har frågor kring vad de ska skicka in för uppgifter till 

Försäkringskassan och konsulterna har svårt att svara på dessa frågor då de själva inte har 

fullständig koll på reglerna. RK1 hade uppfattningen att Försäkringskassan då de kollar på de 

tre senaste årens inkomster vid beslut om föräldrapenning gärna bedömer en uppåtgående 

trend av inkomsten som tillfällig och en nedåtgående trend som bestående. 
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6. Analys  

6.1 Kunskap om periodiseringsfond  

Resultatet från intervjuerna visade att vissa enskilda näringsidkare har god kännedom om 

periodiseringsfond och en god förståelse över möjliga konsekvener med avsättningen. Andra 

näringsidkare har sämre kännedom eller saknar kunskap om periodiseringsfond. Om detta 

resultat ska förstås av den defintion av ekonomisk läskunnighet som Hogarth (2002) gör där 

ekonomisk läskunnighet innefattar kunskap och förståelse för grundläggande ekonomiska 

begrepp och förmågan att planera och fatta ekonomiska beslut saknar majoriteten av 

respondenterna i denna studie denna färdighet. Detta med anledning av att EN3, EN4 och 

EN5 saknar fullständig kunskap om periodiseringsfond och således en förståelse för dess för- 

och nackdelar. EN6 och EN7 har grundläggande kunskap om periodiseringsfond men 

förståelse saknades om hur avsättningsmöjligheten hänger ihop med sociala förmåner vilket 

kan försvåra planeringen och det ekonomiska beslutsfattandet. Redovisningskonsulterna 

framhöll att enskilda näringsidkare i deras kundkrets ofta saknar dessa ekonomiska kunskaper 

vilket i förlängningen visar tendenser till att bristande ekonomiska kunskaper även finns hos 

fler enskilda näringsidkare än näringsidkarna i denna studie.     

De ekonomiska kunskaper som EN1 och EN2 besitter om periodiseringsfond kan vid 

applicering av Remunds (2010) breda begreppsomfång av ekonomisk läskunnighet förstås 

som att dessa två enskilda näringsidkare har en god ekonomisk läskunnighet. Dessa två har 

god kunskap om periodiseringsfond och med bakgrund av den kunskapen samt att de har ett 

tydligt mål med avsättningen talar för att näringsidkarna fattar välmotiverade ekonomiska 

beslut och har förmåga att planera inför framtiden. Huruvida de enskilda näringsidkarna i 

denna studie har förmågan att hantera pengar som en del i ekonomisk läskunnighet har inte 

närmare undersökts och analyseras därmed inte avseende näringsidkarnas ekonomiska 

kunskaper.    

6.2 Ekonomiskt intresse 

Om ekonomisk läskunnighet bland de enskilda näringsidkarna i den här studien ska förstås av 

ett ekonomiskt intresse och en motivation att ta till sig ekonomiska kunskaper (Bay 2010, 

Mandell & Klein 2007) har alltså EN1 och EN2 ett ekonomiskt intresse medan övriga 

näringsidkare saknar det. Det som talar för att EN1 och EN2 har ett ekonomiskt intresse är att 

de satt sig in i skattereglerna om periodiseringsfond och är väl införstådda med dess för- och 

nackdelar. Att de inte uppfattar reglerna som svåra och fattar beslut om periodiseringsfond på 
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egen hand kan även styrka det ekonomiska intresset samtidigt som näringsidkarna ser det som 

motiverande och viktigt att engagera sig i ekonomiska frågor. I likhet med de enskilda 

näringsidkarna med ekonomiskt intresse fattar även EN6 och EN7 beslutet om 

periodiseringsfond på egen hand men det finns tendenser hos dessa som visar på ett bristande 

ekonomiskt intresse. En tendens är att näringsidkarna trots bristande förståelse för möjliga 

fallgropar och konsekvenser med avsättningar till periodiseringsfond inte letar information 

och råd för att lära sig mer om detta för att i förlängningen kunna fatta så välmotiverade beslut 

som möjligt.  

 

Slutligen finns de enskilda näringsidkare som tar hjälp av utomstående redovisningskonsulter 

vid beslut om periodiseringsfond och grundläggande kunskaper om periodiseringsfond 

saknades. EN3, EN4 och EN5 litar helt på redovisningskonsulters kunskap och expertis vid 

beslut om periodiseringsfond och hämtar ingen information på egen hand vilket motiveras av 

att de på så vis kan spara tid och egen ansträngning. Detta är ett tecken på att de inte har 

intresse av att sätta sig in i gällande regler. Respondenter sade även uttryckligen att de saknar 

ekonomiskt intresse då de är mer praktiskt lagda.      

 

6.3 Andra faktorer som kan påverka kunskapsnivån 

Nivån på ekonomisk kunskap kan förstås av näringsidkarnas ekonomiska intresse men andra 

faktorer kan påverka näringsidkarnas kunskaper om periodiseringsfond. 

Skatteförenklingsutredningen (SOU 2014:68) som skett om skattereglerna för enskilda 

näringsidkare ska bli mer pedagogiska visar på att skattereglerna är komplicerade att förstå 

och det kan därmed påverka kunskapsnivån och förståelsen om periodiseringsfond hos 

näringsidkarna. Redovisningskonsulterna var inne på samma linje om att en förenkling i 

skattereglerna krävs för de enskilda näringsidkarna. Det kan vara så att komplicerade 

skatteregler är en större förklaring till låg kunskapsnivå hos enskilda näringsidkare och att ett 

ekonomiskt ointresse bara är en del i att förstå okunskapen.  

Myndigheterna underlättar heller inte för enskilda näringsidkare genom att bedömningarna för 

sjukpenning, föräldrapenning och allmän pension fungerar olika med hur hänsyn tas till 

periodiseringsfond. Det går att diskutera hur mycket myndigheterna uppmuntrar till 

kunskapssökande och hur mycket de anstränger sig till att informera och upplysa 

näringsidkare om ekonomisk information på ett sätt så att dem tar till sig dessa kunskaper 
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(Bay 2011). Inte heller redovisningskonsulterna som ska vara experter på skatteregler för 

enskilda näringsidkare får en tydlig och lättförståelig bild över myndigheternas bedömningar.  

En annan faktor som kan spela in avseende okunskapen om periodiseringsfond är den tid det 

tar att sätta sig in i gällande regler och konsekvenser med periodiseringsfond. Detta nämndes 

av EN5 och i kombination av en hög tilltro till redovisningskonsulter blir det ekonomiska 

kunskapssökandet begränsat. Det som Collins (2012), Robb (2014) och Marriott & Marriot 

(2000) skriver om att hjälp från utomstående experter ökar den ekonomiska läskunnigheten 

visar sig inte i denna studie utan här används experthjälp som substitut till att sätta sig in i 

skattereglerna.   

6.4 Ekonomisk läskunnighet i termer av ett ekonomiskt ansvar  

Att vara enskild näringsidkare och ha dålig kunskap om ekonomi och redovisning kan vara 

problematiskt då en enskild näringsidkares privatekonomi och näringsverksamhet i viss mån 

sammanfaller. Remund (2010) menar att individer i deras vardagliga liv för att kunna sägas 

vara ekonomiskt läskunniga även behöver ta ansvar för sin privatekonomi. Detta ansvar för en 

enskild näringsidkare anser författarna innebär inte enbart ett ansvar till sin egen 

privatekonomi utan även till näringsverksamheten och blir därmed ett större ansvarstagande 

än det som Remund syftar till. En fråga som kan ställas med tanke på de enskilda 

näringsidkare som lämnar över mycket ekonomiskt ansvar till sina redovisningskonsulter är 

om de egentligen tar sitt ekonomiska ansvar som företagare när ingen egen ansträngning görs. 

Majoriteten av näringsidkarna i den här studien motiverade sitt val till att driva enskild firma 

med att den stora fördelen är att det innebär mer frihet och möjlighet att planera sitt arbete på 

egen hand. Att vara sin egen arbetsgivare sågs även det som positivt. Genom att vara sin egen 

arbetsgivare och ha möjlighet att lägga upp och planera det egna arbetet innebär också ett 

ansvar, inte bara ett ansvar till yrkesutövandet utan även ett administrativt ansvar. Flera av 

näringsidkarna visade på bristande ekonomiska kunskaper och anlitade redovisningskonsulter 

till att ta hand om de ekonomiska frågorna i näringsverksamheten. Å ena sidan kan det anses 

vara fördelaktigt då den enskilda näringsidkaren själv inte har tillräckliga kunskaper inom 

ämnet men å andra sidan kan det anses nödvändigt och självklart att näringsidkaren 

personligen sätter sig in i reglerna och engagerar sig även i det administrativa när denne valt 

att bli sin egen arbetsgivare.     

Avslutningsvis, då en enskild näringsidkare inte har en juridisk person bakom sig utan är 

personligen ansvarig för alla förpliktelser är det extra viktigt att ha förståelse för gällande 
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regler och vilka konsekvenser olika ageranden kan få då det även drabbar näringsidkarens 

privatekonomi. Oavsett vilken kunskap en näringsidkare har om redovisning och 

periodiseringsfond är det näringsidkaren själv som fattar beslut i dessa frågor. Även om en 

näringsidkare tar råd och rekommendationer är det alltid näringsidkaren själv som är ansvarig 

för det beslut som fattas. Därför kan det vara av vikt att enskilda näringsidkare skaffar sig 

kunskaper inom ämnet för sin egen skull och tar ett ekonomiskt ansvar.       
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7. Avslutning 

7.1 Slutsats 

Kännedomen om periodiseringsfond varierar mellan de enskilda näringsidkarna i studien och 

det framhölls även av redovisningskonsulterna att deras kunder har varierande kunskaper om 

än oftare sämre kunskaper än bättre. Beslutsfattandet skedde antingen på egen hand eller i 

samråd med en redovisningskonsult. Oavsett kunskap är det alltid näringsidkaren själv som 

fattar beslutet vilket för de enskilda näringsidkare med dåliga kunskaper kan ses som 

problematiskt då de får svårt att kritiskt utvärdera handlingsalternativen.  

 

Som svar på huruvida enskilda näringsidkares varierande kunskaper om periodiseringsfond 

kan förstås i form av ett ekonomiskt ointresse och ekonomisk läskunnighet har det visat sig att 

kunskapsnivån till viss del kan förklaras av dessa begrepp men att även andra faktorer spelar 

in för den enskilda näringsidkarens kunskaper. De enskilda näringsidkare med goda 

kunskaper om periodiseringsfond och avsättningens möjliga konsekvenser synes ha ett 

intresse till ekonomi och fattade beslut om periodiseringsfond på egen hand och innehar 

förmågan att planera och fatta välmotiverade ekonomiska beslut vilket även tyder på en god 

ekonomisk läskunnighet. Faktorer som försvårade för de enskilda näringsidkare med sämre 

kunskaper om periodiseringsfond är de komplicerade skattereglerna och myndigheters olika 

bedömningar för de sociala förmånerna kopplat till periodiseringsfond. Att det är tidskrävande 

för enskilda näringsidkare att sätta sig in i gällande regler gör att de hellre lämnar över 

informationsinhämtandet till sina redovisningskonsulter vilket tyder på ett bristande 

ekonomiskt intresse och den låga kunskapsnivån kan ses som att dessa näringsidkare har 

sämre ekonomisk läskunnighet. En bristande ekonomisk läskunnighet verkar alltså finnas 

även hos enskilda näringsidkare, inte bara hos privatpersoner.    

7.2 Vidare forsking  

Det vore av intresse att undersöka fler enskilda näringsidkares ekonomiska kunskaper och inte 

enbart i form av deras förståelse om periodiseringsfond då denna studie inte kan dra några 

generella slutsatser. Därutöver ser författarna ett annat forskningsområde vara att undersöka 

huruvida en liknande brist på ekonomisk kunskap som kan förstås av ett bristande intresse till 

ekonomi kan finnas i andra företagsformer än enskild näringsidkare. Ett annat förslag på 

senare forskning är att undersöka hur enskilda näringsidkare ser på det förslag om förenkling 

av skatteregler som lagts fram för dem. Vidare ser författarna att enskilda näringsidkares 

kännedom, beslutsfattande och fokus på sociala förmåner avseende periodiseringsfond kan 
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studeras ytterligare och undersöka om det finns skillnader beroende på exempelvis ålder och 

bransch. Det är dock inget som visat sig skilja näringsidkarna åt i den här studien där enskilda 

näringsidkares ekonomiska kunskaper i allmänhet har studerats.  
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Bilagor 

1. Matematisk illustration 

1a. Resultat matematisk illustration 

Nedan följer en matematisk illustration över hur avsättning till den sociala förmånen allmän 

pension påverkas genom olika storlek på avdrag till periodiseringsfond. Författarna har vid 

illustrationen utgått från en enskild näringsidkares inkomstdeklarationer där avsättning till 

allmän pension jämförs mellan det verkliga fallet och två omräknade fall. Näringsidkaren har 

i det verkliga fallet gjort små avdrag till periodiseringsfond. I de omräknade fallen har det i en 

illustration gjorts maximal avsättning till periodiseringsfond på 30 procent och i den andra 

illustrationen gjordes avdrag till periodiseringsfond för att lägga inkomsten strax under 

gränsen för att undvika statlig inkomstskatt. Illustrationen åskådliggör hur avdrag till 

periodiseringsfond kan leda till konsekvenser på allmän pension som vissa deklarationsråd 

varnar för. Illustrationen kan även ses som relevant då enskilda näringsidkare många gånger 

tjänar in mindre till den allmänna pensionen än snittet för hela befolkningen 

(Pensionsmyndigheten 2014b). För vidare information om tillvägagångssätt se bilaga 1b.  

Figur 1.1 Matematisk illustration med omräkning till maximal avsättning till 

periodiseringsfond. 

Verkligt fall
Deklarationsposter                                                             Inkomstår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R32 Återföring av periodiseringsfond + 20 000 0 25 000 0 0 175 000 0

R33 Överskott/Underskott före avsättning till periodiseringsfond = 475 416 576 391 597 893 563 546 610 681 753 405 750 851

R34 Avsättning till periodiseringsfond - 0 30 000 0 16 000 80 000 134 000 152 000

R35 Överskott/Underskott före ökning av expansionsfond = 475 416 546 391 597 893 547 546 530 681 619 405 598 851

R47 Överskott = 424 598 405 184 438 947 402 183 397 583 428 131 451 984

Grundavdrag 11 900 12 100 12 600 12 500 12 600 12 900 13 100

Överskott efter grundavdrag 412 698 393 084 426 347 389 683 384 983 415 231 438 884

Avsättning allmän pension ((R47-gr.avdr)*0,185) alt (max PGI * 0,185) 63 686 66 600 70 624 70 901 71 222 75 758 78 533

Max pensionsgrundande inkomst för året 344 250 360 000 381 750 383 250 390 750 409 500 424 500

Max avsättning till allmän pension 63 686 66 600 70 624 70 901 72 289 75 758 78 533

Matematisk illustration (30% avsättning till p-fond)
Deklarationsposter                                                             Inkomstår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R32 Återföring av periodiseringsfond + 20 000 0 25 000 0 0 175 000 142 625

R33 Överskott/Underskott före avsättning till periodiseringsfond = 475 416 576 391 597 893 563 546 610 681 753 405 893 475

R34 Avsättning till periodiseringsfond - 142 625 172 917 179 368 169 064 183 204 226 022 268 043

R35 Överskott/Underskott före ökning av expansionsfond = 332 791 403 474 418 525 394 482 427 477 527 384 625 433

R47 Överskott = 317629 299372 303271 285214 309846 348672 461750

Grundavdrag 11900 14400 16000 17400 15300 12900 13100

Överskott efter grundavdrag 305729 284972 287271 267814 294546 335772 448650

Avsättning till allmän pension ((R47-grundavdrag)*0,185) 55 184 52 720 53 145 49 546 54 491 62 118 78 533

Avsättning till allmän pension i det verkliga fallet 63 686 66 600 70 624 70 901 71 222 75 758 78 533

Avsättning till allmän pension vid omräkning, 30% till p-fond 55 184 52 720 53 145 49 546 54 491 62 118 78 533

Skillnad i allmän pension 8 502 13 880 17 479 21 355 16 731 13 640 0

Total skillnad under perioden 91 588
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I figur 1.1 illustreras skillnaderna i avsättning till allmän pension vid maximal avsättning till 

periodiseringsfond i jämförelse med det verkliga fallet där mindre avsättningar gjorts. Den 

enskilda näringsidkaren har jämna inkomster i näringsverksamheten och har haft ett överskott 

som överstiger maximal pensionsgrundande inkomst alla år utom år 2011. Vid omräkning 

blev inkomsterna i näringsverksamheten för den enskilda näringsidkaren lägre alla år utom år 

2013 och när maximalt avdrag till periodiseringsfond gjordes blev inkomsterna ojämna i 

förhållande till hur de var i det verkliga fallet.  

 

I det verkliga fallet når den enskilda näringsidkaren upp till maximal avsättning till allmän 

pension alla år utom år 2011 då avsättningen blev cirka 1000 kronor lägre än maximal 

avsättning till allmän pension. I illustrationen där 30 procent satts av till periodiseringsfond 

blir avsättningen till allmän pension alla år förutom år 2013, då periodiseringsfonden från 

första året återfördes, lägre än i det verkliga fallet. Samtidigt blev avsättningarna lägre än 

maximal avsättning till allmän pension. Totalt blir avsättningen till allmän pension under 

dessa sju år 91 588 kronor lägre med maximala avsättningar till periodiseringsfond jämfört 

med det sätt som den enskilda näringsidkaren använt periodiseringsfond i det verkliga fallet. 

 

 

Figur 1.2 Matematisk illustration med omräkning till inkomster under brytpunkten för 

statlig inkomstskatt. 

 

Figur 1.2 visar illustrationen där avdrag till periodiseringsfond använts för att minska 

inkomsterna till att hamna strax under brytpunkten för statlig inkomstskatt. Från figuren kan 

det utläsas att vid omräkning har inkomsterna under sjuårsperioden ökat i samma takt som 

brytpunkten förändrats (Se bilaga 1d). Inkomsterna i det verkliga fallet, från figur 1.1, var 

Matematisk illustration (under gränsen statlig inkomstskatt) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Deklarationsposter                                                             Inkomstår

R32 Återföring av periodiseringsfond + 20 000 0 25 000 0 0 175 000 128 131

R33 Överskott/Underskott före avsättning till periodiseringsfond = 475 416 576 391 597 893 563 546 610 681 753 405 878 981

R34 Avsättning till periodiseringsfond - 128 131 109 150 78 724 40 012 73 302 142 761 263 694

R35 Överskott/Underskott före ökning av expansionsfond = 347 285 467 241 519 169 523 534 537 379 610 644 615 287

R47 Överskott = 328 500 340 800 380 100 384 500 395 500 413 900 456 250

Grundavdrag 11 900 12 100 12 600 12 500 12 600 12 900 13 100

Överskott efter grundavdrag 316 600 328 700 367 500 372 000 382 900 401 000 443 150

Avsättning till allmän pension ((R47-grundavdrag)*0,185) 58 571 60 810 67 988 68 820 70 836 74 185 78 533

Avsättning till allmän pension i det verkliga fallet 63 686 66 600 70 624 70 901 71 222 75 758 78 533

Avsättning till allmän pension vid omräkning under brytpunkten 58 571 60 810 67 988 68 820 70 836 74 185 78 533

Skillnad i allmän pension 5 115 5 791 2 637 2 081 386 1 573 0

Total skillnad under perioden 17 581
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relativt jämna under samma period. Avsättningen till allmän pension är i det här fallet jämfört 

med det verkliga fallet lägre samtliga år förutom år 2013 när periodiseringsfonden från år 

2007 återfördes. Vid inkomster under brytpunkten för statlig inkomstskatt nås inte maximal 

avsättning till allmän pension med undantag för år 2013 där inkomsterna trots 30 procent 

avdrag till periodiseringsfond inte hamnar under nedre skiktgränsen. Det här året gick det inte 

att undvika att betala statlig inkomstskatt. Övriga år krävdes inte maximalt avdrag till 

periodiseringsfond för att hamna under brytpunkten. Avdraget till periodiseringsfond var 

mellan 7-19 procent av överskottet år 2008 till och med år 2012, år 2007 var avsättningen 

högre, 27 procent (Se bilaga 1d). Skillnaden i avsättning till allmän pension mellan det 

verkliga fallet och det omräknade med inkomster under brytpunkten blev totalt 17 581 kronor 

under sjuårsperioden.  

 

Sammanfattningsvis visar den matematiska illustrationen att stora avsättningar till 

periodiseringsfond påverkar den allmänna pensionen negativt. För vidare läsning om den 

matematiska illustrationen se bilagorna 1b-1d.    
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1b. Tillvägagångssätt matematisk illustration 

För att illustrera hur allmän pension kan påverkas genom avsättningar till periodiseringsfond 

valde vi att göra en matematisk illustration. Genom att illustrera påverkan på allmän pension 

vid utnyttjandet av periodiseringsfond påvisas och exemplifieras det att olika storlekar på 

avdrag till periodiseringsfond leder till olika utfall i avsättning till den allmänna pensionen. 

Möjliga konsekvenser på den allmänna pensionen är bra att vara medveten om för den 

enskilda näringsidkaren vid beslutsfattande om avsättning till periodiseringsfond. 

Illustrationen ger ett bra exempel på hur valet att använda periodiseringsfond kan påverka den 

sociala förmånen. Valet att illustrera allmän pension motiveras av att det är en social förmån 

som den enskilda näringsidkaren tjänar in till under hela dennes arbetsliv och effekter 

beroende på avsättningarnas storlek under olika år kan få stora skillnader i utfall för den 

enskilda näringsidkarens allmänna pension som denne har rätt till vid pension. 

 

Illustrationen utgick från en enskild näringsidkares inkomstdeklarationer under en 

sjuårsperiod. Skälet att utgå från faktiska inkomstdeklarationer motiveras av att det 

underlättade beräkningarna samt att illustrationen kan ses som mer intressant än om fiktiva 

siffror använts. Tidsperioden på sju år motiveras av att få med eventuella effekter av 

återföring av periodiseringsfond. Då denna enskilda näringsidkare avstått eller enbart gjort 

mindre avsättningar till periodiseringsfond beräknades först det faktiska utfallet i avsättning 

till allmän pension som den enskilda näringsidkaren haft. Vid omräkning var utgångspunkten 

det faktiska överskottet före avsättning till periodiseringsfond. Från denna utgångspunkt 

gjordes sedan maximal avsättning till periodiseringsfond på 30 procent (Se bilaga 1c.). 

Därefter räknades den nya årsinkomsten fram för att sedan beräkna hur stor avsättningen till 

allmän pension blev i det nya fallet vid omräkning med maximalt avdrag till 

periodiseringsfond (Se bilaga 1c.). Valet att göra maximal avsättning till periodiseringsfond 

och jämföra med den enskilda näringsidkarens ytterst små avsättningar var för att illustrera 

största möjliga skillnad. I illustrationen var förändringar i expansionsfond och räntefördelning 

lika som i det verkliga fallet. Då syftet är att illustrera eventuella effekter i allmän pension 

beroende på avsättning till periodiseringsfond sågs inte detta som problematiskt då dessa 

justeringar var med i både det verkliga fallet och i det omräknade med maximal avsättning. 

Den enskilda näringsidkaren har gjort mindre återföringar av periodiseringsfond vissa år 

under sjuårsperioden och dessa fick vara med i beräkningarna för att påvisa att oavsett hur en 

enskild näringsidkare gjort kring periodiseringsfond tidigare år så leder olika storlekar i 

avsättningar för det aktuella året till direkt påverkan på den allmänna pensionen. Det sjunde 
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året i det omräknade exemplet återfördes den avsättning till periodiseringsfond som gjordes 

för år ett. 

 

Då vissa deklarationsråd förespråkar att enskilda näringsidkare ska lägga sig strax under 

brytpunkten för att slippa betala statlig inkomstskatt valde vi även att illustrera hur ett sådant 

scenario påverkar avsättningen till den allmän pension under en sjuårsperiod. Denna 

illustration hade samma tillvägagångssätt som vid maximal avsättning till periodiseringsfond, 

skillnaden var att avsättningarnas storlek anpassades så att överskottet i näringsverksamheten 

hamnade strax under den nedre skiktgränsen respektive år. I likhet med illustrationen med 

maximal avsättning till periodiseringsfond återfördes den avsättning till periodiseringsfond 

som gjordes för år ett det sjunde året. (Se bilaga 1d.). 

 

Vid omräkning av den enskilda näringsidkarens inkomster påverkas egenavgifterna. För att 

komma runt det problemet räknades dessa om och schabloner för egenavgifterna användes. 

Schablonerna för årets beräknade avdrag för egenavgifter var 25 procent och för påförda 

egenavgifter 29 procent. Trots användning av dessa schabloner illustreras fortfarande 

skillnaderna på ett realistiskt sätt då schablonerna inte skiljer sig nämnvärt från de 

procentsatser som används i verkligheten. Den enskilda näringsidkare som exemplifieras har 

relativt höga inkomster. Det var nödvändigt för att kunna illustrera hur avsättningen till 

allmän pension påverkas när inkomsterna regleras till att hamna strax under brytpunkten för 

statlig inkomstskatt. Resultatet går trots det att applicera på enskilda näringsidkare med lägre 

inkomster då de följer samma princip. Vid en lägre inkomst blir däremot beloppen som 

avsätts till allmän pension lägre i det verkliga fallet och vid omräkning till maximal avsättning 

till periodiseringsfond. Illustrationen där avsättning till periodiseringsfond används för att 

hamna under brytpunkten för statlig inkomstskatt kan inte appliceras på enskilda 

näringsidkare med lägre inkomster. 

 

Avsättning till allmän pension grundas på den inkomst som en individ betalar skatt för. Därför 

togs det även hänsyn till grundavdraget vid framräknandet av avsättning till den allmänna 

pensionen i båda illustrationerna. Överskottet i näringsverksamheten minskades med 

grundavdraget och det beloppet, överskott efter grundavdrag, var det belopp som avsättning 

till den allmänna pensionen beräknades på. 
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Den faktiska inkomstdeklarationen har inte bifogats med anledning av anonymitet för den 

enskilda näringsidkaren och det påverkar inte illustrationens syfte (Saunders et al 2012:241).   

 

1c. Maximal avsättning till periodiseringsfond 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkligt fall
Deklarationsposter                                                                              Inkomstår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R32 Återföring av periodiseringsfond + 20 000 0 25 000 0 0 175 000 0

R33 Överskott/Underskott före avsättning till periodiseringsfond = 475 416 576 391 597 893 563 546 610 681 753 405 750 851

R34 Avsättning till periodiseringsfond - 0 30 000 0 16 000 80 000 134 000 152 000

R35 Överskott/Underskott före ökning av expansionsfond = 475 416 546 391 597 893 547 546 530 681 619 405 598 851

R36 Ökning av expansionsfond - 0 0 0 0 0 0 0

R37 Minskning av expansionsfond + 95 000 0 0 0 0 0 0

R38 Egna pensionspremier - 21 851 21 790 21 839 22 001 21 494 61 094 20 029

R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag - 5 301 5 286 5 298 5 337 5 214 14 821 4 860

R40 Medgivna avdrag för egenavgifter (=R43 föregående år) + 105 663 141 532 135 061 146 315 134 061 132 527 142 710

R41 Påförda egenavgifter enligt slutskattebesked (0,29*R47 föregående år) - 82 796 120 602 120 555 130 279 107 924 105 176 114 027

R42 Överskott/Underskott före årets avdrag för egenavgifter = 566 131 540 245 585 262 536 244 530 110 570 841 602 645

R43 Årets beräknade avdrag för egenavgifter (R42*0,25) - 141 532 135 061 146 315 134 061 132 527 142 710 150 661

R47 Överskott = 424 598 405 184 438 947 402 183 397 583 428 131 451 984

Grundavdrag 11 900 12 100 12 600 12 500 12 600 12 900 13 100

Överskott efter grundavdrag 412 698 393 084 426 347 389 683 384 983 415 231 438 884

Avsättning till allmän pension ((R47-grundavdrag)*0,185) alt (max PGI * 0,185) 63 686 66 600 70 624 70 901 71 222 75 758 78 533

Max pensionsgrundande inkomst för året 344 250 360 000 381 750 383 250 390 750 409 500 424 500

Max avsättning till allmän pension 63 686 66 600 70 624 70 901 72 289 75 758 78 533

Matematisk illustration (30% avsättning till periodiseringsfond)
Deklarationsposter                                                                              Inkomstår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R32 Återföring av periodiseringsfond + 20 000 0 25 000 0 0 175 000 142 625

R33 Överskott/Underskott före avsättning till periodiseringsfond = 475 416 576 391 597 893 563 546 610 681 753 405 893 475

R34 Avsättning till periodiseringsfond - 142 625 172 917 179 368 169 064 183 204 226 022 268 043

R35 Överskott/Underskott före ökning av expansionsfond = 332 791 403 474 418 525 394 482 427 477 527 384 625 433

R36 Ökning av expansionsfond - 0 0 0 0 0 0 0

R37 Minskning av expansionsfond + 95 000 0 0 0 0 0 0

R38 Egna pensionspremier - 21 851 21 790 21 839 22 001 21 494 61 094 20 029

R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag - 5 301 5 286 5 298 5 337 5 214 14 821 4 860

R40 Medgivna avdrag för egenavgifter (=R43 föregående år) + 105 663 105 877 99 791 101 090 95 071 103 282 116 224

R41 Påförda egenavgifter enligt slutskattebesked (0,29*R47 föregående år) - 82 796 92 113 86 818 87 949 82 712 89 855 101 115

R42 Överskott/Underskott före årets avdrag för egenavgifter = 423 506 399 162 404 361 380 285 413 128 464 896 615 653

R43 Årets beräknade avdrag för egenavgifter (R42*0,25) - 105 877 99 791 101 090 95 071 103 282 116 224 153 913

R47 Överskott = 317 629 299 372 303 271 285 214 309 846 348 672 461 750

Grundavdrag 11 900 14 400 16 000 17 400 15 300 12 900 13 100

Överskott efter grundavdrag 305 729 284 972 287 271 267 814 294 546 335 772 448 650

Avsättning till allmän pension ((R47-grundavdrag)*0,185) 55 184 52 720 53 145 49 546 54 491 62 118 78 533

Max avsättning till allmän pension 63 686 66 600 70 624 70 901 72 289 75 758 78 533

Avsättning till allmän pension i det verkliga fallet 63 686 66 600 70 624 70 901 71 222 75 758 78 533

Avsättning till allmän pension vid omräkning med 30% avsättning till p-fond 55 184 52 720 53 145 49 546 54 491 62 118 78 533

Skillnad i allmän pension 8 502 13 880 17 479 21 355 16 731 13 640 0

Total skillnad under perioden 91 588
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1d. Avsättning under brytpunkten för statlig inkomstskatt 

 

 
 

 

 

 

 

Verkligt fall
Deklarationsposter                                                                             Inkomstår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R32 Återföring av periodiseringsfond + 20 000 0 25 000 0 0 175 000 0

R33 Överskott/Underskott före avsättning till periodiseringsfond = 475 416 576 391 597 893 563 546 610 681 753 405 750 851

R34 Avsättning till periodiseringsfond - 0 30 000 0 16 000 80 000 134 000 152 000

R35 Överskott/Underskott före ökning av expansionsfond = 475 416 546 391 597 893 547 546 530 681 619 405 598 851

R36 Ökning av expansionsfond - 0 0 0 0 0 0 0

R37 Minskning av expansionsfond + 95 000 0 0 0 0 0 0

R38 Egna pensionspremier - 21 851 21 790 21 839 22 001 21 494 61 094 20 029

R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag - 5 301 5 286 5 298 5 337 5 214 14 821 4 860

R40 Medgivna avdrag för egenavgifter (=R43 föregående år) + 105 663 141 532 135 061 146 315 134 061 132 527 142 710

R41 Påförda egenavgifter enligt slutskattebesked (0,29*R47 föregående år) - 82 796 120 602 120 555 130 279 107 924 105 176 114 027

R42 Överskott/Underskott före årets avdrag för egenavgifter = 566 131 540 245 585 262 536 244 530 110 570 841 602 645

R43 Årets beräknade avdrag för egenavgifter (R42*0,25) - 141 532 135 061 146 315 134 061 132 527 142 710 150 661

R47 Överskott = 424 598 405 184 438 947 402 183 397 583 428 131 451 984

Grundavdrag 11 900 12 100 12 600 12 500 12 600 12 900 13 100

Överskott efter grundavdrag 412 698 393 084 426 347 389 683 384 983 415 231 438 884

Avsättning till allmän pension ((R47-grundavdrag)*0,185) alt (max PGI * 0,185) 63 686 66 600 70 624 70 901 71 222 75 758 78 533

Max pensionsgrundande inkomst för året 344 250 360 000 381 750 383 250 390 750 409 500 424 500

Max avsättning till allmän pension 63 686 66 600 70 624 70 901 72 289 75 758 78 533

Brytpunkt statlig inkomstskatt 328 600 340 900  380 200 384 600 395 600 414 000  426 300

Matematisk illustration (under gränsen för statlig inkomstskatt)
Deklarationsposter                                                                             Inkomstår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R32 Återföring av periodiseringsfond + 20 000 0 25 000 0 0 175 000 128 131

R33 Överskott/Underskott före avsättning till periodiseringsfond = 475 416 576 391 597 893 563 546 610 681 753 405 878 981

R34 Avsättning till periodiseringsfond - 128 131 109 150 78 724 40 012 73 302 142 761 263 694

R35 Överskott/Underskott före ökning av expansionsfond = 347 285 467 241 519 169 523 534 537 379 610 644 615 287

R36 Ökning av expansionsfond - 0 0 0 0 0 0 0

R37 Minskning av expansionsfond + 95 000 0 0 0 0 0 0

R38 Egna pensionspremier - 21 851 21 790 21 839 22 001 21 494 61 094 20 029

R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag - 5 301 5 286 5 298 5 337 5 214 14 821 4 860

R40 Medgivna avdrag för egenavgifter (=R43 föregående år) + 105 663 109 500 113 600 126 700 128 167 131 833 137 967

R41 Påförda egenavgifter enligt slutskattebesked (0,29*R47 föregående år) - 82 796 95 265 98 832 110 229 111 505 114 695 120 031

R42 Överskott/Underskott före årets avdrag för egenavgifter = 438 000 454400 506 800 512 667 527 333 551 867 608 334

R43 Årets beräknade avdrag för egenavgifter (R42*0,25) - 109 500 113 600 126 700 128 167 131 833 137 967 152 083

R47 Överskott = 328 500 340 800 380 100 384 500 395 500 413 900 456 250

Grundavdrag 11 900 12 100 12 600 12 500 12 600 12 900 13 100

Överskott efter grundavdrag 316 600 328 700 367 500 372 000 382 900 401 000 443 150

Avsättning till allmän pension ((R47-grundavdrag)*0,185) 58 571 60 810 67 988 68 820 70 836 74 185 78 533

Avsättning till allmän pension i det verkliga fallet 63 686 66 600 70 624 70 901 71 222 75 758 78 533

Avsättning till allmän pension vid omräkning under brytpunkten 58 571 60 810 67 988 68 820 70 836 74 185 78 533

Skillnad i allmän pension 5 115 5 791 2 637 2 081 386 1 573 0

Total skillnad under perioden 17 581

Procentuell avsättning till periodiseringsfond 0,26951 0,18937 0,13167 0,071 0,12003 0,18949 0,3
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2. Intervjufrågor 

Nedan följer de intervjufrågor som utgjorde frågeunderlag och behandlades under 

intervjuerna. Då intervjuerna tog form av semistrukturerade samtal ställdes inte identiska 

frågor vid varje intervju men intervjufrågorna nedan utgjorde kärnan och en utgångspunkt vid 

samtalen över vilka ämnen som togs upp.  

2a. Frågeunderlag till enskilda näringsidkare   

 
 Varför valde du att bli enskild näringsidkare? 

 

 Hur skulle du beskriva ditt intresse till bokföring och redovisning? 

 

 Sköter du din bokföring själv? 

 

 Vet du hur periodiseringsfonder fungerar? Vad är det för något? 

 

 Vad är syftet med periodiseringsfond? 

 

 Hur tänker du kring periodiseringsfond? 

 

 Hur fattar du beslut om periodiseringsfond? Kan du beskriva beslutsprocessen? 

 

 Är det något speciellt du tar i beaktande vid beslutsfattandet? 

 

 Ser beslutet gällande avsättning till periodiseringsfond som ett svårt beslut? 

Varför?/Varför inte? 

 

 Har du läst på mycket om periodiseringsfonder? Var? 

 

 Tycker du att det finns mycket bra information gällande periodiseringsfond som du 

kan ta del av? 

 

 Var hämtar du råd och information om periodiseringsfond? 

 

 Vad ser du som bra med periodiseringsfond? 
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 Vet du några nackdelar med periodiseringsfond? 

 

 Har du hört talas om periodiseringsfällan? Kommentar?  

 

 Har du någon syn på hur en eventuell redovisningskonsult/revisor ser på avsättning till 

periodiseringsfond? Har du någon erfarenhet av det? 

 

 Hur gör du med dina avsättningar? 

 

 Hur tänker du kring periodiseringsfonder kopplat till att det kan påverka dina sociala 

förmåner?  

 

 Om du måste välja, prioriterar du skatt före sociala förmåner med hänsyn till hur du 

gör med dina periodiseringsfonder? 

 

 Om du är osäker på något inom redovisning, hur gör du för att få reda på 

svar/information? 

 

 Har du stor tilltro till revisorer och rådgivare? 

 

 Har du någon uppfattning om hur enskilda näringsidkare (exempelvis kollegor) tänker 

kring periodiseringsfond och vad de har för kunskaper om det?  
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2b. Frågeunderlag till redovisningskonsulter 

 

 Beskriv lite kort rent allmänt vad du har för relation till periodiseringsfonder i ditt 

arbete? 

 

 Vad är för- och nackdelarna med periodiseringsfonder för enskilda näringsidkare? 

.  

 Hur tänker du när ni avsätter till periodiseringsfond åt era kunder? 

 

 Vad ger du för råd gällande periodiseringsfonder till dina kunder? 

 

 Hur tänker du när ni avsätter till periodiseringsfond åt era kunder? 

 

 Varför använder du periodiseringsfond? I vilket syfte? 

 

 Är det många enskilda näringsidkare som vill ha råd gällande periodiseringsfond? 

Även de som inte är kunder hos er? 

 

 Rådgör du med dina kunder vad de vill prioritera eller är det du som har hela ansvaret 

hur ni gör med avsättningar? 

 

 Har du någon känsla rent generellt hur enskilda näringsidkare förhåller sig till 

periodiseringsfonder? Avsätter de flesta och hur mycket? 

 

 Vad tror du är det största syftet till varför enskilda näringsidkare gör avsättningar till 

periodiseringsfond? Kan det finnas skillnader med det syfte du använder 

periodiseringsfond? 

 

 Tycker du att enskilda näringsidkare har bra koll på gällande regler och konsekvenser 

av periodiseringsfond och vad kan förklara detta? 

 

 Hur skulle du beskriva enskilda näringsidkares intresse av att lära sig och ha koll på 

redovisningen och ekonomin i den egna verksamheten? 
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 Har du någon uppfattning om enskilda näringsidkare kan ta del av bra råd inför 

deklarationen gällande avsättning till periodiseringsfond? Till exempel hos 

Skatteverket eller i pressen? 

 

 Vid avsättning till periodiseringsfond, tänker du och dina kunder på eventuella 

konsekvenser på sociala förmåner? Är det något ni överlägger? 

 

 Vad ser enskilda näringsidkare som fördelen med periodiseringsfond? Har du någon 

uppfattning om varför de gör avdrag eller inte? 

 

 Hur tänker ni kring periodiseringsfond kopplat till pensionsgrundande inkomst? Har ni 

bra koll på hur systemet fungerar? Någon kommentar på hur enskilda näringsidkare 

har koll på systemet? 

 

 Hur tänker ni kring periodiseringsfond kopplat till sjukpenninggrundande inkomst? 

Har ni bra koll på hur systemet fungerar? Har enskilda näringsidkare koll på systemet? 

 

 Systemen för sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande inkomst skiljer 

sig, vad tycker du om det och hur tror du att det påverkar den enskilda näringsidkaren? 
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