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Sammanfattning 
I och med införandet av International Accounting Standards Boards (IASB) 

redovisningsregler - International Financial Reporting Standards (IFRS) och International 

Accounting Standards (IAS), för att främja för en harmonisering av redovisningen har 

medlemsstaterna i Europa börjat närma sig en alltmer likriktad redovisning. I arbetet mot en 

mer global och jämförande marknad har de olika medlemsstaterna tvingats ändra på kulturellt 

trygga och betingade ramverk. I det förändringsarbete som sker har det blivit nödvändigt med 

lagändringar för att se till att en snabb samt regelrätt redovisning sker. En av lagändringarna 

finns i den nya aktiebolagslagen och avser den slopade koncernspärren som innefattar regler 

för vinstutdelning.  

 

Vi ämnade i uppsatsen undersöka vilka konsekvenser den slopade koncernspärren kan leda till 

för svenska aktiebolag. Syftet var således att åskådliggöra näringslivets förväntningar på 

lagändringens för- och nackdelar jämfört med innan.  

  

För att besvara syftet genomfördes intervjuer med representanter från svenskt näringsliv - två 

revisorer, företrädare för fyra stora börsnoterade aktiebolag samt en bank. Valet av 

respondenter medförde att vi fick olika synvinklar på vad den slopade koncernspärren kan 

komma att innebära för svenskt näringsliv i framtiden.  

 

I arbetet har vi använt oss utav institutionell teori, intressentteorin, information om 

harmoniseringsarbetet samt förarbeten till aktiebolagslagen som kopplats till empirin. 

Resultatet visade sig vara delvis oroväckande. Harmoniseringsarbetet togs emot med öppna 

armar, men leder dock inte alltid till det bästa resultatet. Koncernspärrens borttagande kan i 

större utsträckning leda till subjektiva bedömningar, med risk för alltför ”kreativ redovisning” 

och i värsta fall illegitim redovisning. Framöver tror representanter från näringslivet att vi 

kommer att få se en allt större skillnad mellan de svenska aktiebolagens redogörelser av 

vinstutdelningen, vilket således skulle innebära den raka motsatsen till harmoniseringsarbetets 

syfte. 

  



- Den slopade koncernspärren - 

4 

Förkortningslista 
 
ABL  Aktiebolagslagen 

ÅRL  Årsredovisningslagen 

BFL  Bokföringslagen 

EG  Europeiska Gemenskapen  

EU  Europeiska Unionen  

FAR  Föreningen för revisionsbyråbranschen  

IAS International Accounting Standards 

IASB  International Accounting Standards Board  

IASC  International Accounting Standards Committee 

IFRS International Financial Reporting Standards 

NyABL Nya Aktiebolagslagen 

Prop.  Proposition   

VD  Verkställande direktör 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Den slopade koncernspärren - 

5 

Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING...................................................................................................................................... 8 
1.1 INLEDNING .................................................................................................................................................... 8 
1.2 PROBLEMBAKGRUND .................................................................................................................................... 9 
1.3 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................. 12 

1.3.1 Underfrågor........................................................................................................................................ 12 
1.4 SYFTE.......................................................................................................................................................... 12 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................................... 13 
1.6 DISPOSITION................................................................................................................................................ 14 

2. METOD............................................................................................................................................ 16 
2.1 VAL AV ÄMNE ............................................................................................................................................. 16 
2.2 METODVAL ................................................................................................................................................. 17 
2.3 DATAINSAMLINGSMETODER ....................................................................................................................... 17 
2.4 GENOMFÖRANDE ........................................................................................................................................ 18 

2.4.1 Intervjuer som undersökningsform ..................................................................................................... 18 
2.4.2 Urval................................................................................................................................................... 19 
2.4.3 Intervjuer ............................................................................................................................................ 19 
2.4.4 Intervjusituationen.............................................................................................................................. 20 
2.4.5 Intervjuteknik...................................................................................................................................... 20 

2.5 METODKRITIK ............................................................................................................................................. 21 
2.6 KÄLLKRITIK................................................................................................................................................ 22 

3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING...................................................................................... 23 
3.1 INSTITUTIONELL TEORI................................................................................................................................ 23 

3.1.1 Institutionell teori för redovisningen .................................................................................................. 24 
3.2 INTRESSENTTEORIN..................................................................................................................................... 25 
3.3 REDOVISNINGSHISTORIK............................................................................................................................. 27 

3.3.1 Anglosaxisk och kontinental redovisning ........................................................................................... 27 
3.4 HARMONISERING ........................................................................................................................................ 29 

3.4.1 Redovisningsdirektiv........................................................................................................................... 29 
3.4.2 Varför skall vi harmonisera?.............................................................................................................. 30 
3.4.3 Skälen till att harmonisera.................................................................................................................. 32 
3.4.4 Effektiv kapitalmarknad...................................................................................................................... 33 
3.4.5 Användare........................................................................................................................................... 34 
3.4.6 Hinder för harmonisering................................................................................................................... 35 

4. GÄLLANDE RÄTT ........................................................................................................................ 36 
4.1 BORGENÄRSSKYDD ..................................................................................................................................... 36 
4.2 DEN NYA AKTIEBOLAGSLAGEN ................................................................................................................... 37 

4.2.1 Utdelningar......................................................................................................................................... 37 
4.2.2 Värdeöverföring ................................................................................................................................. 38 

4.3 BELOPPSSPÄRREN OCH KONCERNSPÄRREN ................................................................................................. 39 
4.4 BELOPPSSPÄRREN ....................................................................................................................................... 40 

4.4.1 Innan lagändring ................................................................................................................................ 40 
4.4.2 Förarbete............................................................................................................................................ 40 
4.4.3 Efter lagändring ................................................................................................................................. 42 

4.5 KONCERNSPÄRREN ..................................................................................................................................... 42 
4.5.1 Innan lagändringen ............................................................................................................................ 42 
4.5.2 Förarbete............................................................................................................................................ 42 
4.5.3 Efter lagändringen.............................................................................................................................. 43 

4.6 FÖRSIKTIGHETSREGELN .............................................................................................................................. 44 
4.6.1 Innan lagändringen ............................................................................................................................ 44 
4.6.2 Förarbete............................................................................................................................................ 44 
4.6.3 Efter lagändringen.............................................................................................................................. 47 

4.7 KONCERNSPÄRREN – FÖRE OCH EFTER LAGÄNDRINGEN ............................................................................. 47 
5. EMPIRI ............................................................................................................................................ 49 



- Den slopade koncernspärren - 

6 

5.1 DELOITTE.................................................................................................................................................... 49 
5.1.1 Harmonisering.................................................................................................................................... 49 
5.1.2 Innan lagändring ................................................................................................................................ 49 
5.1.3 Efter lagändring ................................................................................................................................. 50 

5.2 KPMG ........................................................................................................................................................ 52 
5.2.1 Harmonisering.................................................................................................................................... 52 
5.2.2 Innan lagändring ................................................................................................................................ 53 
5.2.3 Efter lagändring ................................................................................................................................. 53 

5.3 SAMMANFATTNING REVISORER................................................................................................................... 54 
5.4 AZTRAZENECA............................................................................................................................................ 55 

5.4.1 Harmonisering.................................................................................................................................... 55 
5.4.2 Innan lagändring ................................................................................................................................ 56 
5.4.3 Efter lagändring ................................................................................................................................. 57 

5.5 SCANIA ....................................................................................................................................................... 59 
5.5.1 Harmonisering.................................................................................................................................... 59 
5.5.2 Innan lagändring ................................................................................................................................ 60 
5.5.3 Efter lagändring ................................................................................................................................. 61 

5.6 TELEFONINTERVJUER.................................................................................................................................. 62 
5.6.1 Hufvudstaden...................................................................................................................................... 62 
5.6.2 Securitas ............................................................................................................................................. 64 

5.7 SAMMANFATTNING FÖRETAG...................................................................................................................... 65 
5.8 SWEDBANK ................................................................................................................................................. 66 
5.9 SKILLNADER OCH LIKHETER MELLAN REVISORER, FÖRETAG OCH BANK ..................................................... 68 

6. ANALYS OCH RESULTAT.......................................................................................................... 69 
6.1 HARMONISERINGSPROCESSEN..................................................................................................................... 69 
6.2 DEN SLOPADE KONCERNSPÄRREN ............................................................................................................... 71 

6.2.1 Vinstutdelningar ................................................................................................................................. 72 
6.2.2  Bundet och fritt eget kapital .............................................................................................................. 73 
6.2.3 Värdering till verkligt värde ............................................................................................................... 74 
6.2.4 Försiktighetsregeln............................................................................................................................. 74 

7. SLUTSATSER................................................................................................................................. 78 
8. AVSLUTNING ................................................................................................................................ 80 

8.1 DISKUSSION ................................................................................................................................................ 80 
8.2 VIDARE FORSKNING .................................................................................................................................... 81 

REFERENSER .................................................................................................................................... 83 
BÖCKER ............................................................................................................................................................ 83 
ARTIKLAR ......................................................................................................................................................... 84 
LAGTEXT........................................................................................................................................................... 85 
INTERNETLÄNKAR............................................................................................................................................. 85 
MUNTLIGA KÄLLOR .......................................................................................................................................... 86 

BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR TILL REVISORER................................................................. 87 
BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR TILL AKTIEBOLAG ............................................................. 88 
BILAGA 3: INTERVJUFRÅGOR TILL BANK ............................................................................. 89 
 
 

 

 

 

 



- Den slopade koncernspärren - 

7 

Figurförteckning 
Figur 1: Uppsatsens disposition och tillvägagångssätt……………………………………………….....14 

Figur 2: Intressentmodellen……………………………………………………………………………..26 

Figur 3: En modell över graden av harmonisering…………………………………………….………..31 

Figur 4: Koncernspärren innan lagändringen…………………………………………………………...47 

Figur 5: Efter koncernspärrens borttagande……………………...…………………………………......48 
 
 
Tabellförteckning 
Tabell 1: Skillnader i redovisningssätt …………………………………………………………………28 

Tabell 2: Skillnader och likheter mellan revisorer, företag och bank………………………….. ……...68 

Tabell 3: För och nackdelar av en slopad koncernspärr………………………………………………..76 



- Den slopade koncernspärren - 

8 

1. INLEDNING 

 
I det inledande kapitlet motiverar och diskuterar vi uppsatsens problemområde. Till en början 

diskuterar vi uppsatsens bakgrund och redogör för debatten som förts i Sverige. Därefter 

presenteras uppsatsens frågeställning. Kapitlet avslutas med att redogöra för syftet och 

angränsningar som gjorts för studiens genomförande.  

 
 
 
 
1.1 Inledning 

Från och med första januari år 2005 skall alla medlemsstater i Europeiska Unionen tillämpa 

de nya internationella redovisningsstandarderna. International Financial Reporting Standards 

(IFRS) och International Accounting Standards (IAS) är de redovisningsstandarder som enligt 

International Accounting Standards Board (IASB) skall användas. IASB är ett självständigt 

organ som har till uppgift att utveckla och ansvara för en internationell harmonisering1 av EU-

ländernas redovisningsregler2. I och med intågandet av de standardiserade redovisnings-

reglerna skall EU-medlemsstaterna nu få en mer enhetlig och jämförande redovisning, vilket 

kommer att medföra förändringar på nationell nivå.  

 

Vid utformningen av redovisningsreglerna har inte IASB beaktat de nationella regleringarna 

gällande borgenärsskydd3 och vinstutdelning4. IASB har med andra ord en annan 

utgångspunkt än den svenska lagstiftningen5. I Sverige resulterade harmoniseringen i att det 

tillsattes en kommitté i juni år 1990 med uppdrag att göra en översyn av 1975 års 

aktiebolagslag (ABL). Anledningen till att kommittén tillsattes var för att tillgodose IASB:s 

direktiv rörande ett antal förändringar. Viktigt att ta hänsyn till var att Ny Aktiebolagslag 

(NyABL) framstod som konkurrenskraftig i förhållande till regelverken i de övriga 

medlemsstaterna, samt att den var förenlig med IASB:s-regler.  

 
                                                 
1 Harmonisering innebär att de nationella reglerna i medlemsstaterna närmar sig varandra. Källa: www.ne.se. Se 
vidare s. 29 
2 FAR FÖRLAG AB, (2005). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005. Stockholm: FAR 
FÖRLAG AB, s. 3 
3 Borgenärsskyddet är ett skydd för att ta tillvara på intressenternas intressen. Källa: Sacklén Mats, (1994). Om 
skyddet för aktiebolagets borgenärer. Se vidare s. 36 
4 Vinstutdelningar är en form av utbetalning till aktieägarna. Se vidare s. 38 
5 Prop. 2004/05:24 s. 61 
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En av de nyheter som introducerades första januari år 2006 var den slopade koncernspärren. 

Koncernspärren har tidigare inneburit att moderbolaget inte får dela ut mer än vad som 

motsvarar koncernens fria egna kapital i koncernbalansräkningen6. Koncernspärrens vara eller 

icke vara har varit en omtvistad fråga och har nu efter dess borttagande skapat en hel del 

funderingar kring beslutet som har resulterat i en långvarig debatt. 

 
 
 
1.2 Problembakgrund 

Mats Sacklén var den person som startade debatten om aktiekapitalet som borgenärsskydd i 

Sverige. År 1994 publicerades artikeln ”Om skyddet för aktiebolagets borgenärer”, vilket var 

startskottet för en långvarig diskussion om huruvida aktiekapitalet är ett tillräckligt skydd för 

aktiebolagets borgenärer. Kravet på aktiekapitalet är ett uttryck för att hantera aktiebolagets 

olika intressenter. Borgenärsskyddets förmenta ändamål och funktion var enligt Sacklén 

dåligt debatterat7.  

 

Sacklén delar upp skyddet i tre sammanhängande moduler: tillskottspliktsbildande och senare 

kapitalökning, begränsningar i rätten att disponera tillskjuten egendom samt reglerna om 

tvångslikvidation. Skillnaderna ses som tämligen urvattnade kompromisslösningar8. Sacklén 

hävdar att reglerna implicit vilar på tanken om ett behov av staten att skydda borgenärerna. 

Vidare ställer han sig frågande kring bedömningen av borgenärernas oförmåga att skydda sig 

själva. Även i regeringens förarbeten9 antyds att utgångspunkten är att borgenärerna kan 

bedöma riskerna och därmed skydda sig själva. Genom att aktiekapitalkravet gjorts offentlig 

kan framtida kreditgivare själva avgöra om de vill genomföra affärer med aktiebolaget samt 

vilken riskpremie de anser är befogad.  

 

Intressenter i aktiebolaget har i praktiken stora möjligheter att skydda sig själva. Sacklén 

hävdar i och med detta att särlagstiftning10 lämpar sig bättre än borgenärsskydden då 

aktiebolagen önskar att enbart skydda vissa intressen11. Han förespråkar trots resonemanget 

olika former av säkerheter, men det är enbart aktiekapitalet som han anser är undermålig. 
                                                 
6 Ernst & Young, Focus nr 9/05 
7 Sacklén, Om skyddet för aktiebolagets borgenärer, s. 136 f 
8 Sacklén, Om skyddet för aktiebolagets borgenärer, s. 137 ff 
9 Refererar till prop. 2004/05:85 
10 Särlagstiftning innebär en specialreglering som innefattar ett specifikt område. Källa: www.ne.se    
11 Sacklén, Om skyddet för aktiebolagets borgenärer, s. 154 ff 
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Orsaken är att reglerna inte tog hänsyn till aktiebolagets likviditet och lättheten att vidta stora 

utdelningar i form av sakvärden. Istället förespråkar han avtal som begränsar borgenärernas 

rörlighet. Avtal på detta sätt påverkar inte heller vinstutdelningarna som många gånger 

handlas i individers intressen12.  

 

En annan debattör som år 1995 gav ut boken ”Kapitalskyddet i aktiebolag” och artikeln ”Det 

nya aktiebolagsrättsliga borgenärsskyddet – rättspolitiska funderingar” var Jan Andersson. I 

dessa är Andersson i likhet med Sacklén fundersam kring huruvida aktiekapitalet är ett 

tillräckligt skydd för borgenärerna. Kritiken mot kapitalkravet har sin grund från USA i slutet 

av 1960-talet13. I USA slopades minimikravet för aktiekapitalet och motivet var att det inte 

ansågs bereda något skydd för borgenärerna. Man ansåg att det var svårt att reglera 

aktiekapitalet för varje specifikt aktiebolag eftersom behovet varierar för olika aktiebolag och 

att behovet växer i takt med aktiebolaget. Istället skulle kreditbedömningssystemet utvecklas 

av marknaden och fungera som borgenärsskydd.  

 

Andersson utgår från det ovanstående resonemang och menar att lagstiftaren måste ställa sig 

två fundamentala och självständiga frågor när lagstiftning skall bestämmas. Den första frågan 

berör huruvida borgenärerna kan skydda sina egna intressen. Frågan skiljer mellan frivilliga 

borgenärer (uppkommer genom avtalsrelationer) och ofrivilliga borgenärer (uppkommer 

exempelvis genom utomobligatoriskt skadestånd14). Anderssons resonemang leder slutligen 

till att borgenärerna i allmänhet, oberoende vilken kategori de tillhör, kan skydda sig själva 

och de facto också gör det. Han ansåg att systemet snarare var vilseledande15. 

 

Den andra frågeställningen rör huruvida den nuvarande lagstiftningen faktiskt skyddar 

borgenärerna. Enligt Andersson gjorde den dåvarande lagstiftningen inte det. Han menade att 

minimikravets storlek saknade funktionell anknytning till aktiebolagets rörelse och 

verksamhetens risker. IASB:s regelsystem saknar helt ett borgenärsskydd och riktar sig 

istället in på ett investerarperspektiv. Andersson hävdar att det bolagsrättsliga 

                                                 
12 Sacklén, Om skyddet för aktiebolagets borgenärer, s. 160 f 
13 Andesson, Det nya aktiebolagsrättsliga borgenärsskyddet – rättspolitiska funderingar, s. 76 
14 Utomobligatoriskt skadestånd är skadestånd utanför kontraktsförhållanden. Källa: Agell & Malmström 
(2003). Civilrätt.    
15 Andesson, Det nya aktiebolagsrättsliga borgenärsskyddet – rättspolitiska funderingar, s. 81 f 
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borgenärsskyddet inte är harmoniserat med övriga insolvensrättsliga16 regler. Skydden löser 

inga risker som kan hänföras till aktiekapitalet. Istället kostar alla dessa reglerade krav 

aktiebolagen mer pengar än det skulle göra utan dem17.  

 

Per Thorell och Sven-Arne Nilsson förde en debatt i Dagens Industri under våren 2005 där de 

diskuterade oron över att goodwill18 inte längre skrivs av periodvis. Oron grundar sig i att det 

nu kan bli möjligt att dela ut mer kapital. Thorell är dock kritisk till detta och menar att de nya 

reglerna inte kommer att påverka vinstutdelningsstorleken. Genom att goodwill inte längre 

skrivs av kommer det egna kapitalet19 att öka, men de underliggande ekonomiska 

förhållandena av reglerna påverkas inte. Därav finner Thorell det felaktigt att 

vinstutdelningarna ökar enbart för att goodwill inte längre skall skrivas av20. 

 

Nilsson, som arbetar på Deloitte och är verksam på Ekonomihögskolan i Lund, ställer sig 

frågande till Thorells förklaring. I sin artikel hävdar han att Thorell inte beaktat IASB:s motiv 

till reformeringen av goodwill. Periodisk avskrivning av goodwill ger inte användbar 

information. Av den anledningen menar Nilsson att de nya reglerna för goodwill ger en bättre 

bild av aktiebolagens ekonomiska situation. Om värdenedgångsprövning leder till ökat 

resultat och mer eget kapital i en koncern innebär det att det finns mer att dela ut till 

aktiebolagets aktieägare21.  

 

Efter att ha läst och tagit del av andra debattörer inom ämnet har vi fått en bättre bild av 

ämnets problematik och svårigheter. Intressant är därför att undersöka hur 

harmoniseringsprocessen klarar av att väva samman anglosaxisk22 och kontinental23 

redovisningstradition till en enhetlig redovisningsstandard. Vilka för- och nackdelar kan det 

medföra på nationell- samt aktiebolagsnivå? I samband med NyABL skall vinstutdelningar 

                                                 
16 Insolvens, någons oförmåga att betala sina skulder (jfr obestånd). En person som viss tid efter 
detalningssamnaning inte förmår betala en till betalning förfallen skuld kan försättas i konkurs. Källa: 
www.ne.se 
17 Andersson, Det nya aktiebolagsrättsliga borgenärsskyddet – rättspolitiska funderingar, s. 82 f 
18 Goodwill är inom företagsvärdering och redovisning benämning på skillnaden mellan värdet (vid förvärv 
priset) på hela företaget och det marknadsmässiga värdet på de enskilda tillgångarna minskat med skulderna. 
Artsberg, Kristina (2003). Redovisningsteori – policy och praxis. 
19 Eget kapital, skillnaden mellan tillgångar och skulder inom redovisningen. Eget kapital är precis som namnet 
anger, det kapital som på olika sätt kan sägas utgöra ett bolags eller en förenings egna medel. Källa: www.ne.se 
20 Per Thorell, Nya regler ger inte mer att dela ut. 
21 Nilsson, Visst kan nya goodwillregler medföra större utdelningar. 
22 I anglosaxisk ingår exempelvis Holland, Storbritannien och USA. Se vidare s. 27 
23 I kontinental ingår exempelvis Frankrike, Tyskland och Sverige. Se vidare s. 27 
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appliceras efter nya bedömningsgrunder och motiveras i förvaltningsberättelsen. Eftersom 

lagändringen precis trätt i kraft har effekterna av de nya bedömningsgrunderna inte 

synliggjorts. De faktiska effekterna kommer att synas först när aktiebolagen gått igenom en 

implementeringsfas för att ta till sig de nya reglerna. Därmed är det intressant att undersöka 

vilka förväntningar näringslivet har på den slopade koncernspärren. 

 
 
 
1.3 Problemformulering 

”Vilka konsekvenser kan den slopade koncernspärren leda till för svenska aktiebolag som 

skall följa IFRS/IAS-standarden?”  

 
 
 
1.3.1 Underfrågor 

För att kunna besvara uppsatsens problemformulering och syfte har vi ställt upp ett antal 

underfrågor: 

 
1. Hur ser näringslivet på lagändringen som en följd av harmoniseringen? 

2. Vilka för- och nackdelar medför den slopade koncernspärren? 

3. Hur uppfattas den utökade försiktighetsregeln? 

 
 
 
1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få förståelse för harmoniseringsprocessen och åskådliggöra 

konsekvenserna av en lagändring för de svenska aktiebolagen som följer IFRS/IAS-reglerna. 

Vi vill närmare undersöka vilka förväntningar några svenska aktiebolag, revisorer och en 

bank har på den slopade koncernspärren. Hur tror de att lagändringen påverkar dem och 

näringslivet i framtiden jämfört med innan?  

 

För att ta reda på vilka konsekvenser den slopade koncernspärren kan resultera i kommer vi 

att ta hjälp av fem variabler. De variabler vi kommer att fokusera på är 

harmoniseringsprocessen, värdeöverföringar i form av vinstutdelningar, bundet och fritt eget 

kapital, värdering till verkligt värde och försiktighetsregeln.  
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till fyra svenska aktiebolag från börsens A-lista och som är 

verksamma inom olika branscher. De branscher som vi tittar närmare på är 

fastighetsbranschen, industri och tjänsteföretag. För att få en mer professionell och en mer 

objektiv bild har vi valt att ta med två revisionsbyråer och en bank i undersökningen. 

Eftersom lagändringen enbart berör svenska aktiebolag som måste följa IFRS/IAS-reglerna 

kommer ingen fokus läggas vid RR1:00 som berör onoterade aktiebolag. Vi kommer inte att 

gå så djupt in på harmoniseringsprocessen då det är ett stort område att behandla.  
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1.6 Disposition 

Nedanstående modell förklarar på ett mer övergripande sätt hur uppsatsen är strukturerad. 

 

 
Figur 1: Uppsatsens disposition och tillvägagångssätt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Egen bearbetad modell. 

 
Det inledande kapitlet tar fasta vid vad uppsatsen kommer att behandla och ger läsaren en 

övergripande förståelse kring det problemområde som råder i dagsläget. När läsaren är 

införstådd i vad uppsatsen skall behandla klargörs det genom att presentera 

problemformuleringen, underfrågorna samt syftet som uppsatsen är ämnad att uppfylla. I 

nästföljande kapitel tydliggörs den valda metoden för studien. Ämnesvalet redogör vi för att 

Metod
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intervjuer 

Analys

Slutsatser och 
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Förslag till vidare forskning
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kapitel 
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få läsaren att förstå varför ämnet är intressant och hur vi gått tillväga för att samla in relevant 

material. 

 

Kapitel tre och fyra ger en redogörelse för de teorier som behandlas i uppsatsen och klargör 

de regler som berör vinstutdelning i svenska aktiebolag. Dessa kapitel kommer väl till pass i 

analysen och hjälper oss att besvara problemformuleringen. Innan vi påbörjar analysen 

skildras de intervjuer som genomfördes under uppsatsarbetets gång.  

 

Slutligen analyserar vi det resultat som uppsatsen mynnat ut i. Vi kopplar teorier, regler och 

empiriskt material vilket gör kapitlet mer informationsrikt. När analysen är färdigställd 

presenterar vi de slutsatser som genererats. Slutsatserna ska ge svar på det problem och syfte 

uppsatsen har. Samtidigt vill vi med uppsatsen ge läsaren mer kunskap om problemområdet 

och ta del av den debatt som hittills kommit att alstrats i och med harmoniseringen med 

IFRS/IAS-reglerna.  

 

Avslutningsvis ger vi våra reflektioner på ämnet och uppsatsens tillvägagångssätt, samt 

förslag till vidare forskning inom ämnet.   
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2. METOD 

 
I detta kapitel redogörs för det tillvägagångssätt som vi använt i studien för att uppnå syftet. 

För att läsaren ska få större förståelse för uppsatsen berättar vi om varför vi valde ämnet och 

vilket tillvägagångssätt vi använde oss av. Därefter kommer vi att gå mer in på hur upplägget 

av metoderna gjorts för att överlåta till läsaren att avgöra om vi mätt studien på rätt sätt. En 

grundlig metod- och källkritik får verka som avslutning på metoddelen. 

 
 
 
 
2.1 Val av ämne 

Med tanke på att vi var intresserade av koncernredovisning var det ett självklart val att denna 

studie skulle behandla ett område som ännu ej belysts i någon nämnvärd utsträckning. För att 

lättare hitta ett område att skriva om kontaktade vi revisorer på olika revisionsbyråer och 

redovisningsprofessorer på Södertörns högskola. Alla ansåg att den slopade koncernspärren 

som trädde i kraft i samband med NyaABL var ett bra uppslag som de ansåg var intressant att 

titta närmare på. Till största delen fanns intresset kring de vinstutdelningar som nu kunde 

tillämpas efter nya kriterier. Hur skulle aktiebolagen redovisa dessa? Hur skulle aktiebolag 

motivera vinstutdelningarna? Lagändringen är en följd av det harmoniseringsarbete som nu 

pågår i Europa24. Koncernspärren tillämpades endast i ett fåtal länder och har i Sverige nu 

tagits bort. Hur tror aktiebolag och revisorer att detta kan komma att påverka aktiebolagen på 

kort och lång sikt? Vi ansåg att området var intressant och vi ville då även se på hur 

harmoniseringsprocessen framskrider eftersom det var till följd av den som lagändringen kom 

till. 

 

Problemområdet är intressant att belysa eftersom Sverige i och med IASB:s tvingande 

IFRS/IAS-regler måste standardisera de nationella redovisningsreglerna. Följden av 

standardiseringen medför att medlemsstaterna måste rätta sig efter en enhetlig 

redovisningskultur och i vissa fall kommer det även att leda till omfattande lagändringar 

vilket inte alltid faller ut till det bättre. Därför är det viktigt att visa på hur en medlemsstat kan 

påverkas av harmoniseringsprocessen och speciellt för Sveriges del där lagen rörande 

koncernspärren var fullt tillfredställande innan lagändringen. 

                                                 
24 Regler uppställde av IFRS/IAS som varje medlemsstat måste applicera på alla noterade aktiebolag.  
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2.2 Metodval  

Då avsikten var att undersöka näringslivets syn på och upplevelser beträffande ett specifikt 

område inom koncernredovisningen ansåg vi att en kvalitativ ansats var det lämpligaste 

valet25. För att på bästa sätt bättre få kännedom om problemorådet valde vi fallstudier som 

primär undersökningsmetod. Det är vanligt att använda fallstudier i samhällsforskning, i 

synnerhet är fallstudier lämpliga för småskaliga undersökningar. Fallstudier är även ofta 

användbara när processer och förändringar ska studeras 26.  

 

Vi ville få en djupare och mer ingående förståelse för vilka konsekvenser slopandet av 

koncernspärren kan leda till. Syftet var inte att dra några större generaliserande slutsatser 

kring resultatet, snarare då att urskönja om och hur lagändringen påverkat aktiebolagen 

positivt eller negativt. Generaliserbarheten hos de resultat som erhålls vid en fallstudie beror 

på hur urvalet utförts27. Det faller naturligt i kvalitativa studier att riktningen starkt präglas av 

forskarna, vilket påverkar utfallet. Centralt för kvalitativa studier är att de grundas på 

forskarens egna iakttagelser och tolkningar av den information som samlas in28. Personliga 

intervjuer blev det huvudsakliga verktyget för att utföra undersökningen eftersom vi ansåg att 

de mest utförliga svaren kunde nås med hjälp av denna metod. Även telefonintervjuer (två 

stycken) utfördes i de fall en personlig intervju inte var möjlig och för att komplettera med 

ytterligare frågor under uppsatsens gång.  

 
 
 
2.3 Datainsamlingsmetoder 

Studiens primärdata bestod av material från sammanlagt sju intervjuer. Fem personliga 

intervjuer genom fördes, AztraZeneca, Scania, KPMG, Deloitte och Swebank. Även två 

telefonintervjuer genomfördes med Securitas och Hufvudstaden.  

 

För de resterande delarna av uppsatsen samlades sekundärdata in, vilket upptar den största 

delen av arbetet. Eftersom den slopade koncernspärren inte varit gällande under någon länge 

period när undersökningen utfördes sökte vi information på aktiebolagens- och 

revisionsbolagens hemsidor för ytterligare information kring ämnet. Ett flertal 
                                                 
25 Holme, I.M och Solvang, B.K ”Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder” (1991). 
26 Patel, Runa och Davidson, Bo ”Forskningsmetodikens grunder” (1994).  
27 Ibid. 
28 Holme, I.M och Solvang, B.K ”Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder” (1991). 



- Den slopade koncernspärren - 

18 

företagsekonomiska databaser användes för att studera huruvida tidigare forskningsrapporter 

och artiklar utkommit. Några av de databaser som användes fanns JSTOR, Business Source 

Elite, National-encyklopedin, FAR, Balans och Emerald. Sökord som användes var 

koncernspärr, koncernredovisning, borgenärsskydd, harmonisering, ABL, NyABL, SOU, 

värdeöverföringar och vinstutdelning.  Internet var också ett verktyg som hjälpte oss att 

komma åt mer detaljrik information om området och då främst Google samt Napster.  

 
 
 
2.4 Genomförande 

2.4.1 Intervjuer som undersökningsform 

Intervjuer som primär undersökningsform valdes för att få en flexiblare informationskälla. 

Intervju som metod gav oss bättre förutsättningar att tolka informationen och ställa de 

följdfrågor som fordrades. Som intervjuare kunde vi bättre tolka respondentens tonfall, 

minspel och pauser. Vid exempelvis telefonintervju eller enkätinsamling ger inte svaren lika 

innehållsrik information. Telefonintervjuerna gav oss inte tillfället att analysera den 

intervjuade personens kroppsspråk, vilket kan ha lett till att vi missat viktiga följdfrågor. 

Nackdelen med intervjuer som metod är att det tar lång tid att samla in informationen och att 

intervjuerna är subjektiva både beträffande den som intervjuare och den som blir intervjuad, 

vilket gör att risken för skevheter blir stor. Det tar även längre tid att analysera och tolka 

svaren än att samla in svar från en enkätstudie29. Positivt med intervjuer som 

undersökningsform är fokuseringen på målet med fallstudien, insiktsfullheten som tillför 

förståelse till uppsatsen och förståelse för slumpvis slutledning. Det negativa med intervjuer 

är risken för förutfattade meningar som saknar saklig grund till följd av dåligt konstruerade 

frågor, fel i dokumentationen på grund av minnessvårigheter från den som blir intervjuad och 

att respondenten i hög utsträckning ger det intervjuaren vill höra30.  

 

För att i större utsträckning undvika de negativa aspekterna av intervjun som beskrivits 

försökte vi vara så objektiva som möjligt när frågor ställdes till respondenten för att inte något 

felaktigt skulle tolkas in. Något som säkerställdes genom att inte lägga in några subjektiva 

värderingar i frågorna.  

 

                                                 
29 Bell, Judith ”Introduktion till forskningsmetodik” (1993). 
30 Yin, R.K ”Case Study Research: Design and Methods” (1994). 
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2.4.2 Urval 

För att inte området som var avsett att undersöka skulle bli för stort valde vi att titta närmare 

på hur den slopade koncernspärren påverkade aktiebolag som var noterade på 

Stockholmsbörsens A-lista mest omsatta aktiebolag31. Vi ringde till samtliga och lyckades få 

fyra stycken att ställa upp. AstraZeneca, Scania, Securitas och Hufvudstaden. För att 

komplettera med professionella kunskaper inom området kontaktade vi två revisionsbyråer. 

KPMG och Deloitte ansåg att ämnet var intressant och ville gärna ställa upp och hjälpa oss. 

Dessutom ville vi ha en banks syn på ämnet för att få bredare kunskap kring området, vilket 

Swedbank var villig att göra.  

 
 
 
2.4.3 Intervjuer 

De två intervjuerna med Lars Sandström på Scania ägde rum på Scanias huvudkontor på 

Järngatan i Södertälje, onsdagen den 3 maj 2006 och varade i 45 minuter samt onsdagen den 

24 maj och varade i 45 minuter. 

 
Intervjun med Leif Johansson på AstraZeneca ägde rum på AstraZenecas huvudkontor på 

Kvarnbergagatan 12 i Södertälje, onsdagen den 10 maj 2006 och varade i 75 minuter.  

 
De två intervjuerna med Camilla Persson på KPMG ägde rum på Tegelbacken 4A i 

Stockholm, fredagen den 5 maj och varade i 60 minuter samt tisdagen den 23 maj och varade 

i 30 minuter. 

 
De två intervjuerna med Peter Ekberg på Deloitte ägde rum på Rehnsgatan 11 i Stockholm, 

måndagen den 8 maj och varade i 60 minuter samt torsdagen den 25 maj och varade i 40 

minuter. 

 
Telefonintervjuerna med Magnus Jakobsson på Hufvudstaden ägde rum den 11 maj och 

varade i 20 minuter och den andra den 12 maj och varade också den i 20 minuter. 

 
Telefonintervjun med Ulf Lindström på Securitas ägde rum den första 24 april och varade i 15 

minuter.   

 

                                                 
31 Sammanlagt finns 31 stycken aktiebolag på Stockholmsbörs A-lista. Källa: 
http://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/kurslistor.jsp?lista=A-listan%2C+mest+omsatta 
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2.4.4 Intervjusituationen 

Vi valde att anteckna ner det som sades under intervjuerna istället för att använda diktafon. Vi 

vet att det är mer säkert att använda diktafon, då man i större utsträckningen undviker att höra 

fel. Men respondenterna kan också lättare distraheras av dess närvaro och ljudet kan bli sämre 

på bandet. Vi ville även undvika att vaggas in i en falsk säkerhet och tro att det relevanta 

kommit med på band. Istället är vi övertygade om att fler frågor i form av följdfrågor i 

situationer då vi känt oss osäkra på att allt framkommit levererats till följd av avsaknaden av 

diktafon. Dessutom är det svårare att i efterhand bedöma hur respondentens kroppsspråk såg 

ut under respektive svar. Något som under intervjun istället kunde tolkas in och tas hänsyn till 

i anteckningarna. För att höja tillförlitligheten i resultaten från intervjuerna såg vi till att 

renskriva dem på dator direkt efter respektive intervju, vilket innebar max två till tre timmar 

efter avslutad intervju. Nackdelarna är dock att viss information kan ha gått förlorad på grund 

av att allt möjligtvis inte hann bli nedtecknat under intervjun samt att missförstånd kan ha 

uppstått, vilket alltid kan vara fallet. 

 

Intervjuerna gjordes i två omgångar för att respondenterna skulle få tid att smälta och komma 

på fler nya saker som de inte tänkt på vid det första intervjutillfället. Vi var också mer insatta 

vid det andra intervjutillfället.  

 
För att säkerställa kvalitén på arbetet bad vi respondenterna läsa igenom materialet och 

komma med synpunkter innan uppsatsen publicerades. Vi ville undvika fel och frigöra oss 

från möjliga felciteringar och feltolkningar.     

 
 
 
2.4.5 Intervjuteknik  

Eftersom vi var ute efter att ta reda på så mycket som möjligt om den slopade 

koncernspärrens konsekvenser för svenska aktiebolag var vi noga med att inte styra eller hålla 

oss inom för strama tyglar. Låg grad av strukturerade och standardiserade frågor var därför 

mest lämpade för undersökningens syfte. En låg grad av standardisering gav oss som 

intervjuare stort ansvar att formulera och ställa frågorna i den ordning som passade 

respondenten och den rådande situationen bäst. Låg grad av strukturering ansågs lämplig 

eftersom frågorna då ställdes på ett sådant sätt att respondenterna kunde svara fritt32. När 

                                                 
32 Patel, Runa och Davidson, Bo ”Forskningsmetodikens grunder” (1994). 
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respondenten behövde vägledning eller precisering ställdes mer ingående frågor för att få ut 

mer av respondenten än om denne talat fritt. Det valda tillvägagångssättet begränsade också 

risken att respondenten skulle komma från ämnet eller tappa tråden.  

 

Inför intervjun klargjordes syftet med undersökningen och vikten av respondentens insats för 

att motivera respondenten att genomföra en bra intervju33. Inledande frågor med stor bredd 

ställdes för att ge välsituerade beskrivningar och avlöstes med uppföljningsfrågor för att ge 

respondenterna chansen att utveckla innehållet i de svar som framkommit34. För att få en 

detaljerad beskrivningen av vad som framkommit i intervjun användes sonderande frågor och 

för att få respondenten att återge vad denne upplevt användes specificerade frågor35. 

 

Så långt det var möjligt försökte vi också bedöma innebörden av de svar som getts genom att 

studera kroppsspråket. Samtidigt var vi noga med att inte själva göra det möjligt för 

respondenten att väga in några antaganden på grund av vårt eget kroppsspråk. Allt för att 

erhålla ett objektivt förhållningssätt i så hög grad som möjligt.  

 

För att successivt kunna göra analyser av det inkomna materialet under arbetets gång såg vi 

till att dokumentera alla de tankar som uppkom före, i samband med och efter 

intervjutillfällena. Vi kunde på så vis ta lärdom från en intervju och applicera de nyfunna 

kunskaperna i intervjuomgång två. Det gav oss ett bredare och mer nyanserat material att 

arbeta med när analysen och slutsatserna senare skulle diskuteras fram.  

 
 
 
2.5 Metodkritik 

Det är önskvärt att resultatet från en forskning blir generaliserbara36. Vi hade inte för avsikt 

att på något sätt ta ställning till huruvida undersökningen var mer eller mindre lämplig än 

något annat tillvägagångssätt. När fallstudier utförs är det viktigt att genomföra fallstudier på 

ett sådant sätt att en annan forskare kan genomföra en likadan studie och komma fram till 

samma resultat37. Det är svårt att bedöma om resultatet skulle bli detsamma om vi utförde det 

                                                 
33 Ibid. 
34 Kvale, Steinar ”Den kvalitativa forskningsmetodiken” (1997). 
35 Ibid. 
36 Patel, Runa och Davidson, Bo ”Forskningsmetodikens grunder” (1994). 
37 Yin, R.K ”Case Study Research: Design and Methods” (1994). 
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igen eller om någon annan forskare utförda en identisk undersökning. Vår bedömning är att 

det troligtvis skulle resultera i relativt likartade slutsatser. Det som vi i stället tror skulle 

kunna påverka resultatet är urvalet av aktiebolag och tidpunkten för undersökningen. Mindre 

aktiebolag och aktiebolag med mer ansträngd finansiell ställning är vi övertygade om kommer 

att ge ett annorlunda resultat38. Dessutom kommer det att finnas mer material och erfarenhet 

av konsekvenserna av lagändringen att studera om ett par år. Eftersom lagen är ny kan det ha 

dykt upp fler fördelar- och nackdelar exempelvis ett år efter undersökningen som 

aktiebolagen inte visste om vid tidpunkten för vår undersökning.  

 

Bland annat framkom det att koncernspärren mestadels påverkar mindre aktiebolag – 

aktiebolag vilka vi inte lyckades få intervjuer med trots omfattande uppmaningar att ställa 

upp.  

 
 
 
2.6 Källkritik 

Då man som skribent samlar in och behandlar information måste en kritisk hållning intas. Den 

information och det material som ingår i studien bör ifrågasättas och källor bör kontrolleras i 

den mån det går. Informationen som använts kan innehålla oriktigheter och resultera i 

feltolkningar och felaktiga slutsatser. Den kritiska hållningen leder till att vi som skribenter 

har varit uppmärksamma och förhoppningsvis uteslutit felaktigheter i största möjligaste mån. 

Naturligtvis kan det inte helt uteslutas att det fortfarande finns oriktig information i uppsatsen, 

vilket läsaren bör känna till. 
 

Eftersom vi i studien använde oss av intervjuer och insamlat material i form av artiklar och 

böcker var det viktigt att ta hänsyn till trovärdigheten i det vi samlat in. Vad gäller de artiklar 

som samlats in kan begrundas huruvida det resultat som framkommit i det material som vi 

valt att använda oss av även de har genomförts på ett vetenskapligt och korrekt sätt för att ge 

tyngd åt vår egen uppsats39. Debatten mellan Thorell och Nilsson har förts i Dagens Industri 

vilket gör att den vetenskapliga ansatsen kan diskuteras. Artiklar i dagstidningar ger inte den 

tillförlitlighet som artiklar i professionstidningar. Men vi anser dock att deras professionella 

bakgrund ger ett tillförlitligt intryck. 

                                                 
38 Med mindre och yngre aktiebolag avses noterade aktiebolag som ej återfinns på A-listan.  
39 Patel, Runa och Davidson, Bo ”Forskningsmetodikens grunder” (1994). 
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3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

 
Kapitlet inleds med en kort genomgång av institutionell teori. Vidare fortsätter vi med en 

redogörelse för de två olika redovisningssynsätt som har vuxit fram och avslutar med att 

presentera den harmoniseringsprocess som är en följd av Sveriges EU-medlemskap.  

 
 
 
 
3.1 Institutionell teori 

Institutioner är ett begrepp som inbegriper de spelregler som finns i ett samhälle. Spelreglerna 

omfattas av de restriktioner som möjliggör mänskligt samarbete. Vi kan med hjälp av detta få 

en bättre förståelse för den ekonomiska förändringen genom att följa samhällets utveckling.  

Fördelen med institutioner är den minskade osäkerheten, vilket möjliggör att samverkan 

mellan aktörer resulterar i en varaktig textur40. 

 

I mångt och mycket beror begränsningen i våra handlingar på de värderingar och ideologier 

som existerar i samhället41. Även om begränsningar finns kan institutionerna förändras och då 

ofta successivt allteftersom regler och restriktioner ändras. Anledningen till att det sker 

gradvis är de informella restriktioner som ändock håller oss tillbaka även om de formella 

modifieringarna genomförts. Det är därför svårt att helt och hållet lämna de informella 

reglerna42. Det relevanta för vår uppsats som genomsyras av den institutionella teorin är på 

vilket sätt olika kulturer tvinnas samman till ett enhetligt regelverk under vilka alla skall 

uppnå koncensus för att bättre kunna samarbeta. Förutsättningen för det är ett gemensamt 

regelverk som kan harmonisera redovisningen till att bli jämförbar oavsett i vilket land den 

tillämpas. Institutionell teori ligger till grund för harmoniseringsarbetet inom EU och har 

därför indirekt föranlett lagändringen i NyABL. 

 

 

                                                 
40 North, Douglas, C. (1993). Institutionerna, tillväxten och välståndet.  
41 Artsberg, Kristina (2003). Redovisningsteori – policy och praxis.  
42 North, Douglas, C. (1993). Institutionerna, tillväxten och välståndet. 
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3.1.1 Institutionell teori för redovisningen 

Collin et al menar att institutionell teori kan användas för att behandla organisationers val av 

redovisning43. Enligt Weick skulle världen bestå av förvirrade individer utan mål om det inte 

var för institutionernas vägledning44. Visserligen begränsas individens handlingar, men 

förbättringar kan uppnås vad gäller att lösa rutinproblem, koda information samt underlätta 

vid ett nytt ställningstagande. Målen uppnås bättre genom begränsad handling.  

 

Vid organisationens val av redovisningsnormer utgår DiMaggio och Powell från tre 

mekanismer som är avgörande för vad som påverkar organisationerna. Institutionens tre 

pelare (mekanismer) skapar mallar för hur individen bör bete sig inom organisationen och 

kallas för den regulativa, normativa och imitationspelaren45. Nedan följer en kortare 

beskrivning av de tre mekanismerna. 

 

!" Regulativa pelaren 

Den regulativa pelaren förfar med lagar och tvingande regler.  I det här avseendet är staten det 

mest inflytelserika organet vad gäller upprättandet av lagar och regler i samhället enligt Di 

Maggio och Powell46.  För Sveriges del gäller Årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1078) och 

bokföringslagen (BFL 1995:1554) samt NyABL. Vilka fungerar som de grundläggande 

bestämmelserna i svensk redovisning47. Förutom de tre övergripande regelverken förekommer 

två framstående normbildare, Bokföringsnämnden (BFN) och Redovisningsrådet (RR1:00). 

Deras uppgift består i att ge allmänna råd och rekommendationer avseende svenska 

aktiebolags årsredovisningar48. Sedan första januari år 2005 gäller IASB:s rekommendationer 

de svenska aktiebolagen. Rekommendationerna är tvingande för noterade aktiebolag och 

rekommendationer för onoterade aktiebolag.   

 

Normgivningen från RR baseras på de utgivna reglerna från IASB och inriktar sig i första 

hand på värdering, klassificering, periodisering och tilläggsupplysningar. De aktiebolag som 

                                                 
43 Collin, S-O., Tagesson, T., Andersson, A., Cato, J., Hansson, K. (2004). Explaining the choice of accounting 
standards in municipal corporations: Reconciling positive accounting theory and institutional theory. 
Kristianstad: Department of Business Studies Kristianstad University. 
44 Weick, E.K. (1995). Sensemaking in organzsations. Sage publications. Thousands Oakes, CA. 
45 DiMaggio, P.J., & Powell, W.W. (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective 
rationality in organizational field. s. 147 ff. 
46 Ibid.  
47 Nilsson, S. (2002). Redovisningens normer och normbildare.  
48 www.bfn.se 
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är onoterade och som vi ej avser att undersöka i denna uppsats följer BFN:s normgivning, 

nämligen att följa RR och inte ÅRL. För de noterade aktiebolagen som vi undersöker är det 

tvingande att följa IASB och därmed NyABL49.  

 

!" Normativa pelaren 

Med begreppet normativ menas de moraliska och etiska faktorerna samt det ställningstagande 

i värderingsfrågor som berör hur ett aktiebolag bör handla eller hur något bör vara. De val 

som organisationer och individer befattar sig med påverkas av en social skyldighet. 

Exempelvis bildar professionella yrkesroller normativa regler och sätter upp standarder för 

professionellt handlande50. 

 

!" Imitationspelaren 

Imitationspelaren handlar om att organisationer väljer samma redovisningsrekommendationer 

som andra likartade aktiebolag inom samma bransch och främst aktiebolag som de uppfattar 

som mer etablerade samt framgångsrika. Fördelen med imitationer är att jämförbarheten 

mellan olika aktiebolag blir tydligare. Men den beror även till stor del på den osäkerhet som 

råder hos många aktiebolag vilket framkallar imitation av tidigare lyckade aktiebolag51. 

 
 
 
3.2 Intressentteorin 

Institutionerna kommer oundvikligen att beröra vissa intressenter som har intresse i företagets 

fortlevnad och välbestånd. Intressentteorin visar de intressenter som otvetydigt kommer att 

påverkas av införandet av den slopade koncernspärren.  

 

I intressentteorin finns det ett beroendeförhållande mellan företagen och dess intressenter52. 

En balans erfordras mellan företagen och intressenterna. Det bidrag som intressenterna ger till 

företagen och de belöningar som företagen lämnar till intressenterna. Ett krav för att 

intressenterna ska vilja tillhöra företagets intressentgrupp är att de belöningar som 

tillförskansas (exempelvis i form av vinstutdelningar) överstiger de bidrag de lämnar till 

                                                 
49 Törning, (2002). God redovisningssed i icke-noterade företag. 
50 DiMaggio & Powell, (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in 
organizational fields. s. 147 ff. 
51 Ibid. 
52 Ax, Johansson & Kulvén (2004).  Den nya ekonomistyrningen. 
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företaget. Företagets mål och utmaning blir således att tillgodose intressenternas krav53. I 

denna uppsats berör huvudsakligen intressenterna revisorer och långivare, men även 

aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och media har ett intresse av vad som försiggår 

i ett företag. För att inte intressenterna i större utsträckning själva skall kunna avgöra hur de 

ska förhålla sig till olika sakfrågor är det viktigt att företaget informerar sina intressenter om 

vilka effekter som kan uppstå då en ny redovisningsrekommendation träder i kraft. Om 

intressenterna erhållit ofullständig eller missvisande information kan påföljderna resultera i att 

en målkonflikt uppstår mellan företaget och dess intressenter. Detta är relevant då företagen 

nu själva ska redogöra och motivera vinstutdelningarna med hänsyn tagen till 

försiktighetsregeln54. 

 

Figur 2: Intressentmodellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Omarbetad intressentmodell från Ax, Johansson och Kulvén (2004). 
 
 
Figuren ovan visar ett företags olika intressenter och på vilket sätt de står i korrelation till 

varandra. Verkligheten är dock mer komplex än figuren visar. För att intressenterna och 

aktiebolagen skall ta till sig institutionella förändringar krävs att intressenterna samt 

aktiebolaget är motiverade och har positiva förväntningar på de förändringar som skall ske. 

Förändringar ses av somliga som något positivt medan det för andra är synonymt med ångest. 

Människor som kan komma att känna sig hotade av en förändring kommer av naturliga skäl 

motsätta sig den.  

 
                                                 
53 Ibid. 
54 Prop. 2004/05:85 sid 381. 
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På grund av de senaste årens ökade globalisering har alltfler representanter i näringslivet 

blivit tvungna att vara flexibla i sitt agerande för att förekomma förändringar som sker i en 

allt snabbare takt. Intressenternas olika förväntningar beror främst på deras olika uppväxt, 

utbildning, kulturer och åsikter. För att en förändring skall ske krävs det att starka strukturer 

bryts eller byter form. Stora och många förändringar kan i vissa fall kännas påfrestande och 

oroväckande, vilket innebär att människor blir negativa till förändringsarbeten. Olika 

yrkeskategorier kan därmed ha olika syn på förändringar beroende på att deras mål skiljer sig 

åt i det vardagliga arbetet55.   

 
 
 
3.3 Redovisningshistorik 

Redovisningen är ett område som har anor långt tillbaka i tiden. Det är framförallt en 

dynamisk process som utvecklas med hänsyn till hur omgivningen ser ut. Med andra ord hur 

ekonomin fungerar. Det var med början för cirka 100 år sedan som redovisningen först 

reglerades. Huvudorsaken till regleringen berodde på att den ansågs effektivare än en 

marknadslösning. Regleringar skiljer sig åt mellan länder avseende hur de ser ut och 

tillämpas. Staten har stått för regleringen i Sverige och har utförts med hjälp av lagar samt av 

organ bestående av experter. I en del speciella fall kan utvecklingen påskyndas. Ett sådant 

exempel var Kreugerkraschen år 1932 som fick stor betydelse för svensk redovisning. Högre 

krav ställdes inte enbart på koncernredovisningen utan även på revisorerna. En ökad 

ekonomisk integration har ägt rum de senaste årtiondena vilket lett till förändringar på 

redovisningsplanet – nämligen en alltmer internationell harmonisering av redovisningen56.    

 
 
 
3.3.1 Anglosaxisk och kontinental redovisning 

I de industrialiserade länderna skedde den historiska utvecklingen av redovisningen i två olika 

riktningar. Orsaken var de olika traditioner att redovisa på som existerade – anglosaxisk 

respektive den kontinentala traditionen. Skillnaden mellan de två traditionerna har sin grund i 

olika civilrättsliga traditioner. Kontinental civilrättslig tradition är utpräglad legalistisk. 

Innebörden av detta är att de civilrättsliga reglerna är baserade på nedskrivna lagar. Den 

anglosaxiska traditionen bygger till skillnad från den kontinentala på sedvanerätt som 

                                                 
55 Robbins & Coulter (2002). Management. 
56 Johansson et al, Extern redovisning (2004). 
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kompletteras med precedensfall57 i domstolar. I den kontinentala traditionen är ”riktig” 

redovisning den redovisning som stämmer överens med lagen och för den anglosaxiska den 

redovisning som är ”true and fair” 58.  

 

Enligt Nobes och Parker kan internationella skillnader i de finansiella rapporterna ha många 

förklaringar. Vidare menar Nobes och Parker att det inte går att helt säkert spekulera i vad 

som i grunden orsakat denna skillnad, men påpekar att olika faktorer i samhället påverkar 

utvecklingen av den finansiella rapporteringen. Vidare påstår även Nobes och Parker att 

anledningen till att redovisningen utvecklats i skilda riktningar i olika länder beror på hur 

finansieringen för respektive aktiebolag ser ut. Andra orsaker som nämns av de båda 

författarna är beskattningsregler, rättsystem, redovisningsteori, inflation och yrkeskår59.  

 
 

Tabell 1: Skillnader i redovisningssynsätt 
 

Anglosaxisk tradition Kontinental tradition 
Stor aktiehandel, många noterade 
aktiebolag 

Mindre aktiehandel, färre noterade 
aktiebolag 

Många aktieägare Färre aktieägare, (mer familjeägda 
aktiebolag) 

Stor yrkeskår Liten yrkeskår 
Separata redovisnings och skatteregler Skatteregler dominerar redovisningsregler 
  
Exempel på länder Exempel på länder 
Holland, Storbritannien och USA Frankrike, Tyskland och Sverige 

   
 

Källa: Egen bearbetad tabell fritt efter Nobes & Parker, 2004 
 

 

Tabellen ovan visar de två olika redovisningstraditionernas skillnader och klargör kort vilka 

länder som innefattas i respektive redovisningstradition.  

 
 
 

                                                 
57 Precedensfall, tidigare (rätts) fall som tjänar som förebild för liknande (aktuellt) fall. Källa: www.ne.se  
58 Smith, D. (2000). Redovisningens språk. 
59 Nobes, C. W, Parker R (2004).  Comparative International Accounting. 
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3.4 Harmonisering 

”Harmonisering inom lag” inom EG-rätten innebär enligt Nationalencyklopedin att de 

nationella redovisningsreglerna närmar sig varandra i medlemsstaterna. Antingen genom att 

vissa regler inom ett medlemsland upphävs eller genom att andra redovisningsregler bibehålls 

men underkastas det gemensamt beslutade kraven inom EU60. 

 

Harmoniseringen kom från början till genom kravet på jämförbarhet. I och med skapandet av 

en redovisnings- och revisionspraxis innebar detta att jämförande studier kom att bidra till 

bildandet av International Accounting Standards Committee (IASC). Bakom denna handling 

fanns professionella redovisningsorgan från Kanada, USA och Storbritannien61.  

 

År 1978 togs det första steget i harmoniseringsprocessen av redovisningsprinciperna genom 

att det fjärde direktivet presenterades. Fem år senare kom det sjunde direktivet. Det fjärde 

direktivet gällde årsredovisning för enskilt aktiebolag och det sjunde påvisade hur 

koncernredovisning skulle redovisas62. Följande rubrik beskriver mer utförligt vad de två 

beskrivna direktiven står för. 

 
 
 
3.4.1 Redovisningsdirektiv 

De gällande EU-kraven på redovisning bygger enligt EU-kommissionen huvudsakligen på 

följande rättssaker, de så kallade direktiven: fjärde direktiv 78/660/EEG och rådets sjunde 

direktiv 83/349/EEG63. 

 

!" Det fjärde direktivet (årsbokslut) 

Årsbokslut skall enligt artikel 2.3 i direktivet ge en rättvisande bild av aktiebolagets 

tillgångar, skulder, ekonomisk ställning och resultat. Detta är ett primärt syfte och därutöver 

krävs det av artikel 2.4 att ytterligare upplysningar lämnas när tillämpningen i direktivet inte 

är tillräckliga för att ge en rättvisande bild av aktiebolaget. Avsteg skall göras enligt artikel 

2.5 från en viss bestämmelse i direktivet om tillämpningen av den bestämmelsen undantagsvis 

skulle vara oförenlig med skyldigheten att ge en rättvisande bild. Om en sådan situation skulle 
                                                 
60 www.ne.se 
61 Erdman et al. (2003). Övergången till IAS/IFRS – ur företagens perspektiv. 
62 Ibid. 
63 www.forum.europa.eu.int 
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uppstå skall det anges i noterna. Förklaring till avsteget skall presenteras och uppgift om 

avstegets inverkan på aktiebolagets tillgångar, skulder, ekonomisk ställning och resultat64. 

 

För att främja en harmonisering av reglerna får medlemsstaterna inte stödja sig på den sista 

meningen i artikel 2.5. Inga stater skall införa allmänna redovisningsregler som strider mot 

direktivets bestämmelser. De skall heller inte kunna införa ytterligare valmöjligheter som 

tillåter redovisningsbehandlingar som inte är förenliga med direktivets bestämmelser65. 

 

!" Det sjunde direktivet (koncernredovisning) 

Definitionen på bolagsgruppering är koncern och tillämpningsområdet för sammanställd 

redovisning är koncernredovisning. 

 

Artikel 1.1 a påpekar att en sammanställd redovisning skall upprättas om ett aktiebolag 

innehar en majoritet av rösträtterna i ett annat aktiebolag. När det gäller definitionen av den 

ekonomiska relationen mellan moder- och dotterbolag skall majoriteten av rösterna för aktier 

och andelar alltid avse en enkel majoritet av samtliga rösträtter i aktiebolaget66.  

 

En utveckling har skett efter direktivets antagande mot ett alltmer omfattande införlivande av 

dotterbolag i den sammanställda redovisningen. Trots att dotterbolagets verksamhet kan skilja 

sig från moderbolaget har denna utveckling skett. Enligt direktivet föredras att dotterbolaget 

inkluderas i den sammanställda redovisningen med lämpliga upplysningar i noterna. Om ett 

dotterbolag skulle utelämnas från den sammanställda redovisningen bör det ske i mycket 

speciella fall då tillämpningen av principen om rättvisande bild kräver det67. 

 
 
 
3.4.2 Varför skall vi harmonisera? 

De senaste decennierna har ekonomin alltmer globaliseras. Flera aktiebolag har verksamhet i 

flera olika länder och världsdelar. För att överbrygga stora skillnader i sättet att redovisa i 

olika länder började EG redan under 1960-talet att utveckla direktiv för att harmonisera 

redovisningen. IASC bildades år 1973 med syftet att ta fram redovisningsstandarder som 

                                                 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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skulle kunna tillämpas internationellt. I samband med att Daimler-Benz noterades på New 

York Stock Exchange år 1993 uppdagades de stora skillnader i sätten att redovisas. Samma 

gällde sättet att redovisa i USA kontra Tyskland. Detta fick till följd av att EU-kommissionen 

utökade samarbetet med IASC, ett samarbete som senare kom att leda till den förordning som 

EU antog år 2002. I förordningen bestämdes att alla börsbolag inom unionen från och med 1 

januari 2005 skall följa International Federation IFRS/IAS68. 

 

Ett skäl till att reglera redovisningen på den internationella nivån är enligt Artsberg att 

harmonisera olika länders redovisning. Hon skiljer mellan harmonisering på de jure-nivå, det 

vill säga av regelverket, och de facto-nivå, hur aktiebolagen faktiskt redovisar. Hon hänvisar 

även till en studie gjord år 1993 av Van Hulle. Han nämner tre strategier för harmonisering på 

de jure-nivån69. Dessa är följande; 

 

1, Standardisering som syftar till att få likformiga regler utan valmöjligheter. 

2, Likvärdiga regler med upplysningar i noter. 

3, Valmöjlighet där önskvärt alternativ indikeras.  

 

Figur 3: En modell över graden av harmonisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Artsberg, 2003. 

 

                                                 
68 Johansson et al. (2004). Extern redovisning. 
69 Artsberg Kristina (2003). Redovisningsteori - policy och praxis. 
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Enligt Artsberg är harmonisering en process där standardisering är den yttersta punkten på 

denna skala. Hon ifrågasätter om vi verkligen kan hävda att harmonisering har uppnåtts innan 

vi nått denna yttersta punkt70. Modellen ovan illustrerar de tre strategierna för att uppnå full 

harmonisering. För att harmoniseringsarbetet skall fungera fullt ut kan ingen strategi 

uteslutas, utan de verkar i harmoni.   

 

Den 23-24 mars år 2000 underströk Europeiska rådet behovet av att påskynda fullbordandet 

av den inre marknaden71 för finansiella tjänster. I samband med detta angav de ett slutdatum 

för genomförandet av kommissionens handlingsplan för finansiella tjänster. Vidare framhöll 

rådet att vissa åtgärder skulle vidtas så att redovisningar som offentliggörs av noterade 

aktiebolag skulle bli lättare att jämföra. De ansåg att om de noterade aktiebolagen inom EU 

tillämpade en enda uppsättning av internationella redovisningsstandarder när de upprättar sina 

koncernredovisningar kommer den inre marknadens funktion att förbättras. Samtidigt är det 

viktigt att de aktiebolag som agerar på finansmarknaden tillämpar redovisningsstandarder som 

är internationellt accepterade och globala. För att detta skall fungera måste man samordna de 

redovisningsstandarder som faktiskt används internationellt. Förordningens huvudsakliga 

syfte är att harmonisera den finansiella informationen som läggs fram av de aktiebolag som 

avses. Dessutom måste det finnas en hög grad av insyn i aktiebolagens redovisningar och en 

hög grad av jämförbarhet. Om syftena uppfylls kommer detta att leda till att EU:s 

kapitalmarknad och den inre marknaden kan fungera ändamålsenligt72.  

 
 
 
3.4.3 Skälen till att harmonisera 

De som reglerar, bereder och använder sig av finansiell rapportering är de som även trycker 

på harmoniseringsprocessen. För att investerare och analytiker skall förstå den finansiella 

rapporteringen i främmande länder, underlättar det om aktiebolag i olika länder använder 

samma regler och standarder när de upprättar sina redovisningar. Investerarna skall vara säkra 

på att redovisningen är tillförlitlig och jämförbar. Ytterligare ett skäl till varför vi 

harmoniserar redovisningen är att när aktiebolagen vill ge ut aktier på främmande börser är 

det en fördel om de praktiserar samma regler i de länder de är noterade i. Men det är inte 

                                                 
70 Artsberg, Kristina (2003). Redovisningsteori – policy och praxis. 
71 Inre marknad, en fullbordad fri marknad. Sammanfattas med de ”fyra friheterna”, dvs. fri rörlighet för kapital, 
arbete, varor och tjänster. Källa: www.ne.se 
72 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 
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enbart investerare och analytiker som gynnas av harmoniseringen. Även internationella 

kreditgivare gynnas då det blir lättare att bedöma ett aktiebolags ekonomiska ställning genom 

att kunna göra jämförelser mellan aktiebolag i olika länder. För revisorer vore det enklare att 

färdigställa och konsolidera finansiella rapporter om de konstrueras efter samma standarder i 

flera olika länder. Essensen av att redovisningen kan göras mer jämförbar är att det skulle 

reducera kostnaden för kapital genom att minska risken för investerare73.  

 
 
 
3.4.4 Effektiv kapitalmarknad 

Antalet investerare över gränserna ökar ständigt inom EU och unionens interna 

kapitalmarknad. Som vi tidigare nämnt är det många aktiebolag som är noterade på flera 

börser och utländska aktiebolag noteras frekvent på nationella börser världen över. För att 

kapitalmarknaden i EU skall fortsätta vara attraktiv för investerare och emittenter finns ett 

behov av att kunna garantera en hög nivå av skydd för aktörerna som är verksamma på 

kapitalmarknaden.  

 

År 1999 lade EU-kommissionen fram en handlingsplan för finansiella tjänster som syftade till 

att utveckla och göra regleringen av och tillsynen över finansmarknaden mer enhetlig. Den 13 

juni året därpå kom kommissionen med ett förslag med titeln ”EUs strategi för finansiell 

rapportering: den fortsatta inriktningen”. I denna föreslog de att alla börsnoterade aktiebolag 

skulle utarbeta sina årsredovisningar i enlighet med internationella redovisningsstandarder 

senast år 2005. Skälet för detta är att skapa en homogen europeisk kapitalmarknad74. 

 

En avgörande faktor för integreringen av de europeiska finansmarknaderna och deras 

internationella konkurrenskraft är att de finansiella rapporterna från europeiska aktiebolag är 

jämförbara, tillförlitliga och garanterar bra insyn. En enda uppfattning av internationella 

redovisningsregler underlättar värdepappershandel, sammanslagningar och förvärv över 

gränserna, samt kapitalanskaffning75. 

 
 
 

                                                 
73 Nobes & Parker, (2004). Comparative International Accounting. 
74 www.pwc.se 
75 Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 11606/2002 
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3.4.5 Användare 

Adam Smith ställer frågan ”på vilket sätt redovisningen bör vara utformad för att på bästa 

sätt tillfredsställa användarnas informationsbehov?”76. Svaret på frågan varierar beroende av 

vilken användare som skall använda informationen. Olika användare såsom investerare, ägare 

och långivare har alla olika krav och behov på informationen. Dessutom kan behoven variera 

inom en och samma grupp av användare på grund av olika förkunskaper och förståelse för 

redovisningen. Smith hävdar även att redovisning i sig är en aktivitet som tar resurser i 

anspråk och som måste vägas mot den nytta den faktiskt ger. Vissa kvalitetskrav på 

utformningen har formats genom de olika aktörernas informationsbehov. Nedan skall vi 

presentera några av de begrepp som vi anser viktiga med hänsyn till de syften som antagandet 

av IFRS/IAS har fört med sig. Dessa är jämförbarhet, begriplighet och rättvisande bild. 

 

!" Jämförbarhet 

Jämförbarhetskriteriet kan ses utifrån två perspektiv, jämförbarhet mellan aktiebolag och 

jämförbarhet över tiden för ett och samma aktiebolag. Vi kommer främst att belysa det första 

perspektivet med tanke på införandet av IFRS/IAS. För att investerare på aktiemarknaden 

skall kunna välja mellan aktier i olika aktiebolag med utgångspunkt från årsredovisningen 

krävs det att redovisningen är jämförbar. Den principiella innebörden av jämförbarhet är att 

lika händelser och tillstånd skall redovisas på samma sätt. En mindre strikt innebörd är att 

investerare, kreditgivare och övriga användare vet vilka spelregler som gäller och att 

redovisningen är utformad efter samma regler. Smith antyder att jämförbarheten torde bli 

större om aktiebolagen inte fritt kan välja avskrivningstid på exempelvis goodwill. Över tiden 

innebär jämförbarhetskravet att anpassning till nya lagar måste visa effekten av förändringen, 

vilket innebär att bolagen är tvingade att räkna om data från tidigare år. 

 

!" Begriplighet 

För att redovisningen skall vara relevant är ett minikrav att den är begriplig för användaren. 

Det är med andra ord viktigt att användaren förstår innebörden av informationen från 

redovisningen. En förutsättning är dock att läsaren har en anständig kunskap om ekonomi och 

redovisning. Visserligen bör det påpekas att viss redovisning inte kan fastställas som begriplig 

eller obegriplig utan att det i stor grad beror på mottagarens förståelse för redovisningen77. 

                                                 
76 Sandelin, Trautwein & Wundrak, Det ekonomiska tänkandet, s. 40 ff 
77 Smith, (2000). Redovisnignens språk. 
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Information som för användaren känns obegriplig och berör komplicerade frågor får 

emellertid inte utelämnas av det skäl att den kan vara för svår för vissa mottagare att förstå78. 

 

!" Rättvisande bild 

Om redovisningen avbildar verkligheten på ett sätt som inte är alltför osäker anses 

redovisningen tillförlitlig. Enligt IASB finns olika egenskaper som bör finnas med i 

informationen för att den skall anses trovärdig. Tillförlitlighet som begrepp kan beskrivas 

med hjälp av två utgångspunkter, validitet och verifierbarhet. Validitet innebär att språket 

överensstämmer med verkligheten, att redovisningen faktiskt avbildar verkligheten som den 

avser att avbilda. Verifierbarhet innebär istället att sanningshalten av ett mått går att verifiera 

med någon form av bevis. Dessa mått som används i redovisningssammanhang är likväl 

påverkade av subjektiva bedömningar som värdering av vissa tillgångar79. Redovisningen får 

heller inte vinklas eller väljas ut på ett sätt att den påverkar slutanvändaren i en viss riktning80. 

 
 
 
3.4.6 Hinder för harmonisering 

Dagens skillnader i olika länder är i dagsläget det största hindret för att uppnå en full 

harmonisering av redovisningen. Klyftan mellan de olika synsätten åtgärdas inte utan stora 

förändringar i både attityd och lagar avseende redovisning. Länder som har den kontinentala 

redovisningstraditionen har inte samma starka organ som har till uppgift att tolka och 

kontrollera att redovisningen går rätt till, vilket även det ses som ett hinder. Oviljan i ett land 

till att acceptera förändringar och kompromisser till ett mer likartat regelverk kan bli 

förödande81. 

                                                 
78 IASCs föreställningsram, 1998 
79 Smith, (2000). Redovisningens språk. 
80 Artsberg, Redovisningsteori- policy och praxis (2005) 
81 Nobes & Parker, (2004). Comparative International Accounting. 
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4. GÄLLANDE RÄTT 

 
I kapitel fyra kommer vi att redogöra för den lagstiftning som vår uppsats kommer att beröra 

och de förarbeten som legat till grund för lagändringen. Vi anser att det är relevant att ta upp 

följande avsnitt för att läsaren skall få en större förståelse för problemområdet.  

 
 
 
 
4.1 Borgenärsskydd 

Borgenärsskyddet är ett skydd som kan hänföras tillbaka till den kontinentala rätten. Skyddet 

kom till efter påtryckningar från borgenärerna för att ta tillvara deras intressen. Idag har 

aktieägarna inget personligt betalningsansvar, vilket medför ett visst behov av skydd för 

borgenärerna. Om aktieägarna skulle ha fritt spelrum att hantera verksamheten på det sätt de 

vill, utan att då stå för riskerna själva, finns en fara för borgenärerna82.  

 
Aktiekapitalet minskas genom vinstutdelningar (se vidare 4.2.2. värdeöverföringar) till 

aktieägarna eller genom att aktiebolaget genomför dåliga affärer. En dålig affär kan genereras 

från exempelvis lågkonjunkturer, svaga strategier eller genom att aktiebolaget får dålig 

publicitet. I dessa fall måste det finnas ett skydd, en så kallad spärr för hur mycket 

aktiebolaget kan förbruka av det egna kapitalet innan aktiebolaget måste likvideras83.  

 

En buffert i form av aktiekapital skall garantera att aktieägarna får betalt i form av 

vinstutdelningar. Om en dålig affär skulle inträffa eller om åtskilliga aktieägare gör uttag som 

medför att det inte finns tillräckligt eget kapital kvar i aktiebolaget är det till fördel att en 

mängd regler finns för att liknande scenarier inte inträffar. Borgenärsskydden som vi kommer 

att behandla är beloppsspärren och framför allt koncernspärren. Vi kommer även att behandla 

försiktighetsregeln som genom lagändringen kommit att få en mer betydande roll i 

bedömningen av vinstutdelningarnas storlek84. 

 

 

                                                 
82 Sacklén Mats, (1994). Om skyddet för aktiebolagets borgenärer. 
83 Andersson, (2005).  Kapitalskyddet i aktiebolag. 
84 Ibid. 
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4.2 Den nya aktiebolagslagen 

Från och med den 1 januari år 2006 har ABL ersatts av NyABL. NyABL innehåller bland 

annat nya regler om aktiebolagens vinstutdelningar och hur det får realiseras. De lagändringar 

som vår uppsats berör är den slopade koncernspärren, det nya begreppet värdeöverföringar 

och den utökade försiktighetsregeln.  

 
 
 
4.2.1 Utdelningar 

I den gamla ABL riktade sig lagarna om utdelningar endast till utdelningar av aktiebolagets 

vinst medel. I NyABL riktar sig formuleringen i 17 kap. 3 § till värdeöverföringar i allmänhet, 

inte enbart vinstutdelningar.  

 

En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning för 

bolagets bundna egna kapital. Beräkningen skall grunda sig på den senast fastställda 

balansräkningen med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter 

balansdagen. 

   Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får bolaget genomföra en 

värdeöverföring till aktieägare eller annan endast om den framstår som försvarlig med 

hänsyn till 

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna 

kapitalet, och 

2. bolagets konsolideringsbehov85, likviditet och ställning i övrigt.  

Om ett bolag är ett moderbolag, skall hänsyn tas även till de krav som koncernverksamhetens 

art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt86. 

 

I lagen har som tidigare nämnts koncernspärren tagits bort. Främsta anledningen är en ökad 

värdering till verkligt värde87. Istället har försiktighetsregeln fått ett större utrymme och 

                                                 
85Konsolidering, term inom ekonomi med främst två betydelser. Inom finansiering förstärkning av ett 
aktiebolags verkliga soliditet genom minskning av skulderna eller genom ökning av eget kapital (t.ex. genom en 
nyemission, genom att tillföra vinstmedel eller genom att öka obeskattade reserver). Inom redovisning 
dotterbolagens medtagande i koncernredovisningen. 
86 NyABL 17 kap. 3 § 
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specificerats ytterligare. I och med att vinstutdelningarnas storlek avgörs av de siffror 

aktiebolagen redovisar i sina balansräkningar är det indirekt värderingen av aktiebolagens 

tillgångar, avsättningar och skulder som är avgörande för hur mycket som delas ut från 

aktiebolaget. Därav har det ansetts att koncernspärren inte längre är en bra metod för 

begränsningen av vinstutdelningsutrymmet88. I 7 kap. 14 § NyABL skall det inte längre göras 

uppdelningar i bundet och fritt eget kapital i koncernredovisningen och det egna kapitalet 

skall därav justeras på koncernnivå89. I linje med lagändringen har det i RR 30 gjorts 

ändringar så att noterade koncerner inte behöver redovisa uppdelning i bundet och fritt eget 

kapital i sina koncernredovisningar. Ändringen i RR 30 har medfört att vissa paragrafer har 

tagits bort. Onoterade koncerner kan välja att tillämpa IFRS/IAS eller RR 1:00. För att det i 

fortsättningen skall gå att jämföra noterade respektive onoterade aktiebolag i Sverige har 

därför även RR 1:00 uppdaterats så att kravet på uppdelning i bundet och fritt eget kapital inte 

längre är ett krav. Utvecklingen ligger i linje med att IASB inte gör någon uppdelning av 

aktiebolagens egna kapital.  

 
 
 
4.2.2 Värdeöverföring  

Värdeöverföring är i NyABL begreppet för reglerna om på ”vilket sätt och i vilken omfattning 

tillgångar kan föras över från bolaget till aktieägare eller annan”90. Värdeöverföringar får 

inte förekomma med större belopp än att det finns teckning för det bundna egna kapitalet efter 

värdeöverföringen.  

 

Värdeöverföring har införts i NyABL på grund av de problem som uppstått kring ett annat 

begrepp, nämligen utbetalningar. Begreppet har skapats för att tydliggöra 

kapitalskyddsreglernas stora tillämpningsområde och därigenom underlätta tillämpningen av 

reglerna i fråga91. Det skall omfatta alla icke affärsmässigt betingade transaktioner vilka 

resulterar i att aktiebolagets förmögenhet, direkt eller indirekt, minskats92.  

 
                                                                                                                                                         
87 Verkligt värde, det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är 
oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Källa: FAR FÖRLAG AB 
(2005). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005. Stockholm: FAR FÖRLAG AB, s. 640 
88 Prop. 2004/05:24, s. 124 
89 Prop. 2005/06:25, s. 86 ff 
90 Newset, SET Revision (2005, 4 nr) s. 3 
91 SOU 1997:168 s. 66 
92 SOU 1997:168 s. 67 
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År 1997 lanserades begreppet värdeöverföring av Aktiebolagskommittén i ett delbetänkande 

som överlämnades till regeringen93. I NyABL återfinns definitionen för begreppet: 

 
Värdeöverföring ämnas i denna lag 

1. vinstutdelning 

2. förvärv av egna aktier, dock inte förvärv enligt 19 kap. 5 §, 

3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna, och 

4. annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent     

   affärsmässig karaktär för bolaget.94 

 

Vi kommer inte att gå närmare in på punkterna 2-4 eftersom det inte är det mest relevanta för 

vår uppsats. Men det kan vara bra för läsaren att ha dessa i åtanke om denne skulle vilja 

fördjupa sig inom ämnet. 

 
 
 
4.3 Beloppsspärren och koncernspärren 

Innan vi går närmare in på hur beloppsspärren och koncernspärren påverkats av ändringarna i 

den nya aktiebolagslagen kan det vara av vikt att belysa skillnaderna mellan de två för att 

undvika missförstånd och tvetydigheter i den fortsatta undersökningen. Vi vill göra läsaren 

uppmärksam på skillnaden mellan de två begreppen eftersom vi har för avsikt att fördjupa oss 

i endast den ena av de två, nämligen koncernspärren.   

 

!" Beloppsspärren innebär att aktiebolag vid en överföring måste ha full täckning för det 

bundna egna kapitalet direkt efter en värdeöverföring. Alla noterade aktiebolag berörs 

av beloppsspärren vare sig de är enskilt aktiebolag, dotterbolag eller moderbolag.   

 

!" Den före detta koncernspärren inbegrep samma regler som beloppsspärren men 

utfördes på koncernnivå efter konsolidering av samtliga dotterbolag och 

moderbolaget.  

 
 
 

                                                 
93 SOU 1997:168 
94 NyABL 17:1 stycke 1 
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4.4 Beloppsspärren     

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur beloppsspärren var utformad tidigare, förarbetet 

fram till ändringen samt vad som gäller idag.  

 
 
 
4.4.1 Innan lagändring 

Värdeöverföringar till aktieägare eller andra fick endast ske om det omedelbart efter 

värdeöverföringen fanns full täckning för det bundna egna kapitalet. Det fanns tidigare två 

sätt som beloppsspärren var utformad efter. Den ena innebar att värdeöverföringar endast fick 

ske om det efter överföringen fanns täckning för det bundna egna kapitalet (nettometoden). 

Bruttometoden å andra sidan innebar att värdeöverföringen inte fick överstiga fritt eget 

kapital. Vid vinstutdelning i svensk valuta leder båda metoderna till samma resultat95. 

 
 
 
4.4.2 Förarbete   

Regeringens föreslagna förslag gick i linje med de tidigare reglerna för värdeöverföringar som 

innebar att värdeöverföringar ska ske om det finns full täckning av det bundna egna kapitalet 

direkt efter värdeöverföringen96. Kommiténs97 förslag överensstämde med regeringens98. Få 

invändningar inkom från remissinstanserna99. Riksskatteverket ansåg att beloppsspärren borde 

ha utformats så att det verkliga värdet av det som överförts skulle ligga inom ramen för 

redovisat fritt eget kapital. Enligt Redovisningskonsulters Förbund (SRF) borde reglerna ha 

utformats på ett sådant sätt att det framgår att orealiserade vinster inte delas ut.  

 

Borgenärsskyddet utgörs av skyddet för det bundna egna kapitalet, det vill säga principen att 

det alltid ska finnas en marginal i aktiebolaget som motsvarar aktiekapitalet samt vissa andra 

bundna balansposter, som inte får delas ut. I enlighet med de krav som EG-rätten ställde 

ansåg regeringen att reglerna för värdeöverföringarna skulle utformas på liknande sätt som 

tidigare, det vill säga med en beloppsspärr. 

 

                                                 
95 Prop. 2004/05:85 s.378 
96 Prop. 2004/05:85 s.377 
97 Kommitté, krets av personer som fått i uppdrag att utreda och lägga fram förslag i vissa frågor. www.ne.se 
98 SOU 2001:1 s.111 och SOU 1997:168 s. 72 f. 
99 Remissinstans: Hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer för yttrande. www.ne.se 
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Som stöd för bruttometoden brukar framhållas att den leder till en högre grad av 

borgenärsskydd i samband med sakvärdesutdelning100. Riksskatteverket har i synnerhet pekat 

på värdeöverföringar där avyttringen sker till ett pris som understiger egendomens 

marknadsvärde. Avyttring av detta slag leder till en skatteskuld hos aktiebolaget. Om då 

endast tillgångens redovisade värde prövas mot beloppsspärren, är risken överhängande att 

det efter att aktiebolagets skatteskulder senare bokförts och betalats, inte finns full täckning 

för det bundna egna kapitalet.   

 

Beträffande riskerna med vinstutdelning av orealiserade vinster påpekar regeringen att det 

uppkommit i och med införandet av verkligt värde. Följande har regeringen lagt fram som 

förklaring: ”Den ökade användningen av verkligt värde som grund för värdering av 

tillgångar och skulder leder till att värdeförändringar i högre utsträckning än tidigare 

kommer att återspeglas i ett bolags redovisade egna kapital. På så sätt kan det egna kapitalet 

inte sällan komma att innefatta ett slags orealiserade vinster”.  

 

Av större betydelse enligt regeringen är de praktiska för- och nackdelar som respektive metod 

har och i vilken utsträckning största möjliga borgenärsskydd kan uppnås101. Därmed är nu 

nettometoden väl etablerad102 och att dess användande inte synes medföra några praktiska 

svårigheter vid bedömningen av vad som kan delas ut. Större flexibilitet erbjuds som 

exempelvis är nödvändiga vid omstruktureringar inom koncerner103. Användandet av 

nettometoden togs upp med EG-kommissionen och är förenligt med direktivet104, vilket lett 

till beslutet att beloppsspärren i fortsättningen ges innebörden att aktiebolaget inte får 

överföra värden till aktieägare eller någon annan om det inte fanns täckning för det bundna 

egna kapitalet efter värdeöverföringen105.  

 
 
 

                                                 
100 Den utdelade egendomens faktiska värde – som oftast överstiger det bokförda värdet – kommer då att 
beaktas med påföljd att utdelningsutrymmet blir mindre. 
101 Prop. 2004/05:85 
102 (jfr NJA 1995 s.72) 
103 Prop. 2004/05:85 
104 Direktiv innebär beslut som är bindande för varje medlemsstat till vilken den är riktad, men det är upp till de 
nationella myndigheterna att välja form eller sätt för genomförandet (artikel 249). Allgårdh, Olof  och Norberg, 
Sven ”EU och EG-rätten” (1999) s.87 
105 Prop. 2004/05:85 
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4.4.3 Efter lagändring 

Beloppsspärren har numer följande innebörd:  

 

Värdeöverföringar till aktieägare eller andra skall få ske endast om det finns full täckning för 

det bundna egna kapitalet omedelbart efter värdeöverföringen.  

 

Vidare är det nu nettometoden som fortsättningsvis skall tillämpas. Försiktighetsregeln har 

även den kompletterats och skall tas hänsyn till vid värdeöverföringar (se avsnitt 3.6 

Försiktighetsregeln).  

 
 
 
4.5 Koncernspärren 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur koncernspärren var utformad tidigare, förarbetet 

fram till ändringen samt vad som gäller idag. 

 
 
 
4.5.1 Innan lagändringen 

Tidigare fanns det i svensk lagstiftning en koncernspärr som alla koncerner var tvungna att 

beakta. Enligt den tidigare aktiebolagslagen fanns det en särskild beloppsspärr på koncernnivå 

– koncernspärren. Innebörden av koncernspärren var följande: 

 

 Moderbolaget som är skyldig att upprätta koncernredovisning fick inte dela ut mer än vad 

som var utdelningsbart enligt dess egen balansräkning eller vad som i fastställd 

koncernbalansräkning för det senaste räkenskapsåret redovisas som koncernens nettovinst för 

året, dess balanserade vinst samt fria fonder106. 

 
 
 
4.5.2 Förarbete 
Regeringens nya förslag är förenligt med EG-direktivet som är ett led i det 

harmoniseringsarbete som pågår, vilket innebär ett borttagande av koncernspärren. 

Kommitténs bedömning överensstämde med regeringens bedömning i frågan om att ta bort 

                                                 
106 Prop. 2004/05:85, s.380 
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spärren107. De flesta remissinstanser medgav ett bifall till kommitténs förslag eller hade inget 

att invända. Riksskatteverket, Svenska Revisorsamfundet (SRS) och Finansinspektionen 

däremot invände mot förslaget och förespråkade för koncernspärrens kvarlevnad. Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund (SRF) förordade emellertid någon form av koncernspärr108.  

 

Förslaget från regeringen är att koncernpärren tas bort och ersättas av en förstärkt 

försiktighetsregel (se avsnitt 3.6). Den skall enligt förslaget ges innebörden att det inför ett 

beslut rörande värdeöverföringar i ett moderbolag måste göras en allsidig och nyanserad 

prövning av aktiebolagets egna ekonomiska situation samt för koncernens situation.  

 

Ett ytterligare problem som koncernspärren ledde till på grund av kravet på uppdelning av 

bundet eget kapital inom koncernen, var det merarbete som uppstod för de inblandade 

aktiebolagen109. Till detta ska också läggas att det innan lagändringen endast var i de något 

större koncernerna110 som upprättande av koncernredovisning var ett krav och att 

underkoncerner inte hade någon skyldighet att göra detsamma111 (gruppen av bolag som 

berördes av koncernspärren hade således minskat fram till dess borttagande). Nuvarande 

regler innebär därmed att koncernspärren är borttagen och att tillämpning av 

försiktighetsregeln ska beaktas med hänsyn till 1. de krav som verksamhetens art, omfattning 

och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt 2. bolagets konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt. Om moderbolaget är ett moderbolag, skall motsvarande 

prövning göras även på koncernnivå112.  

 
 
 
4.5.3 Efter lagändringen 
Den nya lagen skall inte innehålla någon koncernspärr av det slag som fanns i den tidigare 

aktiebolagslagen. Anledningen till beslutet är att liknande spärr saknas i andra medlemsstater 

samt att det endast är de något större koncernerna som är skyldiga att upprätta 

koncernredovisning. Regeln för vilka koncerner den direkt berör har således minskats under 

                                                 
107 SOU 1997:168 s.75f. 
108 Prop. 2004/05:85, s.380 
109 Prop. 2004/05:85 
110 Med något större menas att moderbolag i underkoncerner inte är skyldiga upprätta sådan redovisning.  
111 Se 7 kap. 2 och 3 §§ Årsredovisningslagen. 
112 Prop. 2004/05:85, s.381 
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de senaste åren113. Numer gäller endast den utökade försiktighetsregeln som nämndes i 

föregående stycke.  

 
 
 
4.6 Försiktighetsregeln 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur försiktighetsregeln var utformad tidigare, 

förarbetet fram till ändringen samt vad som gäller idag. 
 
 
 
4.6.1 Innan lagändringen 

I tidigare regler vilka står skrivet i 12 kap. 2§ andra stycket i aktiebolagslagen framgår att 

vinstutdelning inte får ske med så stort belopp att utdelningen med hänsyn till bolagets eller 

koncernens konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt står i strid med god 

affärsed114. Denna bestämmelse som kompletterar den tidigare nämnda beloppsspärren – 

brukar benämnas försiktighetsregeln115. Grundtanken är att ett aktiebolag inte ska kunna 

genomföra en värdeöverföring som är riskabel för fodringsägarna116. 

 
 
 
4.6.2 Förarbete 

Regeringens förslag framställdes såsom följer:  

 

För att en värdeöverföring ska få genomföras måste den framstå som försvarlig med hänsyn 

till 1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna 

kapitalet, samt 2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Om bolaget 

är ett moderbolag, ska motsvarande prövning göras även på koncernnivå117. 

 

                                                 
113 Prop. 2004/05:85 s.381. 
114 God affärsed, gott affärsskick, norm för tillbörligt handlande i näringslivet. God affärssed används även som 
norm för bedömning av vad som kan anses utgöra skäliga avtalsvillkor m.m., något som i sista hand prövas av 
domstol. Källa: www.ne.se 
115 Prop. 2004/05:85, s. 382 
116 Ibid. (Vidare läsning beträffande försiktighetsregelns motiverande i förarbeten går att utläsa i prop. 1975:103 
s.477). (jfr Andersson, J., Om vinstutdelning från aktiebolag s.207).   
117 Ibid. s.380 
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Kommitténs förslag stämmer i huvuddrag överens med regeringens förslag. Utformningen av 

försiktighetsregeln har dock av kommittén getts en något annan utformning118. När det gäller 

remissinstanserna har de flesta förordat kommitténs förslag eller inte haft något att invända. 

Svea hovrätt och Sveriges Aktiesparares Riksförbund uttalade dock viss tveksamhet till 

förslaget119. Riksskatteverkets förslag var att det istället för en försiktighetsregel skulle 

beslutas om en bestämmelse av storleken på det bundna egna kapitalet – och därmed 

möjligheterna till vinstutdelning – ställs i relation till aktiebolagets balansomslutning120. 

Finansbolagens förening menade att den proponerade försiktighetsregeln var alltför diffus121.  

 

Viktigt när man ska beakta värdeöverföringar är begreppet konsolidering122. Positivt är 

konsolideringen om aktiebolaget är finansierat med eget kapital, vilket innebär att 

aktiebolaget har god soliditet. En förbättring av soliditeten innebär således en konsolidering 

av aktiebolaget123. Aktiebolagets kortfristiga betalningsförmåga är också viktig, det vill säga 

likviditet. Om det befaras att aktiebolaget efter en vinstutbetalning inte kan klara av att betala 

löpande utbetalningar och hamna i en likviditetskris skall utbetalningen inte genomföras. Om 

vinstutdelning äger rum, måste den, vid bedömning på lång sikt, stå i proportion till 

aktiebolagets intjäningsförmåga124.  

 

Den del i försiktighetsregeln som uttrycks ”ställning i övrigt” är inte klart preciserad i 

förarbetena. Det torde dock innebära att man ska beakta alla de omständigheter som det kan 

finnas anledning att ta hänsyn till och som det ska upplysas om i förvaltningsberättelsen125.  

                                                

Uppdraget för regeringen var att ta fram en regel som skulle vara ganska allmänt hållen och 

därmed också riskerade att bli svår att tillämpa. Den tidigare regeln har varit förenad med 

liknande problem och därför fått en förhållandevis begränsad praktisk betydelse126. Därför var 

uppdraget att den nya försiktighetsregeln skulle få en alltmer påtaglig betydelse och 

                                                 
118 SOU 2001:1 s.111 och SOU 1997:168 s.76f. 
119 Prop. 2004/05:85, s.382. 
120 Balansomslutning, det redovisade värdet av samtliga tillgångar som tagits upp i en balansräkning, 
definitionsmässigt lika stort som summan av eget kapital, avsättningar och skulder. Källa: www.ne.se 
121 Prop. 2004/05:85, s. 382 
122 Inom företagsekonomin innebär konsolidering en förstärkning av ett aktiebolags ekonomiska ställning. 
123 Prop. 2004/05:85 
124 Prop. 2004/05:85 
125 Ibid. s.382 
126 Prop. 2004/05:85, s.383 
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konkretare innebörd. Anledningen till att försiktighetsregeln inte haft så stor betydelse 

tidigare kan vara att den hänvisade till ”god affärsed”, med vilken därav innebörd anses vara 

oklar. Ett förslag var att ersätta ”god affärsed” med ett krav på att vinstutdelningen ska vara 

”försvarlig”, vilket skulle tydliggöra bestämmelsen innebörd, nämligen att försiktighet och 

aktsamhet vidtages vid vinstutdelning. Svea hovrätt ansåg att bestämmelserna även efter en 

sådan ändring skulle vara svår att tillämpa – mödan skulle kunna komma att överstiga nyttan. 

Både hovrätten och Riksskatteverket menade att de endast skulle kunna tillämpas i uppenbara 

fall och finansbolagens förening och Svenska Revisorssamfundet menade att det var svårt att 

objektivt fastställa den föreslagna regelns innebörd. Regeringen hade förståelse för 

ovanstående farhågor, men ställde sig frågande till om det med mera objektivt fastställda 

kriterier går att förbättra försiktighetsregeln127.  

 

Det slutliga beslutet blev att ”god affärsed” bytes ut mot ”försvarlig” samt att det av regeln 

tydligare än tidigare ska framgå vilka faktorer som skall beaktas vid försiktighetsprövningen. 

En av svårigheterna var att komma fram till vad som skulle inbegripas inom begreppet 

försvarligt. Därför beaktades aktiebolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 

övrigt. Med ställning i övrigt ska som tidigare hänsyn tas inför varje beslut om 

värdeöverföring till varenda händelse som kan påverka aktiebolagets finansiella ställning som 

exempelvis vikande försäljning som inte fått genomslag i redovisningen än eller 

nyckelpersoner som lämnat aktiebolaget128. I begreppet försvarligt skall också hänsyn tas till 

den bransch aktiebolaget verkar i eftersom vad som är ett tillräckligt eget kapital i en bransch 

kan vara helt otillräckligt i en annan129.  

 

Den Juridiska fackultetsnämnden vid Uppsala universitet föreslog att försiktighetsregeln 

skulle vara så utformad att vinstutdelningen skulle prövas utifrån aktiebolagets finansiella 

ställning. Att ekonomin skall vara i ett sådant skick att de kan infria sina åtaganden på både 

kort som lång sikt130.  

 
 
 

                                                 
127 Prop. 2004/04:85 
128 Ibid. S.384 
129 Prop. 2004/05:85 
130 Ibid. S.385 
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4.6.3 Efter lagändringen 

Den nya lagändringen trädde i kraft 1 januari år 2006131.  

 

En värdeöverföring får endast genomföras om den framstår som försvarlig med hänsyn till  

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna 

kapitalet, samt 

2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Om bolaget är ett moderbolag, skall motsvarande prövning göras även på koncernnivå.  

 
 
 
4.7 Koncernspärren – före och efter lagändringen 

För att tydliggöra vad koncernspärren kommer att innebära efter lagändringen har vi ställt upp 

en förenklad modell.  Figur tre visar hur koncernspärren skulle tillämpas tidigare.  

 

Moderbolaget har gjort en vinst på 100 miljoner kronor, men kunde inte dela ut eftersom 

hänsyn skulle tas till det konsoliderade resultatet, det vill säga moderbolaget samt samtliga 

dotterbolag (100+100-200-100 = -100). Det sammanlagda värdet blev således minus 100 

miljoner kronor och koncernspärren trädde i kraft och vinstutdelning var därmed inte möjligt. 

   

 
Figur 4: Koncernspärren innan lagändringen 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 

 
Källa: Egenarbetad modell. 

 
 

                                                 
131 Lagen är således tillämplig från och med upprättandet av årsredovisningen för år 2005. Intervju med Camilla 
Persson 5:e maj 2006.  
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Figur fyra visar hur den slopade koncernspärren skall tillämpas. Samma situation gäller som i 

figur tre. Skillnaden är nu att Moderbolaget kan genomför en vinstutdelning om det framstår 

som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 

på storleken av det egna kapitalet, samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning 

i övrigt. 

 

Figur 5: Efter koncernspärrens borttagande. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 

 
 

Källa: Egenarbetad modell. 
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5. EMPIRI 

 
I följande kapitel kommer vi att presentera de uppfattningar och åsikter som framkommit från 

intervjuerna. Vi har intervjuat två revisionsbyråer, en bank och fyra aktiebolag inom olika 

branscher. Empirin är tänkt att ligga till grund för den analys som vi i nästföljande kapitel 

kommer att redogöra för. 

 
 
 
 
5.1 Deloitte 

Peter Ekberg har en examen i ekonomi och har sedan 10 år tillbaka arbetat som revisor på 

Deloitte i Stockholm. Idag är han auktoriserad revisor samt Senior Manager. 

 
 
 
5.1.1 Harmonisering   

Ekberg tycker att utvecklingen mot en alltmer jämförande redovisning inom EU är en bra och 

nödvändig åtgärd för att inte vissa medlemsstater skall besitta bättre förutsättningar än andra. 

Att slopa koncernspärren är ett korrekt beslut enligt Ekberg eftersom det endast tillämpats i ett 

fåtal länder. Följderna av beslutet är desto mer osäkra. Visserligen har koncernspärren ersatts 

av en utökad försiktighetsregel, men den är nu till viss del vagare. Anpassning till regeln har 

varit kort och de riktiga effekterna kanske vi måste vänta på ytterligare några år, berättar 

Ekberg.  

 
 
 
5.1.2 Innan lagändring 

Innan lagändringen var det klara och tydliga ramar för hur värdeöverföringar skulle 

genomföras. Kreativ bokföring eller någon form av fusk var inte möjlig. Enligt Ekberg är det 

bra med tydliga regler för revisorer eftersom det gör deras arbete lättare och de behöver inte ta 

ställning till om något är rätt eller fel i situationer som föranleder subjektiva inslag från 

aktiebolagets sida.  

 

Koncernspärren var objektiv och bibringade inga möjligheter till feltolkning. Skulle ett 

aktiebolag vilja dela ut ett moderbolags vinstmedel samtidigt som dotterbolagen haft ett 
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betungande år var det inte möjligt på grund av koncernspärren. Om överföringen ändå 

utfördes begick aktiebolaget ett klart och tydligt lagbrott. 

 

Den kompletterande försiktighetsregeln var även den mycket stram och tydlig, därmed var 

den lätt att praktisera. Följde aktiebolagen försiktighetsregeln fanns det ingen möjlighet att 

vinstutdelning skulle ske av icke utdelningsbara medel, säger Ekberg. Uppdelningen mellan 

fritt och bundet eget kapital var också ett eftersträvbart mål då aktiebolaget hade större 

översikt över de medel som ”faktiskt” kunde delas ut. Det var lättare att skilja på de två 

delarna för att få fram ett exakt belopp, något man inte skall göra efter koncernspärrens 

borttagande.  

 
 
 
5.1.3 Efter lagändring 

Den slopade koncernspärren innebär enligt Ekberg större risk för subjektiva bedömningar och 

tolkningar av försiktighetsregeln på ett sätt som gör att det passar in och motiverar en 

värdeöverföring i ett aktiebolag. Aktiebolag kan komma att intala sig själva och frigöra sig 

från ansvar för att på så sätt få ryggen fri, menar Ekberg. Intressant är därför att följa den 

framtida utvecklingen inom detta område. 

 

Aktiebolagen kommer eventuellt fortsättningsvis att göra uppdelning i bundet och fritt eget 

kapital även efter lagändringen för att på så sätt veta vad som är utdelningsbart, berättar 

Ekberg. Anledningen är att de då har en bättre översikt över aktiebolagets tillgångar. I och 

med lagändringen har aktiebolagen ännu inte kommit in på hur de skall hantera processen 

med att inte dela in bundet och fritt eget kapital på samma sätt som de tidigare gjort tror 

Ekberg. Vidare tror han att det kan vara svårt för aktiebolag att ta till sig ändringar som är lite 

diffusare än tidigare och att det kan tänkas att de ändå sneglar tillbaka till föregående års 

regler för att finna tillfredställelse och förankring. 

 

Försiktighetsregeln kan komma att innebära en risk för aktiebolagen. Risken består i att 

aktiebolagen kan genomföra större vinstutdelningar efter lagändringen än tidigare vilket på 

sikt kan innebära att mindre aktiebolag urholkas. ABL var mer restriktiv med tydligare regler 

och den var svår att frångå eller misstolka. Ekberg påpekar dock samtidigt att det kan vara för 

tidigt att uttala sig om lagändringen och hur den kommer att påverka aktiebolagen innan vi 
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åtnjutit mer praktiskt tillämpade resultat. Inom ett par år tror Ekberg att vi kan se tydligare 

resultat av den slopade koncernspärren.   

 

En uppenbar risk enligt Ekberg är hårdare krav på vinstutdelningar, inte enbart från 

aktieägarna utan även från styrelsen. Det beror på att det i styrelsen sitter personer med större 

aktieposter som har stort inflytande på beslutsprocesserna. I och med att optionsprogram har 

blivit alltmer ovanligt kan det istället bli fler aktiebolag som genomför åtgärder för att driva 

upp aktiekursen. Men oavsett om ett aktiebolag gått dåligt i två år tror Ekberg inte att 

aktiebolaget skulle betala ut för mycket i vinstutdelning eftersom det fortfarande måste finnas 

vinstmedel kvar i moderbolaget.   

 

Vinstutdelningarnas storlek beror enligt Ekberg på hur aktiebolagen bedömer och beräknar 

soliditeten och vilken riskexponering aktiebolagen är villiga att utsättas för. Ytterligare en 

parameter att ta med i bedömningen av vinstutdelningens storlek är styrelsens inställning. Om 

de har en mer aggressiv eller defensiv vinstutdelningspolitik eller inte avgör hur stora 

vinstutdelningarna blir.  

 

På frågan om den slopade koncernspärren skapar merarbete berättar Ekberg att den framför 

allt skapar merarbete för styrelsen eftersom de nu måste lämna en motivering i 

förvaltningsberättelsen. Men trots detta anser Ekberg att fördelarna av den slopade 

koncernspärren överväger nackdelarna. Orsaken är att det kommer bli tydligare för 

aktiebolagets intressenter att förstå vinstutdelningspolitiken och värdeöverföringarna i och 

med att det numer måste motiveras i redovisningen. Men även att transparensen ökar. Ur 

betraktarens ögon ger en mer utförlig förvaltningsberättelse en inblick i aktiebolaget samtidigt 

som det blir lättare för åskådaren att skapa sig en uppfattning om aktiebolaget. 

 
Aktiebolag med ett mer koncentrerat ägande kan löpa större risk att känna press att genomföra 

ansenligare vinstutdelningar än aktiebolag med större ägarspridning tror Ekberg. Men 

resultatet av detta kanske vi inte får se direkt och därför skulle det vara intressant att göra en 

liknande undersökning om ungefär tre till fyra år. Då har fler aktiebolag kommit att sätta sig 

in i den slopade koncernspärren mer än vad de är i dagsläget. Många aktiebolag har inte 

kommit att påverkas av koncernspärren och många har heller inte tillämpat den. Nu kommer 

det enligt Ekberg att bli hårdare för dessa aktiebolag i och med motiveringen i 

förvaltningsberättelsen.  
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Verkligt värde anser Ekberg skulle vara intressant att titta mer ingående på hur det nu 

förhåller sig till vinstutdelningar. Om värdet ökat skall styrelsen då ta bort orealiserade 

vinster? ”Framöver kommer det att bli mycket intressant att se närmre på hur aktiebolagen 

kommer att motivera vinstutdelningarna i sina redovisningar”, berättar Ekberg.  

 
 
 
5.2 KPMG 

Camilla Persson studerade ekonomi på Uppsala universitet mellan åren 1987-1990. Persson 

började på KPMG år 1991 och har sedan år 1997 varit auktoriserad revisor. Idag arbetar 

Persson med kvalificerad redovisning, utbildning, revision och konsultationer inom 

redovisning.  

 
 
 
5.2.1 Harmonisering 

Persson tycker att harmoniseringsarbetet borde komma att gälla på alla plan för att slippa att 

vissa aktiebolag skall vara tvingade att följa reglerna medan andra har valmöjligheter. För 

övrigt anser hon att det är rätt väg att gå även om det ibland, som i detta specifika fall, leder 

till otydligare spelregler. För att aktiebolag lättare skall ta till sig och implementera ändringar 

underlättar det om det inte finns några inslag av tvetydigheter. Som det ser ut nu kommer 

lagändringen antagligen att för vissa aktiebolag ge en mer individuell bedömning snarare än 

en branschbedömning, vilket är raka motsatsen till syftet med harmoniseringsarbetet, inflikar 

Persson.  

 

Persson tror att det framöver kan bli svårt för revisorer att ifrågasätta de olika posterna om 

utvecklingen på bred front visar sig gå mot ett mer innehållsrikt tolkande för att alla 

medlemsstater skall kunna rätta sin redovisningspraxis efter IFRS/IAS. Aktiebolag gör sina 

egna kalkyler där de räknar fram preliminär ränta, framtida vinstökningar och baserar 

vinstutdelningen efter dessa.  

 

Från och med år 2006 har de noterade aktiebolagen inte längre något val än att följa 

IFRS/IAS. Onoterade aktiebolag däremot kan välja att följa IFRS/IAS eller RR1:00. Helst 

skulle Persson se att samma regler gällde för alla och därmed skulle alla aktiebolag oavsett 

om de är onoterade eller noterade bli jämförbara. Men däremot kan många aktiebolag känna 
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en press att dela ut vinstmedel som det senare visade sig att de inte hade täckning för. Kanske 

skriver styrelsen något i förvaltningsberättelsen som de är nöjda med, men ser man till 

aktiebolagens ekonomiska ställning så är det inte motiverat. 

 
 
 
5.2.2 Innan lagändring 

Tidigare regler med koncernspärr och dess kompletterande försiktighetsregel har automatiskt 

lett fram till att korrekt fritt eget kapital delats ut av aktiebolagen. Uppdelningen bundet och 

fritt eget kapital var tidigare en tydlig och säker fördelning som var till fördel både för 

aktiebolaget själv och för dess intressenter. Samma regler skulle följas av alla aktiebolag, vare 

sig de var noterade eller onoterade. Enligt Persson var definitionen för vad som skulle gälla 

med koncernspärren tydligare tidigare. Det krävdes ingen motivering till vinstutdelningarna 

eftersom det ansågs överflödigt på grund av spärren. 

 

Fördelen med koncernspärren var att moderbolaget inte hade möjlighet att dela ut för mycket 

av aktiebolagets tillgångar i de fall dotterbolagen visat dåligt resultat. Nackdelen var att även 

om moderbolaget gått bra kunde de inte dela ut mer än vad som spärren tillätt. Det innebar 

således att dotterbolagens resultat kunde tynga ner moderbolagets vinstutdelningsmöjligheter.  

 
 
 
5.2.3 Efter lagändring 

I och med lagändringen har det dessvärre skapats en situation som inte längre kan uppfattas 

som helt klar och problemfri. Den tidigare så knivskarpa restriktionen har tagits bort och 

ersatts av en kompletterande regel, det vill säga den utökade försiktighetsregeln. En utökad 

försiktighetsregel med ett budskap som i viss mån saknar objektivitet. Frågan är nu hur 

aktiebolag skall göra en bedömning beträffande vinstutdelningen. Persson tror att det finns 

risk att det kommer att skilja sig åt mellan aktiebolag i framtiden. ”Intressant blir att se hur 

de motiverar vinstutdelningen i förvaltningsberättelsen”, påpekar Persson. Till följd av den 

nya standardiseringen ser Persson att det skulle kunna skapa ett orosmoln runt värdering till 

verkligt värde. Som tidigare att värdera något till anskaffningsvärde eller 

återanskaffningsvärde gör att aktiebolaget inte riskerar en övervärdering i de flesta fallen. 

Men med värdering till verkligt värde skapas en luftbubbla som inte är helt lätt att hantera. 

Risken med att dela ut så kallade orealiserade vinster har alltid funnits. Med kombinationen 
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att slopa koncernspärren och värdera till verkligt värde ökar denna risk betydligt för de 

aktiebolag som skulle känna sig lockade att bruka den. Persson tror att det nu kanske kommer 

att bli nödvändigt med ytterligare en analys av aktiebolagets situation för att få fram 

utdelningsbara medel. Ett möjligt problem kan vara att den nya otydligare gränsen mellan 

bundet och fritt eget kapital öppnar upp för de aktiebolag som kan tänkas vilja motivera 

vinstutdelningen på ett mer ”kreativt” sätt. Nackdelen är att det nu måste finnas ett underlag 

som kompletterar den tidigare uppdelning av bundet och fritt eget kapital som skall motiveras 

och dokumenteras. 

 

Att det inte längre skall vara ett krav på denna uppdelning av bundet och fritt eget kapital tror 

Persson kan leda till försvårat arbete och i vissa fall missbruk. Försiktighetsregeln var tidigare 

lite överflödig, men fanns till hands som ett ytterligare skyddande komplement till 

koncernspärren. ”Rent legalt kommer inte den slopade koncernspärren att påverka 

borgenärsskyddet eftersom aktiebolagen fortfarande måste iaktta den förstärkta 

försiktighetsregeln”, säger Persson. Det finns dock inte ett exakt tak som tidigare. Framöver 

kommer det att vara en subjektiv bedömning för hur aktiebolagen bedömer koncernens 

ställning, konsolideringsbehov, resultat etcetera för att inte bryta mot försiktighetsregeln i 

NyABL. 

 
 
 
5.3 Sammanfattning revisorer 

Harmoniseringsprocessen medför bättre förutsättningar för jämförelser mellan olika 

aktiebolag. Däremot anser Persson att även onoterade aktiebolag bör innefattas av IFRS/IAS-

reglerna för att även där få mer korrekta jämförelser. Nackdelen med harmoniseringen är att 

lagändringen har visat sig medföra otydligare spelregler. Mer inslag av tvetydligheter och 

individuell bedömning, vilket för revisorerna medför att det blir svårare att ifrågasätta de olika 

posterna om utvecklingen går mot ett mer innehållsrikt tolkande.  

 

Koncernspärren var innan lagändringen resolut och explicit, vilket medförde att kreativ 

bokföring inte var möjligt. Nu anser båda revisorerna att slopandet av koncernspärren kan 

medföra större vinstutdelningar som aktiebolagen i realiteten inte har täckning för. Ekberg 

tror dock inte att aktiebolagen kommer dela ut för stora vinstutdelningar eftersom det 

fortfarande måste finnas kapital kvar i bolaget när transaktionen är utförd. Emellertid tror 
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Ekberg att aktiebolag med ett mer koncentrerat ägande kan känna press att genomföra större 

vinstutdelningar. Enligt Persson kommer det att krävas ytterligare analys av 

vinstutdelningsbara medel för att få fram en lämplig vinstutdelning. Dessutom kommer 

kombinationen att slopa koncernspärren och värdera till verkligt värde öka risken att dela ut 

orealiserade vinster, vilket vore olyckligt.  

 

Både noterade och onoterade aktiebolag delade innan lagändringen upp eget kapital i bundet 

och fritt, något som var till fördel för både aktiebolagen och dess intressenter. Ekberg tror att 

aktiebolagen fortsättningsvis kommer att göra samma uppdelning av bundet och fritt eget 

kapital även efter lagändringen. Persson utvecklar resonemanget och menar att det numer kan 

leda till ett försvårat arbete och i vissa fall missbruk.  

 

Den tidigare försiktighetsregeln har efter lagändringen (den utökade försiktighetsregeln) 

öppnat upp för mer subjektiva tolkningar. Både Persson och Ekberg tror att tolkningen av den 

utökade försiktighetsregeln kommer att skilja sig åt mellan aktiebolag i framtiden på grund av 

avsaknaden av objektivitet. Revisorerna ser med intresse fram emot hur aktiebolagen 

framöver motiverar vinstutdelningen med försiktighetsregeln som underlag.  

 
 
 
5.4 AztraZeneca 

Efter avslutade studier har Leif Johansson arbetat för AstraZeneca. Johansson har arbetat sig 

upp till dagens position genom ett troget engagemang som hittills varat i 30 år. Idag är han 

koncernredovisningschef för AstraZeneca Sverige.  

 
 
 
5.4.1 Harmonisering   

Johansson tycker att grundidén med harmoniseringsarbetet är bra även om det utelämnar en 

del att önska. Fördelen är enligt Johansson att aktiebolagen följer de standardiserade reglerna 

oavsett om man påverkas eller inte eftersom redovisning blir mer enhetlig och jämförelserna 

mellan de olika medlemsstaternas aktiebolag blir lättare. Johansson är inte förtjust i att vissa 

länder har fördelaktigare regler. ”Det skall inte vara till fördel för vissa aktiebolag bara för 

att de ligger i en annan del av världen”, säger Johansson. I och med harmoniseringen måste 
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Sverige följa den internationella redovisningsstandarden och visa en så pass verklig bild av 

aktiebolaget som möjligt.  

 

Dolda reserver kommer upp till ytan, som för till exempel fastighetsbranschen innebär 

verkligt värde istället för marknadsvärde (vilket inte är intressant ur ett intressentperspektiv). I 

det exemplet vet man att alla fastighetsbolag följer samma princip. Det är sedan upp till var 

och en att bedöma om övervärdet är utdelningsbart eller inte med tanke på att fastighetsvärdet 

kanske sjunker till nästa räkenskapsår, säger Johansson. En annan orsak till harmoniseringen 

är enligt Johansson att kravet på en enhetlig redovisning varit ett starkt önskemål från 

finansiella marknader för att kunna jämföra.  

 

Positiva effekter av den slopade koncernspärren är enligt Johansson den internationella 

harmoniseringen. Att alla aktiebolag oavsett land skall tillämpa samma regler skapar 

gynnsammare förutsättningar för jämförelserna mellan olika aktiebolag och samma aktiebolag 

under olika år. Johansson trycker på vikten av att aktiebolag inte längre behöver flytta sin 

verksamhet till utlandet eller köpas upp av annat aktiebolag med verksamhet i utlandet, för att 

på så sätt få tillämpa fördelaktigare redovisningsregler än i Sverige. ”Neutraliteten skall 

finnas i redovisningen oavsett vart aktiebolaget beslutar att lägga sin verksamhet”, påpekar 

Johansson. 

  
 
 
5.4.2 Innan lagändring   

Koncernspärren var en del av ”going-concern-begreppet”132. Spärren fanns där för att 

aktiebolag inte skulle kunna urholka verksamheten. Johansson ser inte att det varit eller 

någonsin skulle vara någon risk för AstraZeneca att dela ut för mycket kapital, ”men man kan 

aldrig vara säker, se bara på ENRON”, påpekar Johansson. Bättre sätt att öka ägarnas kapital 

än vinstutdelningar är att se till att aktiebolagets aktievärde ökar och istället ta del av den 

vinstutdelningen anser Johansson.   

 

Koncernspärren ingav med dess tydliga föreskrifter inte någon anledning till att tolka in annat 

i regeln än vad som avsågs. En värdeöverföring var inte möjlig om det innebar att medel togs 

från bundet eget kapital. Ramarna var satta på ett strikt och tydligt sätt. Att använda sig av 
                                                 
132 Going-koncern-begreppet innebär att bolaget redovisar på ett sådant sätt att de förutsätts bedriva verksamhet 
under en obestämd framtid. Artsberg, Kristina (2003). Redovisningsteori – policy och praxis. 
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”kreativ” bokföring var enligt Johansson inte möjlig med koncernspärren, ”ville man dränera 

aktiebolaget på pengar satte koncernspärren tydligt stopp för detta”, inflikar Johansson.  

Innan ABL ändrades var det möjligt att föra över förluster från ett aktiebolag till ett annat i 

koncernen och avstå från att ta med förlustbolaget i koncernredovisningen för att förbättra 

siffrorna. Alternativt kunde koncernen eliminera internkoncerna poster. Med det menas att 

koncernen räknar med det fakturerande aktiebolaget men inte det betalande när affärer mellan 

koncernens aktiebolag utfördes.  

 
Beträffande försiktighetsregeln anser Johansson att även den var mycket stram och tydlig till 

sin karaktär och bra som ett komplement till koncernspärren. Ingen risk fanns att tolka den på 

ett sätt som föranledde subjektiva bedömningar till fördel för ett specifikt aktiebolag. Snarare 

var den mycket objektiv och ingav förtroende och skyddade borgenärerna mot vanskliga 

vinstutdelningar. Johansson nämnder också sammanhanget att IASB ständigt får kritik från 

US GAAP133 i USA för att vi i Europa har veka, breda och vaga definitioner – något som man 

inte kan beskylla den tidigare försiktighetsregeln för att vara, berättar Johansson.  

 

 
 
5.4.3 Efter lagändring 

AstraZeneca har inte påverkats av den slopade koncernspärren tidigare eftersom de sedan 

1970-talet varit i stort sett frigående och oberoende av upplåning från kreditinstitut. Av den 

anledningen ser de inte heller nu att de i vidare bemärkelse skulle påverkas av den slopade 

koncernspärren eftersom de har en mycket stark finansiell ställning. AstraZeneca skulle enligt 

Johansson inte besväras av en koncernspärr på grund av att de bedriver en restriktiv 

utdelningspolitik samt att de tillämpar en företagsfilosofi med ett långsiktigt perspektiv. 

Johansson tror att den slopade koncernspärren främst kan vara intressant för mindre 

aktiebolag som har svag soliditet och där större aktieägare har starkt inflytande på 

beslutsprocessen. Även visa branscher som fastighetsbranschen kan tänkas överväga att 

utnyttja den nya regeln. 

 

Johansson anser att den nya lagändringen är i sitt startskede. Det innebär att många aktiebolag 

eventuellt kommer att se tillbaka på hur det var innan lagändringen och hur de redovisade då 

för att veta hur de nu skall redovisa det egna kapitalet. För övrigt tror inte Johansson at 

                                                 
133 GAAP – Generally accepted accounting principles/god affärsed. USA:s motsvarighet till Europas IASB. 
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AstraZeneca kommer att påverkas i någon större utsträckning framöver. Större skillnader tror 

han att det kommer att bli för unga och mindre aktiebolag.  

 

Problemet med att ta bort koncernspärren är att det kan bli lättare än tidigare att dränera 

aktiebolaget. Visserligen som Johansson tidigare påpekat är han inte orolig för att det skall 

ske för AstraZeneca, men å andra sidan är regeln fortfarande i dess linda och de slutliga 

resultaten av effekterna av dess borttagande kanske vi inte får se förrän efter ett par år. 

 

Efter lagändringen har det kommit att bli mer inriktning på marknadsföring. Det innebär att 

aktiebolagens verkliga värde i balansräkningen och eget kapital kommer att se större ut än vad 

det i verkligheten är, berättar Johansson. När koncernspärren nu är borttagen har den 

teoretiska möjligheten att urholka aktiebolagens aktiekapital ökat. Istället måste nu 

moderbolaget genomföra nedskrivningar134 på värdet. Nackdelen är att vinstutdelnings-

kapaciteten reduceras, menar Johansson. 

 
I lagändringen har det införts högre krav på informationsplikt. Det märker Johansson 

framförallt genom att aktiebolagen numer måste motivera sina vinstutdelningar i sina 

förvaltningsberättelser. De tidigare så enkla finansiella instrumenten har även de kommit att 

bli mer komplicerade att redovisa. ”Visst innebär detta merarbete för bolagen, och då främst 

för styrelsen, men det är det värt eftersom det blir betydligt mer begripligt för intressenterna 

att förstå redovisningen”, säger Johansson.  

 

På frågan om aktiekapitalet enbart är ett effektivt borgenärsskydd nämner Johansson att 

aktiekapitalet i sig har en skyddande effekt. Har ett aktiebolag inte kapital nog att dela ut till 

sina aktieägare finns det andra möjligheter att tillgå. Ett av dem är att genomföra återköp av 

sina aktier. Med andra ord ser Johansson det som att aktiebolag aldrig bör spekulera i att dela 

ut bundet eget kapital.  

 
Den svenska redovisningen och beskattningen hänger på ett eller annat sätt ihop. 

Internationellt sett är det mer inriktat på att visa en mer rättvisande bild och vara jämförbart 

än att alla siffror skall vara en del i ett större sammanhang, säger Johansson. Av den 

                                                 
134 Nedskrivning, redovisningsterm som innebär att en anläggningstillgång som visar sig ha ett lägre värde än 
det värde som utgår från tillgångens anskaffningsvärde skall skrivas ned till detta lägre värde. Artsberg, Kristina 
(2003). Redovisningsteori – policy och praxis. 
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anledningen kan det tänkas att vissa aktiebolag i Sverige har svårt att anpassa sig och tänka i 

de nya tankebannorna.   

 

Vi undrade om inte aktieägarna skulle få mer att säga till om nu när koncernspärren tagits 

bort. Enligt Johansson är detta ingen risk eftersom det i de flesta aktiebolag inte existerar en 

så pass stor aktieägare med tillräckligt stort inflytande. Om det skulle inträffa är det av den 

enkla anledningen att aktieägaren har till syfte att genomföra en snabb affär. ”Dessa ägare 

tänker inte på aktiebolagets långsiktiga verksamhet”, påpekar Johansson. För AstraZeneca är 

dessa aktieägare ointressanta då aktiebolaget agerar och fattar beslut på lång sikt. Förvisso, 

säger Johansson, kan detta bli fallet om aktieägarna tappar intresset för aktiebolaget och vill ta 

ut sitt investerade kapital. Ur bankens synvinkel kan det föranleda viss misstänksamhet om 

aktiebolaget tar ut för mycket kapital ur sin verksamhet. Effekten kan bli att aktiebolagets 

trovärdighet minskar och att banken dessutom kräver att förfallna lån snabbt betalas av. ”Det 

är viktigt att ha i åtanke att aktieägarna är de med minst prioritet vid eventuellt obestånd 

eller vid svårigheter att betala sina skulder”, berättar Johansson.  

 
 
 
5.5 Scania 

Lars Sandström har sedan år 1999 arbetat på Scania med ekonomi. När han år 1998 avslutade 

sitt Traineeprogram på Scania fick han snabbt en tjänst som Financial controller på 

koncernredovisningsavdelningen. Endast tre år senare avancerade Sandström och blev 

ekonomichef för Scania Finance Deutschland. Numer är han sedan år 2004 koncern-

redovisningschef på Scania. 

 
 
 
5.5.1 Harmonisering 

Anpassning till IFRS/IAS tror Sandström är den största orsaken till att regeringen slopar 

koncernspärren. Ingen liknande lagrättslig koncernspärr finns i de andra europeiska länderna 

och är en nödvändighet för att jämförelsen mellan länders redovisning skall bli enklare. 

Scania är noga med att tillämpa nya regler och ser ofta inte att det skapar några svårigheter att 

anpassa dessa till företagskulturen. För det specifika fallet rörande koncernspärren har det gått 

om än ännu mer smärtfritt än vanligt eftersom Scania inte anser att de påverkas av att den 

tagits bort. Anledningen beror enligt Sandström dels på att de har en mycket stark ekonomi, 
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men även att Scania sköter upplåningen internt via egna så kallade ”Treasures”135. De som 

påverkas är enligt Sandström de aktiebolag som har en mer ansträngd ekonomi och som de 

senaste åren fått se över dess ekonomiska ställning. För de länder vars aktiebolag påverkas av 

stort tryck från stora aktieägare berörande vinstutdelningar, kan harmoniseringen underlätta. 

”På sikt kan även upprättandet av koncernredovisningen vara till fördel för aktiebolag med 

verksamhet i ett flertal länder.” Med det menar Sandström att det förenklar processen med att 

få koncernredovisningen mer korrekt och jämförbar då alla dotterbolag redovisar enligt 

samma redovisningsregler och direktiv.  

 

Ett problem är att IASB endast inriktar sina krafter på större aktiebolag, mindre aktiebolag är 

åsidosatta. Sandström är lite orolig för den utvecklingen eftersom Sverige mest har 

medelstora och små aktiebolag. Om nya regler är utformade efter de stora aktiebolagen 

kommer medelstora och mindre aktiebolagen få det svårare att anpassa sig och vara en del av 

utvecklingen.  

 
 
 
5.5.2 Innan lagändring 

Koncernspärren var tänkt som ett säkerhetshinder för att inte alltför stora kapitalflöden skulle 

lämna aktiebolaget och skada aktiebolagets intressenter och då främst borgenärerna. Något 

som Scania dessbättre inte behövt ta ställning till så länge Sandström varit anställd på Scania. 

Istället ser han att det möjligtvis skulle kunna vara något som de något mindre eller små 

koncerner kom i kontakt med. Även fast Sandström inte haft koncernspärren i åtanke tycker 

han att den var en tydlig och bra spärr som med en uppdelning av bundet och fritt eget kapital 

hjälpte aktiebolagen att inte känna sig manade att dela ut för mycket. Även försiktighetsregeln 

som komplement till belopps- och koncernspärren kunde inte tolkas på något annat sätt än vad 

som var lagstadgat. ”God affärsed” är något som har respekterats i företagskretsar och den 

innebörden har de inte försökt rubba på.  

 

Om ett aktiebolag hamnade i en pressad situation var det till fördel att det fanns en lag som 

talade om att moderbolaget i en koncern inte fick dela ut mer än vad som täckte det egna fria 

kapitalet, berättar Sandström. På frågan om vad han ansåg om borgenärsskyddets funktion 

                                                 
135 Treasures innebär att Scania kan låna internt och på så sätt täcka ett dotterbolags negativa resultat. Lars 
Sandström. 
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innan lagändringen ansåg han att dessa var ett bra skydd för mindre aktiebolag som under de 

tidiga åren hade ekonomiska svårigheter.  

 
 
5.5.3 Efter lagändring 

Huruvida det var rätt att slopa koncernspärren anser Sandström att det visserligen var ett steg i 

de liberalas väg och korrekt i den bemärkelsen. Å andra sidan lämnar koncernspärrens 

borttagande ett tomrum som aktiebolagen nu själva skall fylla. Med andra ord blir det lättare 

att tömma aktiebolaget på pengar genom att motivera vinstutdelningen på ett för lagen 

tillräckligt och troligt sätt. Kanske måste aktiebolaget nu vara mer mån om vilka dess största 

ägare är och i vilket syfte de vill ha andelar i aktiebolaget. För Scanias del har det alltid 

handlat om att vinstutdelningar skall omfatta vad de kan tänka sig att dela ut med hänsyn 

tagen till alla inblandade intressenter. Att det nu skulle vara fritt fram att göra som man vill 

tycker inte Sandström stämmer fullt ut, ”försiktighetsregeln måste ändå följas och sätter 

stopp för det mesta”, säger Sandström. Lite subjektivt kan han ändå tänka sig att det blir. 

Motiveringen i förvaltningsberättelserna kan säkert i framtiden börja skilja sig åt i större 

utsträckning än idag, aktiebolag emellan.  

 
En farhåga med de nya vinstutdelningsreglerna är att man värderar tillgångar efter verkligt 

värde och marknadsvärderar över det egna kapitalet och sedan baserar vinstutdelningen på 

detta underlag. Året efter kan värdet sjunka och aktiebolaget tvingas till besparingar eller 

kanske till och med en nyemission. Scenariot gäller framförallt aktiebolag med exempelvis 

mycket fastigheter och skog, fortsätter Sandström. Framför allt kommer värderingen till 

verkligt värde att påverka fastighetsbranschen. Att dela ut orealiserade vinster är alltid 

vanskligt – om den slopade spärren uppmuntrar till detta skall Sandström låta var osagt, ”men 

skulle det bli så är det en farlig utveckling”, säger Sandström. Scania är noga med att inte 

dela ut orealiserade vinster.  

 

På ett eller annat sätt är det i syvende och sist revisorn som skall skriva på redovisningen och 

de har trotts allt ändå sina regler och krav på hur detta skall redovisas. Därav kan det bli svårt 

för Scania att tillämpa de regler som de anser är bäst för Scania. Först och främst måste lagen 

följas. Hur andra aktiebolag kan tänkas resonera och göra är något som Sandström inte vågar 

svara på. 
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En risk som den slopade koncernspärren kan leda till för aktiebolag med stort humankapital är 

att de kan frestas till att använda detta för att förbättra en dålig balansräkning. Det kan då se ut 

som aktiebolaget har utrymme för en vinstutdelning som inte finns. Samma princip gäller för 

goodwill. Samtidigt fyller Sandström ut med att han ändå inte tror att aktiebolagen kommer 

dela ut kapital som de i realiteten inte har. Det är trots allt vinster i form av kapital som skall 

ligga till grund för vinstutdelningar, inte fiktiva siffror. Styrelsen har på detta sätt ett stort 

ansvar för att vinstutdelningarna blir korrekt gjorda. 

 

När koncernspärren slopats kan det finnas de som tror att det är fritt fram att tillämpa de 

redovisningssätt som de själva tolkar att försiktighetsregeln innebär. Sandström menar att 

detta är en risk som aktiebolagskommittén borde ha tagit hänsyn till och begrundat. På kort 

sikt kan det ta ett par år innan den nya definitionen av försiktighetsregeln har fått lika stor 

respekt som ”god affärssed” haft. I samband med en utökad försiktighetsregel skall 

aktiebolagen nu motivera vinstutdelningarna i förvaltningsberättelsen. Motiveringen kommer 

att skapa ett merarbete för bolagens styrelser, men på sikt kommer det vara till fördel för både 

aktiebolaget och dess intressenter. 

 
Relationen mellan aktiebolag och bank kan variera. Om ett aktiebolag har stora lån krävs ett 

godkännande från banken om vinstutdelningens storlek. Risken är annars att aktiebolaget 

förlorar de lån de har innehavande i banken. Sandström anser att denna relation är viktigare än 

en koncernspärr och menar på att den fria marknaden sköter sig bäst själv utan alltför hårda 

regleringar. Detta till trots är en viss form av borgenärsskydd till fördel menar Sandström och 

anser att koncernspärren borde ha behållits för mindre aktiebolag. 

 
 
 
5.6 Telefonintervjuer 

5.6.1 Hufvudstaden 

Hufvudstaden har i stadgarna tydliga direktiv att de inte skall dela ut orealiserade vinster. Det 

är en del av aktiebolagets policy som inte styrelsen skall frångå. Magnus Jakobsson 

(koncernredovisningsansvarig) säger att Hufvudstaden inte kommer att påverkas av den 

slopade koncernspärren. Hufvudstaden kommer i alla fall att göra på samma sätt som tidigare 

år och dela upp det egna kapitalet i bundet och fritt. Men hur framtiden kommer att te sig har 

han svårt att uttala sig om.  
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Jakobsson anser att det inte finns några påtagliga skillnader i den gamla och den nya ABL. En 

skillnad enligt Jakobsson är vinstutdelningsförutsättningarna, kopplingen mellan 

koncernredovisningen och att vinstutdelningsreglerna är borta, men det påverkar inte 

borgenärsskyddet. I takt med att koncernspärren är borttagen kan det må hända ge större 

möjligheter till större vinstutdelningar än tidigare, vilket påverkar aktiebolagens solvens- och 

likviditetssituation. 

 

Jakobssons personliga uppfattning är att det inte finns några klara kopplingar mellan IASB:s 

regler och NyABL. ”Det är inte många gånger som IFRS/IAS-reglerna är i harmoni med de 

svenska lagarna, det som därmed är intressant är hur värdering till verkligt värde påverkar 

vinstutdelningarna”, anser Jakobsson. Jakobsson har själv följt debatten kring hur verkligt 

värde påverkar vinstutdelningarnas storlek och hans åsikt är att om värdering till verkligt 

värde är korrekt och trovärdigt kommer vinstutdelningarna inte att påverka vinstutdelningen 

mer än vad det gjort innan. Jakobsson påpekar att om ett aktiebolag äger en fastighet vars 

värde under ett år stiger genereras inte mer kapital in i aktiebolaget, vilket leder till att det inte 

finns kapital att dela ut och försiktighetsregeln träder i kraft. Att tömma aktiebolagets kassa 

går inte att genomföra utan en kreditbedömning. Därav kommer en spärr in oavsett om den 

finns i någon lag eller ej. 

 

”Försiktighetsregeln kan för mindre aktiebolag kännas lite besvärande men för stora 

aktiebolag med erfarna styrelseledamöter är det inte ett lika betungande problem”, berättar 

Jakobsson av egen erfarenhet. Många små aktiebolag lägger ansvaret på revisorn vilket kan 

medföra att fel uppstår. Problemet ligger inte enbart i de mindre aktiebolagen utan kan även 

förekomma i de större.  

 

Orealiserade vinster kan enligt NyABL delas ut såtillvida att aktiebolagen motiverar det i 

förvaltningsberättelsen, upplyser Jakobsson. I Bryssel har debatten om huruvida det skall vara 

tillåtet att dela ut orealiserade vinster endast påbörjats. Frågan kommer med all säkerhet ta ett 

eller två år att undersöka och fatta beslut om.  

 

Genom att IFRS/IAS endast har ett fåtal poster i resultaträkningen och balansräkningen ger 

det enligt Jakobsson få svar på hur aktiebolaget ser ut i verkligheten. Konsekvens blir att 

aktiebolagen redovisar på olika sätt och tolkar posternas innehåll olika. Inte enbart i Sverige 
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utan även i andra medlemsstater kommer en påtaglig skillnad att synas på sikt, något som 

förhindrar harmoniseringsprocessen i fel riktning, tror Jakobsson. Visserligen är han säker på 

att det framöver kommer att komma anvisningar i vad som skall ingå i de olika posterna i 

redovisningen.  

 
 
 
5.6.2 Securitas 

I en telefonintervju med Ulf Lindström (koncernredovisningsansvarig) framkom att Securitas 

inte har påverkats av koncernspärren och kommer inte heller att göra något annorlunda nu när 

den har tagits bort. Orsaken till detta låg i att de inte har stort lånebehov utan har en väl 

fungerande verksamhet som klarar av finansieringen på egen hand. Genom erfarenheten har 

Securitas och dess styrelse kommit in i en viss förståelse för hur deras vinstutdelningspolitik 

bör struktureras upp och vad som enligt denna får delas ut i form av vinstutdelningar. Om en 

vinstutdelning inte grundar sig i likvida medel som finns i aktiebolagets egna kapital är det 

heller inte befogat att dela ut dessa, motiverar Lindström. Självfallet finns det alltid en risk att 

orealiserade vinster i viss mån kan komma att delas ut, men det är dock i Securitas fall 

ovanligt.  

 

Lindström hade helst sett att koncernspärren inte tagits bort. Att enbart ta hänsyn till en 

försiktighetsregel tycker han känns en aning tunn. Visserligen är det många aktiebolag som 

inte påverkats av koncernspärren eftersom de har förhållandevis bra ekonomi. Aktiebolag 

med sämre ekonomisk ställning är främst de som har påverkats. Intressant torde därför vara 

att titta närmare på hur dessa aktiebolag kommer att säkerställa intressenternas och 

aktiebolagens intressen. Vidare tror Lindström att det kommer att ta ett tag innan aktiebolagen 

anpassat sig till lagändringen och att uppdelningen mellan fritt och bundet eget kapital inte 

längre är ett krav. 

 

Allmänt finner Lindström harmoniseringsprocessen som ett nödvändigt ont. För Sveriges del 

måste processen göras i och med medlemskapet i EU, men han ser det även som en 

nödvändighet att Sveriges aktiebolag applicerar samma redovisningskrav som andra länder 

för att på så sätt bli konkurrenskraftiga gentemot andra utländska aktiebolag. 
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5.7 Sammanfattning företag 

Samtliga företagsrespondenter är positivt inställda till harmoniseringsprocessen och ser det 

som en nödvändighet att standardisera redovisningen. Jämförelserna mellan aktiebolag i olika 

länder blir tydligare och mer rättvisande bild av aktiebolaget. Johansson och Lindström anser 

att inget land skall ha någon redovisningsfördel framför ett annat, utan en så pass verklig bild 

av aktiebolaget som möjligt skall visas upp för att vara konkurrenskraftig. En av nackdelarna 

med harmoniseringsarbetet är enligt Jakobsson att IFRS/IAS-reglerna inte alltid är i harmoni 

med de svenska lagarna.  

 

En tydlig farhåga som uppkom bland företagsrespondenterna var synen på vinstutdelning av 

orealiserade vinster. Innan lagändringen fanns det inget som uppmanade aktiebolagen till att 

dela ut orealiserade vinster, men nu finns en uppenbar risk för att dränering av aktiebolaget 

skall inträffa. Å andra sidan tror inte någon av företagsrespondenterna att det skall bli 

verklighet, eftersom det bara är oseriösa aktiebolag som handhar sig med detta. Risken ligger 

i att dessa aktiebolag har stora aktieägare med endast kortsiktigt vinstintresse.  

 

En oklarhet som behandlades var uppdelningen av fritt och bundet eget kapital. Tidigare 

utgjorde detta inget problem eftersom det fanns en klar och tydlig gräns. Nu är det inte längre 

ett krav att dela in det egna kapitalet i fritt och bundet. Lindström tror att det kommer att ta ett 

tag innan samtliga aktiebolag har anpassat sig till lagändringen. Sandström, Johansson och 

Jakobsson tror att många aktiebolag kommer att dela upp fritt och bundet eget kapital precis 

som innan lagändringen för att få bättre översikt av utdelningsbara medel. Något som 

Hufvudstaden även gör i dagsläget. 

 

En annan farhåga som majoriteten av företagsrespondenterna tog upp var värderingen av 

tillgångar till verkligt värde. Sandström och Johansson är oroliga över den potentiella 

utvecklingen som kan komma att ske, nämligen att värdera till verkligt värde istället för 

marknadsvärde och basera vinstutdelningen på detta som underlag. Men det är samtidigt upp 

till respektive aktiebolag att bedöma om vinstutdelning bör genomföras. Jakobsson menar till 

skillnad från Sandström och Johansson att om värdering till verkligt värde sker på ett korrekt 

sätt kommer vinstutdelningens storlek inte att påverkas. Företagsrespondenterna tror främst 

att det är fastighetsbranschen vilka har stora tillgångar i form av fastigheter att värdera till 

verkligt värde som kommer att bli mest berörda.  
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Den utökade försiktighetsregeln är förknippad med både positiva och negativa sidor. Flertalet 

av företagsrespondenterna anser att försiktighetsregeln innan lagändringen var ett bra 

komplement till koncernspärren samt att den var tydlig och stram i sitt utförande. Nackdelen 

är att det nu blir en aning tunt att ersätta koncernspärren med en utökad försiktighetsregel som 

medför subjektiva bedömningar i högre utsträckning än tidigare. Till skillnad från Persson 

tror Sandström att det kommer att ta ett par år innan den utökade försiktighetsregeln fått 

samma respektingivande tongångar som ”god affärssed”.  Vad som tydligt framkom var att 

det främst är unga och mindre aktiebolag med svag likviditet och soliditet som kommer att 

påverkas av den slopade koncernspärren.  

 
 
 
5.8 Swedbank 

Bo Eriksson tog sin juristexamen år 1987 och har sedan dess arbetat uteslutande på bank. 

Tidigare var han analytiker på PK-banken och handlade ärenden för bygg- och anläggningar. 

På Swedbank har Eriksson varit kreditchef sedan år 1999.  

 

Policyn på Swedbank är att de i samband med utlåning till aktiebolag utför en omfattande 

analys. För större aktiebolag som är noterade på A-listan ser utlåningen lite annorlunda ut. 

Utlåning sker mestadels i form av obligationer. Kontrollen för godkänd utlåning omfattar 

bland annat kriterier som garanterad omsättning, status på aktiebolaget och historik för att 

kunna göra en bedömning om framtiden. Om man exempelvis ser på fastighetsbranschen tittar 

Swedbank mycket på kassaflödet vid bedömningen.  Vidare tittar de på hur balansräkningen 

ser ut, risker samt återbetalningskapacitet. 

 

Om det är en koncern Swedbank skall bedöma vill de ha borgensaknyttningar till 

moderbolaget. Skulle vinstutdelningar ske utan bankens medgivande, eller om de är orimligt 

höga kanske banken till och med lämnar kunden. För att slippa att det ovanstående inträffar 

ser Swedbank ofta till att ha så kallade ”Governments”136. 

 

                                                 
136 Governments innebar att Swedbank har rätt att säga upp avtalet om något går utanför avtalets ramar. Bo 

Eriksson. 
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Swedbank har som skydd mot felaktiga värdeöverföringar (bristtäckningsansvar) vilket 

innebär att de som varit delaktiga i den oansvarigt höga värdeöveföringen får stå till svars för 

transaktionen. Vidare anser Eriksson att benämningen ”ställning i övrigt” som står skriven i 

försiktighetsregeln är en bättre definition för banken än ”god affärsed”. Anledningen är att 

han kopplar definitionen till hårdfakta i aktiebolaget, det vill säga vad aktiebolaget är värt.   

 

Eriksson tycker bara att det är positivt med harmoniseringen som sker inom 

redovisningsområdet i Europa. Det blir därmed lättare för banken att jämföra och bedöma 

olika aktiebolag med verksamhet i olika länder.  

 

Eriksson nämner att det tidigare fanns ett eventuellt övervärde i fastighetens börsvärde. Nu är 

det verkligt värde som ställer till det. Det finns numer större risk att orealiserade övervärden 

delas ut, kanske inte än på ett par år men längre fram i tiden. Om ett fastighetsbolag 

exempelvis har en soliditet på 30 procent och fastighetsvärdet sedan ökar för varje år som går, 

samtidigt som endast en bråkdel av detta delas ut till aktieägarna, kan trycket öka på att större 

vinstutdelningar bör ske. Med andra ord kan vinstutdelning av orealiserade vinster bli en 

realitet. Det är förvisso möjligt att vissa aktiebolag exkluderar orealiserade vinster från 

kassaflödet.  

 

Vi ser också en annan tendens med denna värdering, säger Eriksson. Hur skall revisorerna 

ställa sig till följande exempel? Om fastigheterna har en genomsnittlig värdering på 250 

miljoner kronor, men någon analytiker menar att värdet snarare ligger runt 300 miljoner 

kronor. Revisorn vill att räkenskaperna skall gå vägen och om en värdering till 250 miljoner 

kronor urholkar det egna kapitalet är det nog lätt att dra slutsatsen att de väljer 300 miljoner 

kronor. Trycket ökar därmed från aktieägarna och vinstutdelning sker av ”tomma medel”, det 

vill säga 50 miljoner kronor (300-250) i orealiserade vinster. Slopandet av koncernspärren 

slår därmed olika beroende på bransch eller snarare hur mycket aktiebolaget har att ta upp till 

verkligt värde. Fastighetsbranschen består endast av tillgångar till verkligt värde. 

Huvudsakligen tror inte Eriksson att vi ser någon större skillnad av att koncernspärren tagits 

bort förutom att det mer har blivit av semantisk betydelse med större inslag av subjektiv 

bedömning. Innan lagändringen var det mer konkret, det var lätt att se vilket som var bundet 

eget kapital och som således skyddade borgenärerna.  

 
 



- Den slopade koncernspärren - 

68 

5.9 Skillnader och likheter mellan revisorer, företag och bank 

För att tydliggöra de olika respondenternas åsikter har vi färdigställt en tabell som tydligt 

visar de skillnader och likheter som framkommit i studien. 
 

Tabell 2: Skillnader och likheter mellan revisorer, företag och bank. 
 

 Revisorer Företag Bank 
Harmoniserings-
processen 

Positivt:  
#"Jämförbarheten. 

 
Negativt: 

#"Onoterade innefattas ej av 
IFRS/IAS. 

#"Otydligare spelregler. 
#"Tvetydligheter. 
#"Individuell bedömning. 

Positivt:  
#"Jämförbarheten 
#"Verklig bild av aktiebolaget 
#"Konkurrenskraftigare 

 
Negativt: 
#"Inte alltid i harmoni med 

svenska lagar. 
#"(Svårigheten att matcha olika 

redovisningskulturer) 
 

Positivt: 
#"Jämförbarheten. 
#"Rättvisande bild av 

aktiebolaget. 
 
Negativt: 
--- 

Vinstutdelningar #"Risk för kreativ bokföring. 
#"Risk för stora 

vinstutdelningar (ej en 
överhängande risk). 

#"Risk för stora aktieägare med 
kortsiktigt vinstintresse. 

#"Kombinationen den slopade 
koncernspärren och värdering 
till verkligt värde. 

#"Ytterligare analys. 
 

#"Risk för dränering av 
aktiebolaget (ej en 
överhängande risk). 
#"Risk för stora aktieägare med 

kortsiktigt vinstintresse. 

#"Ökat tryck på större 
vinstutdelningar. 
#"Större risk att orealiserade 

vinster delas ut.  

Bundet och fritt 
eget kapital 

#"Uppdelning av bundet och 
fritt eget kapital skedde i både 
noterade och onoterade 
aktiebolag. 

#"Efter lagändringen kommer 
uppdelningen att fortsätta 
fortskrida pga tydligare 
översikt. 

#"Risk för försvårat arbete och 
missbruk. 
 

#"Tidigare en klar och tydlig 
uppdelning. 
#"Efter lagändringen kommer 

uppdelningen att fortskrida 
pga tydligare översikt. 
#"Viss implementeringstid 

krävs innan uppdelningen inte 
längre utförs. 

#"Innan lagändring var 
uppdelningen ett bra skydd 
för borgenärerna. 
 

Värdering till 
verkligt värde 

#"Risk för att orealiserade 
vinster delas ut. Större risk i 
vissa branscher än i andra 
(fastighetsbranschen). 

#"Större risk att värdera till 
verkligt värde än till 
marknadsvärde och basera 
vinstutdelning på detta 
underlag. Större risk i vissa 
branscher än i andra 
(fastighetsbranschen). 
#"Korrekt värdering leder inte 

till att orealiserade vinster 
påverkar vinstutdelningens 
storlek. 
 

#"Risk för att orealiserade 
övervärden delas ut i 
framtiden. Större risk i 
vissa branscher än i andra 
(fastighetsbranschen). 
 

Försiktighetsregeln #"Öppnat upp för subjektiva 
bedömningar. 

#"Tolkningen kommer skilja sig 
åt mellan aktiebolag. 

#"Motivering i 
förvaltningsberättelsen. 
 

#"Öppnat upp för subjektiva 
bedömningar. 
#"Främst unga och mindre 

aktiebolag som påverkas av 
lagändringen. 
 

#"Fått en mer semantisk 
betydelse med större inslag 
av subjektiva bedömningar. 

 
Källa: Egen bearbetad tabell med utgångspunkt från vad som framkommit i empirin. 
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6. ANALYS OCH RESULTAT 

 
I kapitel sex kommer vi att koppla den information vi fått ta del av från vår empiriska 

undersökning med teorierna från teorikapitlen. Analysen skall sedan hjälpa oss att dra 

slutsatser av det analyserade materialet.  

 
 

Syftet med uppsatsen var att få förståelse för harmoniseringsprocessen och åskådliggöra 

konsekvenserna av en lagförändring för de svenska aktiebolagen som följer IFRS/IAS-

reglerna. Vi ville närmare undersöka vilka förväntningar några svenska aktiebolag, revisorer 

och en bank har på den slopade koncernspärren. I studien har vi tittat närmare på variablerna 

harmonisering, vinstutdelningar, bundet och fritt eget kapital, värdering till verkligt värde och 

försiktighetsregeln i syfte att förstå problematiken och effekterna av lagändringen jämfört 

med tidigare.  

 
 
 
6.1 Harmoniseringsprocessen 

Under uppsatsarbetets gång har det framkommit att alla respondenter är för en standardisering 

av redovisningen. Motivet är den ökade jämförbarheten, begripligheten samt att relevant 

redovisningsinformation publiceras främst för intressenterna. Persson och Jakobsson menar 

dock att standardiseringen kan komma att tolkas på olika sätt beroende på vilket land som 

anpassar redovisningsregler efter IFRS/IAS. Alla medlemsstater har innan införandet av 

IFRS/IAS skapat redovisningsregler som anpassats till deras egna redovisningskulturer och 

inhemska lagar. Olika redovisningskulturer leder till mer differentierad redovisning även efter 

harmoniseringsarbetet. I Europa finns två skilda redovisningskulturer som till följd av 

harmoniseringen måste fogas samman till enhetlig redovisningsstandard. Nobes och Parker 

menar på att klyftan mellan anglosaxisk och kontinental redovisningssynsätt inte åtgärdas 

utan stora förändringar i attityd och lagar avseende redovisningen137. Den svenska 

aktiebolagslagen har förvisso ändrats, men attityden gentemot tidigare redovisningsprinciper 

ligger hos respondenterna till viss del kvar i deras sätt att redovisa. 

 

                                                 
137 Nobes & Parker (2004). Comparative International Accounting. 
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Enligt Lindström kan det ta ett tag innan aktiebolag i Sverige anpassat sig till lagändringen, 

speciellt i fråga om slopandet av bundet och fritt eget kapital. När vi analyserade svaren från 

respondenterna framkom det tydligt att det kan vara svårt att med hjälp av harmonisering nå 

det resultat som är ämnat att uppnås. Exempelvis säger Jakobsson att tanken är god att alla 

EU-länder skall följa samma principer, men när det gäller den slopade koncernspärren har det 

möjliggjort något som tidigare inte var fullt så enkelt, nämligen att dela ut orealiserade 

vinster. Anpassningen till en enhetlig standardisering är inte fullt så enkel, svenska aktiebolag 

imiterar gärna andra aktiebolag för att jämförbarheten skall bli tydligare eller redovisar efter 

tidigare framgångsrika metoder138. Innebörden blir att det tar tid att nå full implementering av 

den nya standarden. Jämförelsen mellan olika aktiebolag försvåras och harmoniserings-

processen blir snedvriden. 

 

En anledning till varför Sandström och Johansson tror att aktiebolagen har svårt att anpassa 

sig till de förändringar som skett är att de tidigare reglerna fungerade bra och att aktiebolagen 

till en början kommer att redovisa på ett likartat sätt som innan lagändringen. Precis som i den 

institutionella teorin uppmärksammas de företagskulturella anpassningssvårigheterna139. Det 

tar tid att gå över till något helt nytt och för Lindströms del innebär det att de använder sig av 

uppdelningen bundet och eget kapital för att få bättre översyn över vinstutdelningsbara medel. 

Trots att det kan ta längre tid att harmonisera redovisningen än vad EU förmodat kan det på 

längre sikt innebära en effektivare kapitalmarknad. Genom att alla medlemsstater redovisar på 

likartat sätt skapas en högre begriplighetsnivå och mer jämförbara årsredovisningar mellan 

aktiebolag som är noterade på andra börser än vid den nationella hemmamarknaden. 

Intressenterna kan till följd därav lättare bedöma huruvida ett aktiebolag är mer tillförlitligt än 

ett annat. Sandström tror att harmoniseringen på sikt kommer underlätta för upprättandet av 

koncernredovisningen i takt med att dotterbolag med verksamhet i olika länder anpassar 

redovisningen efter standardiseringen. Ytterligare en fördel som standardiseringen medför 

enligt Nobes och Parker är att den är till fördel för de aktiebolag som vill ge ut aktier på 

främmande börser eftersom aktiebolagen med verksamhet i olika länder praktiserar samma 

redovisningsregler140.  

 

                                                 
138 DiMaggio & Powell (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in 
organizational fields. s. 147 ff 
139 North, Douglas, C. (1993). Institutionerna, tillväxten och välståndet. 
140 Nobes & Parker (2004). Comparative International Accounting. 
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Enligt Artsberg är harmoniseringen en process som uppnåtts först när valmöjligheter, 

standardisering och likvärdiga regler är i harmoni (se figur 3, sid 31)141. Respondenterna är 

eniga om att det kan ta tid att se de verkliga effekterna av harmoniseringen. Ekberg och 

Johansson menar trots resonemanget att harmoniseringens genomförande är viktig för att 

vissa medlemsstater inte skall ha fördelar framför andra medlemsstater.  

 
 
 
6.2 Den slopade koncernspärren 

Den allmänna uppfattning som alla respondenter ger intryck av är att det var bättre innan 

koncernspärren slopades. Ekberg, Persson och Johansson nämner att någon form av kreativ 

bokföring eller fusk inte var möjlig när koncernspärren förekom och därmed kunde 

borgenärsskyddet vara intakt. Samtliga respondenter ansåg att koncernspärren var objektiv 

och inbringade inga möjligheter till feltolkningar. Det var ett tydligt lagbrott om aktiebolagen 

delade ut vinstmedel utan hänsyn till koncernspärren, vilket skyddade borgenärerna. Förvisso 

är det fortfarande ett lagbrott att dela ut för stora vinstutdelningar, men vinstutdelningen lyder 

nu under värdeöverföringslagen. Skillnaden är främst att lagen är mer subjektivt vilket leder 

till svårigheten att bedöma när ett aktiebolag gått över gränsen för vad som är tillåtet. 

Regulativa och normativa pelarna trycker på resonemanget ovan beträffande de moraliska och 

ekiska faktorerna som inte kan kringgås eftersom lagar och tvingande regler måste följas142.  

 

Samtliga respondenter är överens om att det främst är mindre och yngre aktiebolag som 

kommer att påverkas av den slopade koncernspärren. Motivet är att de oftast har en mer 

ansträngd soliditet. Därmed är de mer beroende av kreditgivare, känsliga för stora ägare och 

pressade att framhålla mer attraktiva siffror. Vidare blir det mer branschanknutet - bolag med 

mycket tillgångar som ska värderas till verkligt värde som påverkas av den slopade 

koncernspärren.   

 
 
 

                                                 
141 Artsberg, Kristina (2003). Redovisningsteori – policy och praxis. 
142 DiMaggio & Powell (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in 
organizational fields. s. 147 ff 
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6.2.1 Vinstutdelningar 

För fastighetsbranschens del tror Jakobsson, Sandström och Lindström att orealiserade vinster 

kan användas vid vinstutdelning i större utsträckning än i andra branscher. Skulle en 

vinstutdelning av orealiserade vinster äga rum är det emot affärsetiken. Sandström tror inte att 

det finns någon risk att aktiebolagen delar ut orealiserade vinster då det skulle kunna innebära 

att aktiebolaget året efter blir tvungna att ta till en nyemission. Om det trots detta skulle 

inträffa hoppas både Jakobsson och Ekberg att försiktighetsregeln skall ge stöd vid 

bedömningen av vinstutdelning av orealiserade vinster. I regeringens förarbete tydliggörs 

problematiken kring att orealiserade vinster kan komma att ingå i vinstutdelningarna. 

Grunden till problemet ligger i värdering till verkligt värde143. Regeringen har i förarbetet 

enbart konstaterat problemet men har inte fört någon diskussion kring hur dilemmat skall 

lösas. Både vi och respondenterna har en åsikt om att regeringen borde ha fört en vidare 

diskussion om problemet med orealiserade vinstutdelningar. 

 

Det har enligt Jakobsson förts en diskussion i Sverige huruvida det går att urholka 

aktiebolaget eller inte i och med lagändringen. Enligt Johansson var det inte möjligt att 

urholka aktiebolagen, men nu när koncernspärren slopats har det blivit en möjlighet. Även de 

andra respondenterna anser att det kan bli lättare att påverka aktiebolaget att dela ut kapital 

som inte är realiserat. För att undvika detta bör aktiebolagen ha uppsikt över vilka de största 

ägarna är och vilka dess syften är med innehavet i Aktiebolagen. Aktiebolagens 

vinstutdelningspolitik kommer numer att vara avgörande för vinstutdelningarnas storlek 

menar Ekberg. Lindström menar likväl att styrelsemedlemmarnas erfarenheter skapar en 

större förståelse för vinstutdelningspolitiken. Vinstutdelning av icke likvida medel skall och 

kommer därmed inte att delas ut. Förvisso baseras vinstutdelningarnas storlek på siffror som 

aktiebolagen redovisar i sina balansräkningar och indirekt av värderingen av aktiebolagets 

tillgångar, avsättningar och skulder till verkligt värde144. Sandström och Jakobsson anser trots 

detta resonemang att aktiebolag inte kan dela ut kapital som ”egentligen” inte existerar. 

 

Det kan för många tyckas oförståeligt att vinstutdelningarnas storlek påverkas av lagstiftning. 

Men så är inte heller fallet. Vinstutdelningar påverkas främst av marknadsfaktorer. Om 

marknaden kräver att aktiebolagen skall dela ut mer vinstmedel kommer detta krav att leda till 

                                                 
143 Prop. 2004/05:85 
144 Prop. 2004/05:24, s. 124 
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att orealiserade vinster kommer att ingå i vinstutdelningen145. I slutändan kan det finnas fog 

för Johanssons och Jakobssons rädsla, det vill säga att krav från omgivningen kan resultera i 

att aktiebolagen urholkas på sikt. 

 

Sandström och Persson har som åsikt att en utökad informationsplikt ger merarbete för 

aktiebolagens styrelser men är till fördel för aktiebolagens intressenter. Idag måste styrelsen 

motivera vinstutdelningen i förvaltningsberättelsen. Visserligen skapar det ett merarbete men 

på lång sikt tror Sandström att det kommer gynna både aktiebolaget och dess intressenter. 

Persson tror att det av aktiebolagen kommer att krävas ytterligare en analys för att rätt medel 

ska delas ut på grund av aktiebolagens osäkerhet kring vinstutdelningsbara medel. För Ekberg 

och hans gelikar inom revisionsbranschen var det innan lagändringen tydliga regler för vad 

som fick delas ut. Något som underlättade revisorernas granskningsarbete och satte stopp för 

stora vinstutdelningar. 

 
 
 
6.2.2  Bundet och fritt eget kapital 

Samtliga respondenter är överens om att uppdelningen i bundet och fritt eget kapital var 

tillfredsställande innan lagändringen. Enligt Persson var det till fördel för både aktiebolagen 

och intressenterna. Efter lagändringen tror respondenterna att det kommer att bli mer 

subjektiva uppdelningar vilket kan resultera i felaktiga vinstutdelningar. Vidare påpekar 

Ekberg att aktiebolag antagligen kommer att göra uppdelningen i bundet och fritt eget kapital 

även efter lagändringen eftersom det ger en utökad kontroll. Huvudsakliga skälet till 

harmoniseringen är enligt Nobes och Parker den ökade tillförlitligheten och jämförbarheten i 

redovisningen146. Om vissa aktiebolag fortsätter dela upp eget kapital i bundet och fritt 

kommer jämförbarheten att bli missvisande.  Johansson ser dock inte att detta skulle bli ett 

problem för AztraZeneca eftersom de bedriver en restriktiv vinstutdelningspolitik och har en 

företagsfilosofi med ett långsiktigt tänkande.  

 

Enligt Jakobsson har aktiebolagen ingen möjlighet att redovisa på ett sätt som bättre gynnar 

dem. Anledningen är att aktiebolagen lägger ansvaret på revisorerna som skall granska och 

bedöma om de gjort korrekt. Däremot säger Persson att då aktiebolagen gör egna kalkyler är 

                                                 
145 Artsberg, Kristina (2003). Redovisningsteori – policy och praxis.  
146 Nobes & Parker (2004). Comparative International Accounting. 
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det svårt att ifrågasätta de olika posterna. I den här frågan verkar det vara svårt att bestämma 

vem som har huvudansvaret för att redovisningen blir korrekt. Vi anser att det i första hand är 

aktiebolaget som har det övergripande ansvaret och att revisorn endast har en 

kontrollfunktion. Sandström menar att denna diskussion är irrelevant då det inte är fritt fram 

för aktiebolagen att göra som de vill trots att lagändringen föranlett mer subjektiva inslag. 

 
 
 
6.2.3 Värdering till verkligt värde 

En tydlig farhåga bland respondenterna är kombinationen värdering till verkligt värde och den 

slopade koncernspärren. Persson anser att det finns risk att det kan ge upphov till en bubbla, 

med andra ord att icke likvida medel lämnar aktiebolaget. Sandström är även han rädd att 

aktiebolagen ska marknadsvärdera över det egna kapitalet och sedan låta det ligga till grund 

för vinstutdelning. Däremot är Jakobssons åsikt att om värdering till verkligt värde värderas 

korrekt utgör det ingen risk för aktiebolagets fortsatta verksamhet och farhågorna saknar då 

grund. Vi tror inte att för stora vinstutdelningar kommer att bli realitet eftersom 

vinstutdelningen trots allt måste godkännas av kreditgivare, såsom banker. Om 

vinstutdelningar baseras på värdering till verkligt värde skulle inte en rättvisande bild av 

företaget presenteras och vinstutdelningarnas storlek blir missvisande147.  

 
 
 
6.2.4 Försiktighetsregeln 

Den utökade försiktighetsregeln har visat sig medföra delade meningar bland våra 

respondenter och är mer vag nu än innan lagändringen. Redan i regeringens förarbete till 

lagändringen har vi sett prov på problematiken kring en fullt tillfredsställande 

försiktighetsregel. Jakobsson hävdar att en ökad betoning på försiktighetsregeln och 

borttagande av koncernspärren innebär ett tydligt tecken på att borgenärsskyddet blir mindre 

heligt. Det kan tyckas konstigt att hålla fast vid borgenärsskydd samtidigt som vi närmar oss 

en slags insufficiens i och med försiktighetsregeln.  

 

Ekberg och Johansson ansåg att den tidigare försiktighetsregeln var stram och tydlig med få 

eller inga inslag som medgav subjektiv bedömning. Regeln var snarare objektiv och tydlig, 

vilket ledde till större inslag av liktydiga tolkningar mellan bolag. Risken för att dela ut icke 

                                                 
147 Smith (2000). Redovisningens språk.  



- Den slopade koncernspärren - 

75 

vinstutdelningsbara medel var också näst intill obefintlig innan lagändringen. Persson anser 

att försiktighetsregeln i kombination med koncernspärren var en aning överflödig. Numer 

tillämpas enbart en utökad försiktighetsregel vilket öppnar upp för mer subjektiva 

bedömningar. Lindström anser att den utökade försiktighetsregeln känns en aning tunn. 

Eriksson är av en annan uppfattning och säger att benämningen ”ställning i övrigt” är en 

bättre definition än ”god affärsed”. Han kopplar ”ställning i övrigt” till hårdfakta i 

aktiebolaget, med andra ord vad bolaget är värt. Persson å andra sidan menar att ”god 

affärsed” är väl etablerat och har en tydlig innebörd, men är inte på det klara hur ”ställning i 

övrigt” skall tolkas. I förarbetet ansåg aktiebolagskommittén att ”god affärsed” var oklar148 – 

alltså tvärtemot vad Persson anser. Beträffande diskussionen ovan ställer vi oss frågande till 

varför regeringen inte tog mer hänsyn till vagheten i den utökade försiktighetsregeln, då de 

tydligt var införstådda i problematiken. Vi kan tydligt se att den semantiska betydelsen av 

lagändringen har fått en större betydelse än önskat, vilket kan leda till missförstånd.  

 

Ekberg och Sandström är oroliga för att aktiebolag kan tolka försiktighetsregeln på ett för 

deras del fördelaktigt sätt och därmed motivera värdeöverföringen och avsäga sig ansvaret för 

en alltför stor vinstutdelning. Oberoende hur aktiebolag tillämpar försiktighetsregeln är det i 

slutändan revisorn som skall granska och godkänna den redovisade transaktionen, säger 

Sandström. Risken är att mindre aktiebolag kommer att förlita sig alltför mycket på att 

revisorn skall se till att allt blir korrekt gjort, vilket kan ligga dem i fatet. Jakobsson nämner 

att scenariot även kan förekomma i större aktiebolag. Däremot har större bolag mer erfarenhet 

från styrelseledamöterna i likartade situationer. Tolkningen av den utökade försiktighetsregeln 

innebär därmed att det främst är mindre bolag som kommer att göra subjektiva bedömningar i 

större utsträckning än större aktiebolag. Vidare kommer det att krävas ytterligare regleringar 

och institutioner med en kontrollerande funktion för att förhindra att lagen tolkas fel.  

 

Huruvida försiktighetsregeln är en giltig regel i bedömningen av om en värdeöverföring får 

göras eller inte är en omdiskuterad fråga. Respondenterna kan allmänt anse att 

försiktighetsregeln är relativt diffus när det kommer till att bedöma om vinstutdelningar till 

aktiebolagens aktieägare är berättigad eller inte. Alla respondenter har samma åsikter när de 

skall ta ställning till den utökade försiktighetsregeln. Ramarna är inte lika tydliga som 

tidigare. Frågan är då varför regeringen inte beaktat Finansbolagens förenings åsikt gällande 

                                                 
148 Prop. 2004/05:85 
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försiktighetsregelns diffusa innebörd149. Därutöver nämnde Johansson exempelvis att US 

GAAP alltid kritiserar IFRS/IAS för att vara alltför vag. I detta resonemang undrar vi om 

IASB och aktiebolagskommittén överhuvudtaget beaktat kritiken.  

 

Persson ställer sig frågande till underlaget för framtida vinstutdelningar och tror att de 

kommer att skilja sig åt mellan aktiebolag. Försiktighetsregeln med avsaknad av objektivitet 

inbjuder till en mer varierad bedömning som kan komma att anpassas till aktiebolag och 

bransch. Enligt Ekberg kan vissa aktiebolag på grund av detta riskera att dela ut för mycket 

och för mindre bolag är det om än ännu mer kritiskt eftersom de ofta har sämre soliditet och 

likviditet. Trots detta har regeringen ansett att koncernspärren inte är en tillräcklig 

begränsning av vinstutdelningsstorleken och har i och med det beslutat att ta bort 

borgenärsskyddet150. Sandström, Riskskatteverket, SRS och Finansinspektionen proklamerar 

dock för koncernspärrens fortlevnad eftersom nackdelarna överskuggar fördelarna151. 

 
För att tydligare åskådliggöra för- och nackdelarna med den slopade koncernspärren har vi 

sammanställt dessa i nedanstående tabell. 

 

 

Tabell 3: För- och nackdelar med den slopade koncernspärren 
 

Fördelar Nackdelar 
Harmoniseringsprocessen. Mer subjektivt (risk för olika tolkningar). 

 

Intressentperspektiv – mer informativt 
för aktiebolagens intressenter. 

Risk för vinstutdelning av orealiserade 
vinster. 
 

Möjligheten att motivera vinstutdelning. 
 

Kombinationen värdering till verkligt värde 
och den slopade koncernspärren ses som en 
risk. 
 

På lång sikt kan borttagandet av bundet 
och fritt eget kapital vara till fördel. 

På kort sikt kan borttagandet av bundet och 
fritt eget kapital bli problematiskt. 

  
   

 
Källa: Egen bearbetad tabell 

 
 

                                                 
149 Prop. 2004/05:85, s. 382 
150 Prop. 2004/05:24, s. 124 
151 Prop. 2004/05:85, s. 380 
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I analysen finns en klar tråd som visar att de tre intressentkategorierna inte alltid är helt 

överens, vilket kan bero på deras olika företagskulturer och bakgrund. För att förändringar 

skall tas emot med öppna armar krävs att respondenterna är positivt inställda till 

harmoniseringen och implementeringen av den nya lagen. Förvisso framkom att alla 

respondenter är för en standardisering av redovisningen men att regeringen borde ha tagit 

hänsyn till vissa parametrar innan lagändringen genomfördes. Ytterligare en anledning till att 

respondenterna har olika åsikter om området kan bero på att aktiebolagen direkt berörs av 

lagändringen, medan revisorerna och bankerna är indirekt berörda som intressenter. Därmed 

kan resonemanget ovan ge en förklaring till varför aktiebolagen har mer negativa åsikter kring 

slopandet av koncernspärren. 
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7. SLUTSATSER 

 

Kapitlet syftar till att sammanställa vår undersökning genom vårt resultat. Slutsatserna 

presenteras utifrån vårt valda syfte och skall därmed svara på vilka konsekvenser den slopade 

koncernspärren kan leda till för svenska aktiebolag som skall följa standarden IFRS/IAS. 

 

 

En implementering av den slopade koncernspärren har inte visat sig vara fullt så begriplig 

som väntat. Att tolka lagändringen på ett objektivt sätt har visat sig vara svårt. Vid 

vinstutdelningar från moderbolaget har den utökade försiktighetsregeln öppnat upp för 

bolagens egna tolkningar av lagen. 

 

Harmoniseringsarbetet är något som varit positivt och rakt igenom nödvändigt. Anpassning 

efter standardisering av redovisningsregler skapar en mer konkurrenskraftig och fungerande 

kapitalmarknad. Däremot är det inte alltid fullt så enkelt att harmonisera vilket den slopade 

koncernspärren tydligt visar. 

 

Det framkom att det mestadels är mindre och unga bolag som förväntas påverkas av den 

slopade koncernspärren eftersom de har en mer ansträngd soliditet och likviditet. Ser man till 

bransch är det främst branscher med omfattande tillgångar som värderas till verkligt värde 

som påverkas. En sådan bransch är fastighetsbranschen. Mindre turbulenta branscher som 

industrin påverkas inte i lika hög omfattning.  

 

Något som tydligt framkom är att subjektiva inslag kommer bli mer vanligt. Dels för att 

lagändringen föranlett otydligare gränser och dels för att aktiebolag kan känna sig tvingade 

till större vinstutdelningar för att tillfredsställa aktieägarna samt att möjligheten nu finns att 

anpassa redovisningen mer till bolagets situation. Både kreativ redovisning och inslag av icke 

legitim redovisning kan komma att öka en tid framöver.  

 

Gränserna för bundet och fritt eget kapital i de publika bolagen suddas alltmer ut genom de 

nya redovisningsreglerna. Det innebär att det blir svårare att särskilja orealiserade vinster från 

vinstutdelningen. Var gränsen går beträffande vinstutdelning av orealiserade vinster är 

fortfarande en outforskad fråga som bör ses över. Aktiebolagskommittén har tagit till sig den 
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korta debatt som förts och har i NyABL infört ett utökat upplysningskrav för hur aktiebolagen 

motiverar vinstutdelningarna.  Inte desto mindre kan det finnas risk för missbruk av regeln, 

men det är troligtvis inget som kommer att upptäckas inom de närmaste åren. Framöver 

kommer många bolag att fortsätta dela in det egna kapitalet i bundet och fritt eget kapital. 

Skälet är att det skapar en större trygghet och kontroll över vinstutdelningssituationen.  

 

Lagändringen har huvudsakligen inte varit att ändra synen på vinstutdelningarna även om det 

kan uppfattas att det blivit mer kryptiskt. Som grupp är det främst revisorerna och 

ekonomerna som haft lättare att se konsekvenserna av den slopade koncernspärren. 

Revisorerna har även lättare att se kopplingen mellan IASB:s regelsystem och tillämpningen 

av den utökade försiktighetsregeln. Huvudproblemet har ändå varit att det i och med 

införandet av IFRS/IAS blivit möjligt att dela ut orealiserade vinster som uppkommer i 

koncernredovisningen. I många fall påverkas moderbolaget direkt av den nya redovisningen 

och många tror att denna trend kommer att fortsätta. 
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8. AVSLUTNING 

 
Avslutningsvis avslutas uppsatsen med en diskussion kring uppsatsens frågeställning där vi 

kommer att ge uttryck åt våra egna uppfattningar och reflektioner. Slutligen ger vi förslag på 

vidare forskning inom området som kan vara av intresse att titta närmre på för att få en 

större förståelse för koncernredovisning. 

 

 
 
8.1 Diskussion 

Internationellt sett har debatten om borgenärsskyddet länge varit ett faktum. Sverige har 

ändock inte kommit in i diskussionen på allvar. Men vi ser alltmer att denna debatt har 

kommit att bli ett samtalsämne även i Sverige. För tillfället är det ett problem att aktieägarna 

betalar skatt på kapital som i realiteten inte finns, vilket kommer att leda fram till den 

skattediskussion som kommer att föras i Sverige om huruvida orealiserade vinster ska ingå i 

vinstutdelningen. Med andra ord har vi många intressanta åsikter att se fram emot och inte 

minst den riktning redovisningen framöver kommer att ta. 

 

Huruvida vi ställer oss till om borgenärsskydden borde slopats eller inte har vi tagit en 

mellanståndpunkt. Skyddet skulle kunna slopas helt eftersom det i vissa fall kan inhysa 

borgenärerna ett falskt skydd. Genom ett borttagande hoppas vi på att det tvingar fram en 

ökad medvetenhet i bolagen. Även om bolagen inte bryr sig så mycket om kapitalet hos sina 

kunder idag tror vi ändå att det kan vara en fingervisning till aktiebolagen om att de bör ta 

bättre hand om sina affärer och att ansvaret vilar mer på individen själv än på ett socialt 

ansvar för staten att bevaka medborgarnas intressen, såsom de inte vore kapabla nog att sköta 

det själva.  

 

En koncernspärr behöver inte innebära densamma för alla branscher. Om vi ser till 

tjänstesektorn som exempel, kan vi diskutera hur bolagen motiverar sina värden utan 

inventarier och byggnader för miljoner. Deras kapital är betydligt mindre vilket motiverar 

deras vinstutdelningar betydligt mer än de i fastighetsbranschens. Av det skälet bör det bli 

tydligare regler om vad som ska vara vinstutdelningsbara medel och huruvida värdering till 

verkligt värde skall komma att påverka vinstutdelningarna. 
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Oavsett om redovisningsstandarden är positiv eller negativ skapar det svårigheter i 

implementeringen av varje nations rätts- och regelsystem. Genom att lagändringen vi 

behandlat öppnat upp för fler subjektiva bedömningar kan det vara en bra idé att se på de 

konsekvenser som IASB:s direktiv medför. Det kan med andra ord finnas fog för US GAAP:s 

kritik mot de redovisningsregler som IFRS/IAS infört. 

 

I takt med de intervjuer som genomfördes framkom att de tydligaste förändringarna av 

lagändringen skulle komma att påverka mindre och yngre aktiebolag. Problemet var att vi inte 

lyckades få tag i de mindre bolag som skulle ha kunnat ge uppsatsen ett mer nyanserat inslag. 

Å ena sidan var de inte intresserade av att bli intervjuade och å andra sidan var de inte direkt 

insatta i lagändringen, vilket ledde till att vi fick överge den inriktningen. Det är just dessa 

mindre aktiebolag som vi tror att tillämpningen av ”kreativ redovisning” skulle utföras i 

större utsträckning. Anledningen är att det är vanligare att de mindre bolagen har en mer 

ansträngd ekonomi och är i större behov av att behaga intressenterna och därmed känna sig 

tvingade till högre vinstutdelningar. Trots detta anser vi att vår undersökning skapat en större 

förståelse för den problematik som harmoniseringsprocessen kan innebära för det svenska 

näringslivet.  

 
 
 
8.2 Vidare forskning 

Om några år tror vi att det kan det vara intressant att undersöka vad den slopade 

koncernspärren hade för påverkan på mindre och unga aktiebolag i Sverige. Både vi och våra 

respondenter kom fram till att det är inom detta område som den slopade koncernspärren kan 

komma att ge de tydligaste avtrycken. Svårigheten består emellertid av att få de bolag med 

relativt ansträngd ekonomi att ställa upp. Känsligheten kan där vara hög beträffande 

delgivning av planer samt mål för framtiden.  

 

Ett annat område som vi anser intressant att utforska är de likheter och skillnader som finns 

mellan bolag som följer RR1:00 och IFRS/IAS. Anledningen till att det är intressant tror vi är 

att vi bättre kan förstå och se om harmoniseringsarbetet verkat för det bättre.  
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Allteftersom undersökningen framskridit har vi fått ett allt större intresse för 

harmoniseringsprocessen varför vi tror att en undersökning om dess för – och nackdelar ur ett 

företagsperspektiv skulle vara givande. Dels för att få en inblick, men också för att IASB skall 

informeras huruvida deras arbete avancerat hittills.  

 

Som vi tidigare nämnt är det ett problem att aktieägare betalar skatt på vinstutdelningar som 

inte är realiserade. Det kan därmed vara en intressant aspekt att se närmare på hur denna 

diskussion kommer att föras och hur skatteverket framöver kommer att besluta gällande 

beskattning av orealiserade vinster.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor till revisorer 

 

1. Varför tror du att koncernspärren togs bort? 

2. Vad tror du är det mest positiva med att slopa koncernspärren? 

3. Vad finns det ytterligare för positiva aspekter till följd av den slopade koncernspärren? 

4. Vad tror du är det mest negativa med att slopa koncernspärren? 

5. Vad finns det ytterligare för negativa aspekter till följd av den slopade 

koncernspärren? 

6. Tror du att den slopade koncernspärren lett till skillnader mellan olika branscher? 

7. Tror du att det finns visa intressen bakom?  

8. Vilka intressenter tror du favoriseras av den slopade koncernspärren? 

9. Vilka intressenter tror du kommer att påverkas av den slopade koncernspärren? 

10. Vilka bolag har drabbats av koncernspärren tidigare? 

11. Finns det risk att man förändrar redovisningsbeteendet eftersom man tar bort spärren? 

12. Tycker du att den slopade koncernspärren ligger i linje med harmoniseringsarbetet? 

13. Uppmuntrar den slopade koncernspärren till ”kreativ” redovisning? 

14. Vilka effekter tror du att koncernspärrens borttagande kan leda till på kort respektive 

lång sikt? 

15. Hur påverkas bolagens vinstutdelningar? 

16. Kommer borgenärsskyddet att vara tillräckligt? 

17. Hur tolkar du den utökade försiktighetsregeln? 

18. Är försiktighetsregeln tillräcklig som ersättare för koncernspärren? 

19. Berätta kort om din bakgrund 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till aktiebolag 

 

1. Vad tror ni syftet är med den slopade koncernspärren? 

2. Har ni tidigare påverkats av koncernspärren? 

3. Vad innebär den slopade koncernspärren för er? 

4. Vilka fördelar medför den slopade koncernspärren för er? 

5. Vilka fördelar kan den slopade koncernspärren medföra rent allmänt i framtiden? 

6. Vilka nackdelar medför den slopade koncernspärren för er? 

7. Vilka nackdelar kan den slopade koncernspärren medföra rent allmänt i framtiden? 

8. Hur efterlevs försiktighetsregeln nu när koncernspärren är borttagen? 

9. Finns det speciella områden som gynnas nu när koncernspärren är borttagen?  

10. Fanns det områden som var speciellt missgynnade på grund av koncernspärren? 

11. Ser du några farhågor med att ta bort koncernspärren? 

12. Ser du några möjligheter med att ta bort koncernspärren? 

13. Tycker du att den slopade koncernspärren ligger i fas med harmoniseringsprocessen? 

14. Är försiktighetsregeln tillräcklig som borgenärsskydd nu när koncernspärren tagits 

bort? 

15. Hur kommer vinstutdelningen för aktiebolaget att se ut framöver? 

16. Uppmuntrar den slopade koncernspärren till att dela ut mer till aktieägarna? 

17. Kommer trycket att öka från aktieägare att dela ut mer? 

18. Berätta kort om din bakgrund 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till bank 
 
 
1. Hur ställer ni er till harmoniseringsarbetet 

2. Hur ställer ni er till den slopade koncernspärren 

3. Hur ställer ni er till försiktighetsregeln? 

4. Är försiktighetsregeln ett tillräckligt borgenärsskydd? 

5. Bundet och fritt eget kapital hur kommer ni att bedöma dessa i samband med 

företagslån nu när de inte längre behöver delas upp? 

6. Hur ser banken på vinstutdelning av orealiserade vinster? 

7. Farhågor med den slopade koncernspärren? 

8. Fördelar med den slopade koncernspärren? 

9. Vilken uppfattning har ni om skillnaderna i borgenärsskyddsreglerna i gamla och nya 

ABL?  

10. Hur hanterar ni låneärenden med era företagskunder? 

11. Hur bedömer ni olika branscher? 

12. Berätta kort om din bakgrund 

 

 

 


