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Sammanfattning 
 
Under 2014 inledde Statens Offentliga Utredningar en granskning för att se över de regler 
som rör fåmansföretagares beskattning. Syftet var att undersöka avyttring av kvalificerade 
andelar i samband med ägarskiften i fåmansföretag. Uppdraget kom sedan under 2015 att 
breddas och en djupare granskning av de så kallade 3:12-reglerna genomfördes. 
Tilläggsdirektivet syftade till att se över fåmansföretagares möjligheter till 
inkomstomvandling genom att nyttja vårt skattesystem där förvärvsinkomster beskattas 
progressivt och kapitalinkomster proportionellt. Incitamenten att inkomstomvandla sägs ha 
ökat och således avser förslaget att begränsa dessa möjligheter. Utifrån de simulerade utfall 
som Statens Offentliga Utredning förväntar sig om de föreslagna lagändringarna går igenom, 
har studien som syfte att jämföra dessa utfall med respondenternas svar. De scenarion som 
ägarna har besvarat är baserade på de lagförslag som utredningen föreslår.  
 
Studien ämnar även undersöka hur fåmansföretagaren ställer sig till beskattning i allmänhet 
samt huruvida egenskaper och attityder kan påverka val av agerande i olika skaterelaterade 
situationer. En kvantitativ metod genomfördes och 1008 enkäter skickades ut till 
fåmansföretag i Norrbotten och Västerbotten. En svarsfrekvens på 107 enkäter erhölls från 
delägarna i regionerna. Respondenternas svar kopplades sedan åter till den teori, relevanta 
utredningar och vetenskapliga artiklar som utgjort undersökningens teori och för att sedan 
bemöta studiens problemformulering. Detta har mynnat ut i de tre problemformuleringarna; 
Vad har fåmansföretagaren för attityd till kapital- och utdelningsbeskattning? Hur kommer 
fåmansföretageren att agera på grund av en ändring av 3:12-reglerna? Vad har olika 
egenskaper och attityder hos fåmansföretagaren och hos företaget för effekt på ägarens 
agerande till följd av en ändring i 3:12-reglerna? 
 
Resultatet visar på att majoriteten av respondenterna inte har förtroende för det politiska 
styret samt att en övervägande del inte heller upplever dagens skattesystem som rättvist. I 
övrigt kunde inga generella slutsatser om delägarnas syn på beskattning dras. Studiens kan 
även visa på att ägaren, i scenarierna utformade efter de simuleringar som utredningen väntar 
sig, i många fall agerar annorlunda än väntat. Slutligen visar resultatet även på att om 
företaget aktivt skatteplanerar kan detta påverka valet av agerande i en viss situation.  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till det valda ämnesområdet och en förklaring till 
varför detta ämne är relevant och intressant att studera. Ämnet leder fram till att en 
problemformulering och ett syfte presenteras. Slutligen tas studiens avgränsningar upp.  
 
1.1 Problembakgrund  
Den 20e januari 2017 blev vi 10 miljoner invånare i Sverige (SCB, 2017). Landet har länge 
legat under denna gräns, men nu växer befolkningen allt snabbare vilket också innebär att 
Sveriges välfärdssamhälle måste förse allt fler människor (DI, 2017). Detta samhälle ska 
utgöra grunden för social trygghet, ekonomisk effektivitet, full sysselsättning samt skapa en 
jämnare inkomst och förmögenhetsfördelning (Norborg & Gustafsson, 2017). För att 
Sveriges välfärd ska klara av denna snabba tillväxt som väntar krävs enligt en studie som 
Tillväxtverket (2016) gjort en dynamik mellan små, medelstora och stora företag. Existerande 
små̊ och medelstora företag måste också ges möjlighet att expandera samtidigt som nya 
företag måste etableras då de bevisats vara centrala för upprätthållandet av en ständig 
vitalisering i ekonomin. (Tillväxtverket, 2016, s. 17) 
 
För att finansiera detta välfärdssamhälle behövs skatt, vilket är en viktig grundpelare i 
Sveriges ekonomi (Norborg & Gustafsson, 2017). Sverige har sedan 1991 års skattereform 
haft ett tvådelat skattesystem som beskattar förvärvsinkomster progressivt och 
kapitalinkomster proportionellt. En progressiv beskattning innebär att skattesatsen ökar med 
skatteunderlagets storlek. Under inkomståret 2017 beskattas förvärvsinkomster upp till 438 
900 kronor enligt kommunalskatt. Därefter sker en brytpunkt och på inkomster över denna 
gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 eller 25 procent. (Skatteverket, 2017) En 
proportionell beskattning kan istället likställas med en platt skatt, inkomsten (kapitalvinsten) 
beskattas då lika oavsett nivå. De här reglerna separerar alltså skatten på inkomst av kapital 
från skatten på inkomst av tjänst. (Edin & Hansson, 2005, s. 5) Detta skiljer Sverige från 
många andra länder där det är vanligare att all inkomst istället summeras och beskattas på 
samma skatteskala. En del av denna reform innehöll vad som kommit att kallas 3:12-reglerna 
och träffar landets delägare i fåmansföretag. Ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller 
ekonomisk förening där högst fyra delägare kontrollerar 50 procent av aktierna. Grundtanken 
med dessa regler var att förebygga strukturomvandling av inkomster och minska orättvisan 
mellan ägare av företag och dess anställda (Edin & Hansson, 2005, s. 19–20). Lagarna skulle 
helt enkelt begränsa skatteplaneringen av arbets- och bolagsintäkter (Aldestadsaeter & Jacob, 
2012). Sedan implementeringen har dessa lagar väckt starka åsikter och diskussioner kring 
dess effekt och mening. Vissa menar att reglerna behandlar bolagen orättvist, att mindre 
företag diskrimineras, medan andra anser de vara alltför tillåtande. De har också kritiserats 
för dess stora komplexitet. (Kramer, 2017) 
 
Enligt Tillväxtverket (2016) så är det också just samhällets krångliga regler och lagstiftning 
som enligt befintliga egenföretagare anses vara den största barriären till att starta och driva 
företag (Tillväxtverket, 2016). Detta uppmärksammar också Statens Offentliga utredningar i 
sin rapport Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72, s. 107). I dagens 
Sverige finns 1,2 miljoner bolag, varav 99.7 procent av dessa är privatägda och 75 procent 
klassas som fåmansbolag (SCB, 2017). År 2016 ökade företagandet med 6,4 procent och 
totalt antal nyregistrerades bolag uppgick till nästan 69 000 (Bolagsverket, 2017). Dock visar 
Oreland (2012) att andelen skapade jobb ökar mindre än det totala antalet skapade jobb. Detta 
innebär alltså att jobben blir fler, men att befolkningen ökar snabbare. Dessa nyetablerade 
bolag är av stor betydelse för samhällets totala arbetstillväxt men för att skapa fler växande 
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företag krävs det att hindren för att etablera bolag minskar (Oreland, 2012). Forskning visar 
också att ökning av sysselsättning praktiskt taget i sin helhet kan hänföras till nystartade 
småbolag och att dessa systematiskt växer snabbare än stora bolag (Braunerhjelm, 2007, s. 
24). För att Sveriges tillväxt ska fortsätta att gynnas är det därför viktigt att de nystartade 
kreativa företagen får möjlighet att finnas och utvecklas (Storm, 2016).  
 
En annan sak som spelar roll i valet om att starta eget eller bli anställd är enligt Braunerhjelm 
(2007) beskattningen. Skatt bör därför ses som ett strategiskt tillväxtinstrument för samhället 
istället för att endast användas som ett instrument för fördelningspolitik (Braunerhjelm, 2007, 
s. 29). I ett nystartat företag minskar ett högt skatteuttag avkastningen efter skatt på både 
kapital- och arbetsinsatser (Henrekson & Stenkula, 2016, s. 42–43). Beskattning i sin helhet 
påverkar företagets resultat och är således en viktig aspekt i bolags övergripande planering 
och verksamhet. Enligt PwC är skatteplanering numera en västlig faktor och ägare av företag 
bör ha en tydlig strategi om hur och när vinster ska tas ut (Larsson, 2016). En stark progressiv 
beskattning av företagares inkomster kan således anses hämmande i ett tillväxtsyfte då det 
innebär viss begränsning av det positiva entreprenörskapet kan medföra (Henrekson & 
Stenkula, 2016, s. 42–43). Olika typer av skatt, direkta och indirekta samt olika skattesatser 
kan dessutom påverka entreprenörer olika beroende på var i förtegets livscykel bolaget 
befinner sig. Incitamenten för att starta och driva eget företag minskas av höga skattenivåer 
och generösa transfereringssystem (SOU 2016:72, s.107–108). Henrekson och Stenkula 
(2016) menar även att en ersättning är nödvändig för att någon ska vilja ta på sig rollen som 
entreprenör. Detta eftersom en entreprenör många gånger tar på sig en betydligt större risk än 
vad den imiterande konkurrenten behöver göra. Denna ersättning kan ske i form av vad de 
kallar entreprenörsränta, vilket kan likställas med entreprenörens vinst efter justering av den 
riskfria räntan. Entreprenörsräntan är ett viktigt incitament till innovativ verksamhet 
(Henrekson & Stenkula, 2016, s. 42–43). Således ifrågasätter sig även detta det aktuella 
skattesystemet.  
 
Valet att bli egenföretagare är också ett långsiktigt beslut som mer påverkas av förväntningar 
på framtida skatter än av nuvarande eller historiska skatteregler (Hansson, 2008, s. 47). En 
aktuell debatt idag berör just framtida skatteförändringar. I november 2016 presenterades en 
utredning gjord av SOU, ett förslag till förändringar av 3:12-reglerna. Regeringen tillsatte en 
särskild utredare redan 2014 med uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i 
fåmansföretag. Ett år senare tillades nya direktiv som utvidgade uppdraget till en bredare 
granskning av 3:12-reglerna och med syfte att undersöka möjligheterna till att begränsa 
inkomstomvandling. (SOU 2016:75, s. 3) Störst fokus har sedan lagts på det sistnämnda som 
kommer komma till stånd i Sverige 1 januari 2018 om regeringen efter betänkande godkänner 
förslaget. Denna lagförändring träffar framför allt Sveriges fåmansföretag, som utgör 65 
procent av landets aktiebolag och mer specifikt dess 400 000 delägare (Carlén & Larsson, 
2017). Egentligen avser inte lagförändringen företaget i sig, utan behandlar enbart individens 
beskattning, det vill säga ägaren i fåmansföretaget. Delägare och fåmansföretag är dock stark 
ihopkopplade vilket innebär att reformen även kommer påverka företagets verksamhet och 
således även näringslivet. (SOU 2016:75, s. 66–67) Denna kommande uppdatering av 
skattelagen har upprört många och på grund av stort misstycke kommit att kallats 
entreprenörsskatt. Mängder av krönikor, debattartiklar och bloggar har kritiserat och 
ifrågasatt utredningens slutsatser. De flesta menar att förändringen ännu en gång missgynnar 
småbolagen och att lagändring slår fel, då dessa företag redan är högt beskattade, utsatta för 
stora risker samt stor osäkerhet (Kramer, 2017).  
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Ett exempel på hur delägaren kan komma att påverkas av denna lagändring är genom en ökad 
skattekostnad på utdelning. En ökad skattesats på utdelning kan göra att utdelning inte blir 
lika attraktiv och minska uppmuntran till entreprenöriell verksamhet. Detta är även något 
SOU anmärker i sin utredning. “Slutligen bör också påpekas att förändringarna kan få 
långsiktiga anpassningseffekter. Om de ekonomiska villkoren försämras för delägare i 
fåmansföretag kan det leda till att antalet fåmansföretag minskar, eller att ökningstakten 
avtar. “(SOU 2017:75, s. 409) En motivering till varför en lagförändring är nödvändig är det 
så kallade skattearbitraget. I detta fall är det incitamenten att omvandla inkomst av tjänst till 
inkomst av kapital som SOU menar ha ökat i Sverige. Även spänningarna mellan 
beskattningsnivåerna inkomstslagen emellan. Om denna ökning skulle accepteras och 
skattesystemet inte jobba för att motverka den utvecklingen kan den institutionella miljön 
försvagas och skattesystemet tappa sin legitimitet. (SOU 2016:72, s. 107) 
 
Till följd av detta, i kombination med det faktum att det är småbolagen som bidrar till den 
största sysselsättningen och ekonomiska utvecklingen för samhället, vill vi vidare studera 
fåmansföretagarens allmänna attityd till kapital och utdelningsbeskattning och mer specifikt 
potentiella effekter vid en eventuell förändring av dessa 3:12-regler. Hur denna lagändring 
skulle mottas går såklart inte att påvisa med säkerhet, detta eftersom det omöjligen går att 
förutspå hur delägarna skulle reagera och agera till följd av en sådan förändring. Vale (2010) 
menar dock att individer som möts av nya ekonomiska situationer agerar på samma sätt som 
människan biologiskt alltid agerat i sin naturliga miljö, det vill säga rationellt och för sin egen 
nytta (Vale, 2010, s. 44). Således bör entreprenören ta beslut med sina egna förutsättningar i 
beaktning. Egenskaper och personliga åsikter och attityder blir därför av relevans. Genom att 
studera hur olika egenskaper och attityder påverkar delägarnas val av agerande i dessa 
skatterelaterade situationer hoppas vi kunna ge en djupare förståelse för vilka samband och 
relationer som finns dem emellan. På så vis skulle studien inte bara vara av intresse för 
regeringen som ska ta beslut om lagförslagets genomförande, men också teoretiskt, för 
forskning inom kognitionspsykologin och mer specifikt med fokus på ekonomisk 
problemlösning och beslutsfattande.  
 
1.2 Problemformulering 
 

• Vad har fåmansföretagaren för attityd till kapital- och utdelningsbeskattning? 
• Hur kommer fåmansföretagaren att agera på grund av en ändring av 3:12-reglerna? 
• Vad har olika egenskaper och attityder hos fåmansföretagaren och hos företaget för 

effekt på ägarens agerande till följd av en ändring i 3:12-reglerna?   
 
1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka vad den enskilde fåmansföretagaren har för attityd till 
kapital- och utdelningsbeskattning. Anledningen till att studien endast undersöker ägare av 
fåmansföretag beror på de inom en snar framtid kan komma att träffas av en lagförändring 
gällande deras utdelningsbeskattning. Förslaget som nu är under betänkande skulle träda i 
kraft i Sverige den 1 januari 2018, och således innebära nya förutsättningar som endast träffar 
delägare i fåmansbolag. 
 
Vi vill även avläsa eventuella effekter som förändringen skulle innebära genom att undersöka 
hur fåmansföretag kommer att agera till följd av den nya reformen. På så vis syftar även 
studien till att finna eventuella skillnader mellan effekter som regeringens utredning förväntar 
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sig och de effekterna som skulle uppstå på grund av de åtgärder som fåmansföretagen i denna 
studie tror sig vidta. 
 
Avslutningsvis syftar undersökningen till att ge ökad förståelse för hur beskattning i 
allmänhet påverkar företagares hypotetiska beteende i verksamheter och om olika egenskaper 
och attityder hos delägaren och företaget påverkar det beteendet. Formuleringen av syftet har 
skapats för att besvara vår ställda problemformulering samt för att utifrån erhållna svar och 
valda teorier till slut kunna landa i en slutsats.  
 
1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa denna studie till att undersöka ägare i fåmansföretag. Det innebär att 
flera ägare från samma bolag kan inkluderas så länge respondenten äger en kvalificerad andel 
i företaget. Eftersom den här studien har använt sig av en kvantitativ metod krävs ett större 
antal respondenter för att det empiriska resultatet ska ge validitet. Tidsbrist har medfört att en 
begränsning har gjorts och antalet kontaktade ägare har därför limiterats. Då vi har antagit en 
svarsfrekvens på mellan 15 till 20 procent har målet varit att skicka enkäten till 1000 
personer. Svarsfrekvensen blev något lägre än väntat. Vidare har vi valt att begränsa oss till 
två län, Västerbotten och Norrbotten. Vi ansåg att resultatet skulle bli likartad oberoende på 
vilken region av landet vi undersökte då samtliga ägare av fåmansföretag berörs av reglerna 
likartat. Varför denna avgränsning har gjorts beror istället på tidsbrist, men också då vi trodde 
svarsfrekvensen borde bli högre i länen nära Umeå Universitet. De ägare i fåmansföretag som 
vi har valt att undersöka kan tillhöra samtliga branscher på marknaden. 
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel redogörs den teoretiska metod som uppsatsen grundar sig på. Först 
presenteras författarnas förförståelse som bidragit till val av ämne, uppsatsens perspektiv, 
hur uppsatsens val av ämne ska angripas, verklighetssyn, kunskapssyn, metodval, 
litteratursökning, källkritik och slutligen de etiska perspektiv som tagits i beakt.  
 
2.1 Förförståelse och ämnesval 
Vi som författat denna studie studerar båda vårt fjärde och sista år av 
Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå̊ Universitet. Vi har under ämnet 
företagsekonomi valt att läsa redovisning på C-nivå och finansiering på avancerad nivå. 
Inriktningen på vår studiegång samt kommande yrkesval har definitivt påverkat vårt beslut av 
uppsatsämne. Båda har fått anställning vid en av de stora revisionsbyråerna som 
revisorsassistent efter utbildningen och tror att uppsatsämnet kommer bidra till en god 
förkunskap. Utöver redovisning och finansiering har andra kurser studerats som har varit till 
nytta för uppsatsskrivandet. Framför allt har beskattningsrätten varit både givande och 
inspirerande eftersom den gav en grundläggande förståelse och skapade nyfikenhet för ämnet. 
Även Statistik A har varit hjälpsam eftersom en kvantitativ metod använts för datainsamling.  
 
Viss förförståelsen kan riskera att påverka vår objektivitet. Att vi studerar företagsekonomi 
och planerar att arbeta som revisorer i framtiden kan medföra en mer negativ inställning till 
förändringar av skattereglerna än om annan författare, så som en nationalekonom utfört 
studien. För att objektivitet ska uppnås har vi medvetet jobbat med att skilja personliga 
åsikter från fakta. Även vår politiska grundsyn kan påverka framställandet av rapporten, men 
har även här arbetat så informativt som möjligt. Utöver detta kan diskutera vår kontakt med 
fåmansföretag. Matildas familj äger ett mindre företag som faller in under kategorin men 
eftersom hon inte har varit insatt i den skatterättsliga proceduren i bolaget bör detta inte 
påverka hennes förförståelse i någon större utsträckning.  
 
Beatrice har utfört visst ideellt arbete inom studentföreningen HHUS (Handelshögskolan i 
Umeå Studentföreningen) där hon varit aktiv i föreningens ekonomiutskott. Arbetet som 
utförts har rört verksamhetens ekonomi och främst innefattat bokföring och revision. Detta 
anser vi inte påverkar inställningen till studiens ämne.  
 
2.2 Perspektiv 
Vilket perspektiv en studie utgår från är viktigt för forskningens resultat. Två olika perspektiv 
kan leda till helt olika slutsatser. (Thurén, 2013 s. 85–86) Eftersom vi vill undersöka 
fåmansföretagares attityder och förväntningar av skatteförändringar krävs att vi ser på 
problemet ur deras ögon. På grund av detta har vi valt att undersöka problemet utifrån 
företagets och delägarnas perspektiv. Anledningen till detta är framför allt känsligheten i 
delägarens disponibla inkomst vid en skatteförändring. Det är också delägarna, som i de 
flesta fall har möjligheten att förändra strategier, strukturer samt ta andra finansiella beslut 
som påverkar företaget. Dessa förändringar kan i sin tur leda till effekter på lönsamhet eller 
ge upphov till andra konsekvenser. Delägaren bör vara mer insatt i hur olika scenarion kan 
påverka sitt företags ekonomi och därför ge ett bättre svar på detta än en anställd eller 
utomstående part. 
 
2.3 Angreppssätt 
Vid uppsatsskrivande där syftet är att undersöka förhållandet mellan teori och praktik, kan 
forskaren välja att närma sig verkligheten på två vis. Det ena sättet kallas för deduktiv ansats 
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och är den vanligaste utgångspunkten i samhällsvetenskaplig forskning. Med den typen av 
ansats utgår studien från redan existerande teorier med ett syfte att bevisa vad som redan 
formulerats. Den andra forskningsansatsen kan ses som den motsatta till deduktiv ansats, 
studiens syfte är istället att skapa helt nya teorier. Det här angreppssättet kallas för induktiv 
metod, forskaren samlar data och utifrån sina observationer och empiri är målet att formulera 
en ny teori. (Bryman, 2011, s. 26) 
 
I den här studien är problemformuleringen och undersökningens utformning byggd på 
tidigare teorier, en deduktiv ansats har därmed används. Varför vi har valt detta 
undersökningssätt beror på flera saker. Bland annat ansåg vi att en teoretisk bakgrund är 
viktigt för att kunna tolka och förstå insamlat material, men också för att i huvud taget kunna 
påbörja empiriinsamlingen. Vi anser det viktigt att fokusera på rätt frågor med hög relevans 
och då krävs god förförståelse. Ytterligare kan nämnas komplexiteten i skattereglerna som är 
stor och som ingen av oss hade större kunskap om vid tidpunkten av studiens start. 
 
Undersökning tar också någon form av explorativ riktning då tidigare forskning som berör 
just detta inte finns. Studien syftar till att upptäcka nya okända samband och nå så mycket 
kunskap som möjligt runt studien problemämne. Syftet med en explorativ ansats är att finna 
vilka relationer mellan fenomen som är av relevans och kan tänkas ha betydelse för en 
specifik målvariabel och experimentell design kan vara av god användning när man söker att 
bedöma effekter av till exempel nya reformer (Dahmström, 2011, s. 381; Bryman, 2011, 
s.54). Eftersom denna studie söker att finna vilka samband mellan attityder och agerande, 
som är av relevans för olika lagändringar är en experimentell metod tillämplig. Detta är även 
förklaringen till att studien ibland kan upplevas vag i sin uppbyggnad och att ingen tydlig 
metod har funnits. Vi har fått testa oss fram både vad gäller enkätens uppbyggnad och hur 
insamlad data ska testas och tolkas. 
 
2.4 Verklighetssyn  
Verklighetssyn, även kallad ontologi är vetenskapen om “vad som finns”, berör 
frågeställningar om sociala tings art eller natur. Inom ontologin finns två centrala synvinklar, 
objektivism och konstruktionism. Objektivism ståndpunkt innebär att verkligheten ses som en 
enhet och är oberoende av den som betraktar den. Konstruktionismen innebär att verkligheten 
är sådan som beaktaren uppfattar den och att verkligheten är mångtydig och relativ. (Bryman, 
2011, s. 35–37)   
 
I den här studien har primärt en objektiv verklighetssyn används då studiens utformning är 
kvantitativ. Studien syftar till att testa redan befintliga teorier och inte att skapa nya teorier, 
något som görs i konstruktionismen. Då studien ämnar undersöka delägares attityder mot de 
nya reglerna gällande beskattning i fåmansföretag vill vi undersöka teorier som är oberoende 
av sociala aktörer. (Bryman, 2011, s. 35–37) Då studien är oberoende av aktören påverkas 
inte yttre fakta av beaktaren. Vad som i viss mån särskiljer denna studie från en ren objektiv 
studie är avsaknad av forskning på just detta ämne och således brist av direkta teorier att 
testa.  
 
2.5 Kunskapssyn 
Det finns två olika synsätt inom kunskapsteoretisk frågeställning, interpretativism och 
positivism. Vad som jämförs inom interpretativismen är huruvida hänsyn tas till skillnader 
mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt. Genom ett subjektivt handlande med 
hjälp av förståelse och tolkningar uppnås detta. Positivismen undersöker den sociala världen 



7 
 

och dess aspekter genom naturvetenskapliga metoder som används ur en kunskapsteoretisk 
utgångspunkt. (Bryman, 2011, s. 29–31)   
 
Kunskapssynen som används i denna studie är positivismen som syftar på att bevisa teorier 
och testa hypoteser under vissa antaganden. Antagandena inkluderar samma lagar, mönster 
och regelbundenheter hos individerna där objektivism är viktigt för att inte lägga in 
värderingar i de vetenskapliga- och deskriptiva påståendena. (Bryman, 2011, s. 29–32)  För 
att tillämpa positivismen i denna studie har information och teorier samlats in och kommer 
redovisas i kommande kapitel. Böcker, vetenskapliga artiklar och lagar har legat till grund för 
teorin som sedan utformar empiriavsnittet. Enkäten som har skickats ut till delägarna i 
fåmansföretag har baserats på eller rör den teori som är presenterad i empirin.   
 
2.6 Metodval 
Forskningsmetod kan delas in i två huvudkategorier på grund av dess skillnader i inriktning 
och genomförande (Bryman, 2011, s. 40). Antingen har man en kvalitativ metod, vilket 
främst riktar sig mot en induktiv ansats. Fokus ligger på att upptäcka nya teorier snarare än 
att pröva redan existerande. Detta görs bäst genom en mer djupgående undersökning på ett 
färre antal respondenter, ofta i intervjuer. Det andra alternativet är en kvantitativ metod vilket 
då istället mestadels innebär en deduktiv ansats. Eftersom det huvudsakliga syftet då är att 
pröva tidigare teorier och att hitta kopplingar till dessa med sitt resultat, undersöks ett större 
antal respondenter. (Bryman, 2011, s. 40–41) 
 
I den här studien har den senare metoden använts, en kvantitativ, vilket främst beror på 
arbetets problemformulering. Vi vill undersöka svenska fåmansföretagares allmänna attityd 
till beskattning samt förväntade effekter på grund av förändringar i skatteregler. Vi upplever 
att en kvantitativ ansats ger oss de bästa förutsättningarna att finna den helhetsbilden. Om 
vårt mål istället varit att undersöka individers personliga åsikter hade en kvalitativ metod med 
djupintervjuer varit mer givande. Vi tycker båda att intervjuer hade varit intressant eftersom 
det kunnat ge oss en djupare förståelse för delägares tankar och åsikter, men att resultatet då 
hade blivit alltför snävt och personligt. En annan nackdel med intervjuer är dess tidsupptag 
vilket hade blivit allt för krävande om vi fortfarande haft syftet att uppnå den allmänna 
attityden vi nu söker. Eftersom vi har strävat efter generalisering och har velat testa empiriska 
samband har enkäter utformats och delas ut till ett stort antal respondenter.  
 
2.7 Litteratursökning 
Vi kom i kontakt med uppsatsämnet genom att en kurskamrat som på sin praktik vårterminen 
2016, på en av de stora revisionsbyråerna, fick reda på att det skulle ske ändringar i 
beskattningen för fåmansföretagare. Tipset om den nya lagändringen fångade vårt intresse 
och via Googles sökmotor eftersöktes ytterligare information. Det visade sig vara ett 
omdebatterat ämne med mycket information att hämta. Sökorden som användes var "3:12-
regler" samt "Fåmansbolag lagändring". De artiklar som kom fram var bland annat skriven av 
Dan Brännström från FAR (Brännström, 2016). Förutom denna artikel hittades liknande 
artiklar om vad förslag skulle innebära för landets fåmansföretagare. Förslaget har upprört 
många människor och skapat en stor diskussion i media. Ämnet uppfattades således som 
intressant och responsens hos de delägarna i landet vi ville undersöka borde följaktligen 
intressera sig inom ämnet och vilja bidra till studies resultat. 
  
För att söka ytterligare information om ämnet Umeå Universitets bibliotekstjänst, sökmotorn 
(www.ub.umu.se) för böcker, artiklar o.s.v. samt ArtikelSök för att hitta publicerade artiklar 
som kan bidra till studiens syfte. Till följd av att lagändringen inte är fastslagen utan endast 
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ett förslag under utredning finns ingen forskning på vad just denna ändring innebär. Dock har 
tidigare ändringar genomförts som kunnat hjälpa oss i sökandet efter teori och vetenskapliga 
artiklar. Sökord så som ”tax + attitude + small business”, ”livscykler” samt ”entreprenörskap 
+ skatt + tillväxt” har använts. Dessutom har funktionen ”Peer-reviwed” inkluderats och på 
så vis har de mest relevanta artiklar hamnat överst vilket skapat en bättre och trovärdigare 
grund för uppsatsens bakomliggande teori.  
 
Eftersom lagändringen inte är genomförd har underlag hämtats från statens offentliga 
utredningar, skatteverket samt andra uppdrag begärda av regeringen. Till grund för de större 
teorierna, så som företags livscykel samt mycket av det underlag som legat till grund för 
fåmansföretags beskattning samt dess ekonomiska frågor, har vi hittat relevanta böcker 
genom Umeås Universitetsbiblioteks sökmotor. Genom tidigare kurser i hur vetenskaplig 
forsknings skall bedrivas har vi kommit i kontakt med metodböcker som vi även använt i 
denna uppsats. För att komplettera studiens och se till att tillvägagångssätt genomförs korrekt 
har ytterligare metodböcker hittats genom universitets bibliotekstjänst. 
 
När vi har sökt efter vår teori och har vi även kommit i kontakt med andra författares 
uppsatser som berör liknande problemområde som vårt. Då har vi i vissa fall sökt upp 
källorna i arbetets referenslista för att hitta artiklar som kan vara till hjälp för vårt arbete. 
Genom andra studenters arbeten har vi på så vis kunnat hitta ytterligare information genom 
böcker, artiklar och utredningar som vi inte själva lyckats hitta genom att söka i olika 
databaser och på internet.  
  
2.8 Källkritik  
När man diskuterar källkritik brukar man nämna fyra olika kriterier. Äkthet, tidssamband, 
oberoende samt tendensfrihet. Äkthet handlar om huruvida källan är vad den faktiskt utger 
sig för att vara. Med tidssamband menar man tidsperioden mellan källans bakgrund och 
studiens publikation, vilket man vill ska vara så kort som möjligt. Om en källa är opartisk kan 
man säga att oberoende finns och slutligen har vi tendensfrihet vilket kräver misstankar om 
att källan ger en felvisande bild av verkligheten på grund av ekonomiska, politiska eller andra 
intressen med syfte att förvränga verkligheten inte ska finnas. (Thurén, 2013, s. 8) 
  
I utförandet av denna studie har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur 
och statliga utredningar, men även en hel del debattartiklar på grund av ämnets aktualitet. 
Dessa är skrivna av journalister som kan ha åsikter om nyheten och således påverka 
återgivningen. Det innebär att dessa källor inte helt kan antas vara oberoende och tendensfria. 
Vid beskrivning av lagarna som reglerar beskattning samt det nya lagförslaget som ligger till 
betänkande har vissa direkta källor från till exempel lagtext och Statens Offentliga 
Utredningar (SOU) använts. Den typen av källa anser vi uppfylla alla kriterier för källkritik 
och bör antas ha hög trovärdighet. 
  
2.9 Etiska perspektiv   
Enligt Bryman (2011) ligger fokus på två olika former av etiska principer vid teoretisk 
forskning. Först finns de grundläggande frågorna som ligger på individnivå. Dessa finns till 
för att skydda respondenter för potentiell skada som skulle kunna komma till stånd på grund 
av undersökningen. Den andra principen berör undersökningens kvalitet och kan ses som en 
nyare form av etik. En etik som istället angriper forskningens genomförande, med 
huvuduppgift att stärka integritet och kvalitet. För att en studie ska ses som etisk krävs en hög 
kvalitet på forskningen, den ska bidra med ny information. Om detta inte är fallet är studien 
oetisk. (Bryman, 2011, s. 139).    
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För att skydda våra respondenter och således uppfylla den första etiska principen har vi aktivt 
jobbat med information och samtycke. Vår enkätundersökning inleds med en kort förklaring 
om studien syfte, tidsåtgång och frivillighet att delta. Vi berättar att allt sker anonymt vilket 
innebär att vi inte kommer ta del av personuppgifter och inte har möjlighet att knyta svar till 
rätt respondent. Eftersom vår studie har en kvantitativ ansats blir det redan där det personliga 
intrånget för respondenterna betydligt mindre än vid en kvalitativ studie där frågorna är mer 
intima och djupgående. Undersökningens resultat kommer att redovisas på en aggregerad 
nivå där de personliga svaren ingår i en grupp som representerar fåmansföretagare. 
 
För att säkerställa nästa etiska princip har vi valt ett aktuellt ämne som forskning inte hunnit 
beröra. Fåmansreglerna har diskuterats i tidigare studier, lika så attityder till skatt och vad 
som påverkar människors val och beslutsfattande, men inte i den tappningen vår studie har. 
Den utgår från ett lagförslag som ännu inte har trätt i kraft och således kan information om 
ämnet inte redan vara mättad. 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras den teori som legat till grund för att förstå uppsatsens ämnesval 
och utgångspunkt. Här presenteras de grundläggande begreppen och lagarna som gäller för 
fåmansföretag samt de föreslagna ändringarna av lagen och de eventuella effekter den kan 
medföra. 
 
3.1 Fåmansföretag 
För den som vill driva egen verksamhet i Sverige finns flera olika typer av företagsformer att 
välja mellan. De vanligaste formerna är genom enskild firma eller genom aktiebolag, som 
utgör 52 procent respektive 37 procent av alla företag i landet. I dagens Sverige finns dryga 
1,2 miljoner företag, varav cirka 75 procent klassas som fåmansbolag (SCB, 2017; SOU 
2016:72, s. 117) Enligt huvuddefinitionen är ett fåmansföretag ett aktiebolag eller ekonomisk 
förening där högst fyra personer tillsammans äger så många aktier eller andelar att de har mer 
än hälften av rösterna för aktierna eller andelarna i företaget. Aktier eller andelar som ägs av 
närstående läggs ihop med huvudmannens ägande och ses därigenom som ett enda ägande. 
Således finns ingen begränsning av antalet delägare så länge högst fyra människor äger mer 
än 50 procent. (Sandström & Svensson, 2016, s. 38)  
 
Ett fåmansföretag kan också enligt den subsidiära definitionen vara ett aktiebolag eller 
ekonomisk förening där verksamheten är uppdelad i olika delar. Dessa verksamhetsgrenar ska 
vara oberoende av varandra och kontrolleras av en delägare som på något vis har den faktiska 
bestämmanderätten över just den grenen. Detta innebär att delägare kan självständigt förfoga 
över resultatet samt öppnar upp möjligheten till fler delägare, om dessa är aktiva och driver 
verksamheten tillsammans. (Sandström & Svensson, 2016, s. 39) 
 
Det finns även en mer utvidgad definition av vad ett fåmansföretag är. Detta kallas 
buntregeln, eller konsultregeln och blir aktuell när man pratar om kapitalvinst och utdelning. 
Regeln innebär att alla aktiva delägare buntas ihop och ses som en enda person. Detta innebär 
att bolag som egentligen inte betraktas som fåmansbolag kan omfattas av deras skatteregler 
för kapitalvinst och utdelning i alla fall. Regeln kräver att delägare eller närstående har varit 
verksam i betydande omfattning det aktuella beskattningsåret eller under något av de fem 
föregående åren. Således kan även personer med små innehav ses som delägare och bli ett 
objekt för fåmansföretagsbeskattning. (Sandström & Svensson, 2016, s. 42–45) 
  
3.2 Skatt i Sverige 
För att skapa större förståelse för skattens betydelse följer ett avsnitt som berör relevanta 
skatter och redovisningsmässiga regler likväl för bolaget som för delägaren själv. Skatter är 
en väsentlig kostnad för företag och därför anser vi att en kartläggning av de grundläggande 
skatterna som påverkar resultatet och berörs i denna studie är motiverad. Eftersom skatten 
påverkar företagets resultat samt delägarens disponibla inkomst är skattefrågor av relevans 
vid strategiskt och finansiellt beslutsfattande. De skatter som vi valt att fokusera på är de som 
berörs i denna studie, det vill säga 3:12-reglerna. 
 
Sveriges samhälle ska utgöra en grund för social trygghet, ekonomisk effektivitet och full 
sysselsättning. Det ska också skapa en jämnare inkomst- och förmögenhetsfördelning. För att 
finansiera detta så kallade välfärdssamhälle behövs skatt, vilket är en viktig grundpelare i 
Sveriges ekonomi (Norborg & Gustafsson, 2017). Ett primärt syfte med landets skattepolitik 
är framför allt, enligt Regeringskansliet (2015) just detta, att finansiera den gemensamma 
välfärden (Regeringskansliet, 2015). Idag läggs majoriteten av medborgarnas skattepengar på 
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utgifter för utbildning, sjukvård samt omsorg av funktionshindrade och äldre. En betydande 
del går också̊ omedelbart tillbaka till invånarna, bland annat via pensioner, sjuk- och 
arbetslöshetsersättningar och barnbidrag. (Glanzelius & Berggren, 2006) 
 
Samtidigt som skatten ska bekosta samhällets alla funktioner och offentliga utgifter ska 
skattepolitiken även skapa förutsättningar. Uppgiften är att främja en hållbar tillväxt med hög 
sysselsättning, ett rättvist och väl distribuerat välstånd samt ett miljömässigt och socialt 
bärkraftigt samhälle. För att skapa ett samhälle som erbjuder dessa förutsättningar menar 
dagens regering att skattepolitiken måste utformas efter fyra vägledande principer. Först och 
främst måste skattesystemet upplevas rättvist och legitimt. Detta kräver att beskattning sker 
på ett rättssäkert sätt och att landets alla medborgare och företag kan ha ett högt förtroende 
för systemet. Skattereglerna måste också vara tydliga och generella. Det innebär i praktiken 
att skattesatser och skattebaser bör vara breda samt väl balanserade gentemot den ekonomiska 
politikens intention och mål. Ännu en princip som bör beaktas är skattens tidpunkt gentemot 
förvärvandet av inkomsten. Man menar att beskattningen ska ske i så nära anslutning som 
möjligt till inkomsttillfället. Slutligen talar man om förhållandet till EU och att reglerna i 
Sveriges skattepolitik måste vara håll- och försvarbara även ur et EU-rättsligt perspektiv. 
(Regeringskansliet, 2015) 
 
3.2.1 Skatt för individen 
Inkomstskatt på individens arbetsrelaterade inkomster tas idag ut i tre olika former. Vi har 
statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt samt olika avgifter som endera betalas direkt av 
individen (allmänna egenavgifter) eller av företagen (arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt, 
egenavgifter). Underlaget för beskattning, de arbetsrelaterade inkomsterna, utgörs av löner, 
andra förmåner på grund av anställning, egenföretagares inkomst av näringsverksamhet samt 
de ersättningarna vid utebliven arbetsinkomst. Exempel på det kan vara sjukförsäkring, 
föräldraförsäkring och pension. (Skatteverket, 2014, s.116) Således kan individen beskattas i 
tre olika inkomstslag. 
 
Inkomstslaget tjänst inkluderar inkomster och utgifter förknippade med en tjänst som utförs 
av en fysisk person eller ett dödsbo. Skatten berör alla fysiska personer och dödsbon som är 
obegränsat skatteskyldiga och har fått en inkomst från Sverige eller utlandet. För att klassas 
som tjänst skall inkomsten och utgiften inte kunna hänföras till inkomst av kapital eller 
inkomst av näringsverksamhet eller inte heller vara skattefri. Tjänsten ska utföras genom ett 
uppdrag, en anställning eller någon annan inkomstbringande verksamhet som kan vara 
bestående eller tillfällig. (Skatteverket, 2017) Sedan 1991, då en stor skattereform ägde rum, 
har Sverige haft ett tvådelat skattesystem. Ett dualt system innebär att förvärvsinkomster 
beskattas progressivt och kapitalinkomster proportionellt. En progressiv beskattning innebär 
att skattesatsen ökar med skatteunderlagets storlek. Idag har Sverige två skiktgränser där 
skatten ökar. (Skatteverket, 2017) 
 
I inkomstslaget kapital inkluderas inkomster som kan uppstå från förfogande av tillgångar, 
kapitalvinster samt kapitalförluster. Dessa inkomster kan uppstå från ränta på tillgångar, 
utdelning på aktier eller andelar eller från vinster på optioner eller dylikt. Avdrag från 
inkomstslaget kapital får göras från bland annat kapitalförluster eller ränteutgifter. Även här 
gäller att inkomsten inte kan hänföras till inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. 
(Skatteverket, 2017). Kapitalinkomst från marknadsnoterade aktier beskattas med en 
skattesats på 30 procent medan onoterade aktiers skattesats är 25 procent (IL 1999:1229). 
Undantag finns för inkomster från fåmansbolag. 
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Slutligen kan viss inkomst beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Hit hör alla 
inkomster från verksamhet som utförs självständigt och yrkesmässigt. Verksamheten behöver 
inte bedrivas som en definierad företagsform eller var registrerad för att inkluderas inom 
kriterierna. Det ska ske ett ekonomiskt utbyte och ett vinstsyfte skall finnas. (Skatteverket, 
2017)  
 
3.2.2 Skatt för företaget  
Ett aktiebolag är en egen juridisk person och således ett självständigt skattesubjekt som 
skattar för näringsverksamhetens samtliga inkomster (IL 1999:1229). Detta innebär att 
fåmansföretaget som denna studie fokuserar på har ett eget skattekonto, lämnar in en egen 
deklaration och skattar själv för bolagets vinst. I skattelagstiftningen finns ett antal 
bestämmelser som reglerar hur det bokförda resultatet ska justeras för att få fram det 
beskattningsbara resultatet. I Sverige finns en allmän princip kallad god redovisningssed 
vilket bör utgöra grunden för redovisningen och således det beskattningsbara resultatet. (BFL 
1999:1078; ÅSL 1995:1554) 
 
Fåmansföretaget är subjekt för ett antal speciella regler men beskattas likvärt ett annat 
aktiebolag med bolagsskatt. Bolagsskatten för juridiska personer är en statlig inkomstskatt på 
22 procent av den beskattningsbara inkomsten och beskattas i inkomstslaget 
näringsverksamhet (2012:757).  Den här skatten är proportionell vilket innebär att den förblir 
densamma, oavsett storleken på vinsten. (Sandström & Svensson, 2016, s. 18) 
 
Vinst i bolag träffas av vad man brukar kalla dubbelbeskattning. Ekonomisk 
dubbelbeskattning innebär att den utdelning som företaget lämnar och har skattat på, ska 
beskattas en andra gång av aktie- eller andelsägaren i dennes privata deklaration. Företaget 
får alltså inte göra avdrag för vinstutdelning. (Sandström & Svensson, 2016, s. 19) I praktiken 
innebär detta att en skatt om 45 procent tas ut på företagets vinst. Först beskattas hela vinsten 
hos bolaget med 22 procent, för att resterande belopp sedan ska träffas av en 30 procentig 
kapitalskatt hos mottagaren. (Skatteverket, 2014, s. 222) För fåmansföretagaren blir fallet 
detsamma fast något lindrigare, då delägaren om denne håller sig inom gränsbeloppet kan 
beskattas med en skattesats på 20 procent. Läs mer om detta i avsnitt 3.4.1. 
 
Bolag träffas också av sociala avgifter. Sociala avgifter är till vis del vad de utger sig att vara, 
det vill säga avgifter, men i ren ekonomisk mening kan vissa delar betraktas som rena skatter. 
De avgifter som inte finansierar förmåner som är relaterade till individens inkomst, till 
exempel sjukpenning och pension, ses som skatt. (Skatteverket, 2014, s. 142). Ett exempel på 
en sådan avgift som egentligen är en skatt är arbetsgivaravgiften. Om du som arbetsgivare 
idag betalar full avgift skattas 31,42 procent av den totala bruttolön och förmånsvärden du 
betalar bort till staten (Skatteverket, 2017) Om fåmansföretag väljer att betala ut löner 
kommer således denna skatt och kostnader att tillkomma.  
 
3.3 Skatt på fåmansföretagare 
3.3.1 Kvalificerad andel 
För att utdelning och kapitalvinst ska beskattas enligt de särskilda fåmansreglerna krävs 
kvalificerade aktier eller andelar. En aktie eller andel betraktas som kvalificerad om den 
uppfyller endera av två huvudförutsättningar. Delägaren eller någon närstående till denne 
måste ha varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller under 
något av de fem föregående beskattningsåren. Alternativt, måste delägaren eller någon i 
dennes närståendekrets varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller 
under något av de fem föregående beskattningsåren i annat fåmansföretag eller 
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fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. (Sandström & Svensson, 
2016, s. 53) För att delägaren ska anses ha varit verksam i betydande omfattning, och med 
andra ord betraktas aktiv, krävs att arbetsinsatsen härledd till denne eller att någon av dennes 
närstående haft en stor betydelse för vinst och intäktsgenereringen i företaget. Detta kan dock 
uppfattas strängare än vad det är och numera räknas i princip alla som arbetar mer än i 
mycket begränsad omfattning som verksamma. (Sandström & Svensson, 2016, s. 62–63) 
 
3.3.2 Närståendekretsen 
Aktier eller andelar som ägs av närstående slås ihop med huvudmannens ägande och räknas 
därigenom som ett enda innehav. Anledningen bakom detta ligger i delägarens möjlighet till 
full kontroll över de transaktioner som sker mellan bolaget och personer inom 
närståendekretsen. På så vis finns en risk att delägaren kringgår fåmansreglerna genom att 
använda familjemedlemmar som bulvaner. Reglerna har också betydelse för huruvida ett 
bolag ska räknas som ett fåmansföretag eller ej. Vad som räknas till närståendekretsen 
definieras både i Inkomstskattelagen och i Aktiebolagslagen, men i de särskilda regler som 
reglerar utdelning och kapitalbeskattning för just fåmansföretag är närståendebegreppet något 
utvidgat. Till exempel räknas delägare i dödsbon med innehav av kvalificerade aktier till 
närståendekretsen i sammanhang som berör fåmansbolag. Som närstående ses make eller 
maka, föräldrar, avkomling, med detta innebär barn likväl som styvbarn, dess barn, 
barnbarnsbarn osv, far och morföräldrar, syskon och deras makar och avkomlingar. Sambo 
utan gemensamma barn anses inte som närstående. (Sandström & Svensson, 2016, s. 49–50) I 
fåmansföretag där det är vanligt att man just har ett ägande inom familjen görs indelningen av 
närståendekretsen med utgångspunkt från den äldste delägaren. Aktieinnehavet till 
personerna som kan betraktas som dennes närstående slås ihop till ett enda ägande. Därefter 
tar man den näst äldsta och genomgår samma procedur. På detta sätt kan ingen person ingå i 
flera närståendekretsar. (Sandström & Svensson, 2016, s. 51) 
	
3.3.3 Uttag i fåmansföretag 
Delägare i fåmansföretag kan göra uttag ur företagets vinst på tre olika sätt, lön, utdelning 
eller kapitalvinst (Sandström & Svensson, 2016, s. 28). När ett företag betalar ut något från 
sin vinst sker en form av värdeöverföring till ägarna. En värdeöverföring minskar företagets 
förmögenhet och kan utöver ovan nämnda transaktioner också ske genom återköp av egna 
aktier, återbetalning till ägarna genom en minskning av reservfonden eller aktiekapitalet, eller 
andra transaktioner som inte är av affärsmässig karaktär. (Sandström & Svensson, 2016, s. 
80) 
 
Om ett fåmansföretag väljer att göra uttag i form av lön beskattas detta i inkomstslaget tjänst. 
Posten är avdragsgill och skattläggs med kommunalskatt och i den mån den överstiger 
skiktgränsen, även statlig skatt. Lön träffas också av sociala avgifter och är pensions- och 
sjukpenninggrundande. Om ägaren i ett fåmansbolag väljer att göra uttag i form av utdelning 
sker beskattningen istället i inkomstslaget kapital och är till skillnad från lön, inte en 
avdragsgill post i bolaget. Däremot behöver inte företaget betala sociala avgifter på 
utdelningen. Vid kvalificerade aktier, vilket är fallet för ägaren i ett fåmansbolag, gäller 
speciella regler vid kapitalbeskattning. Den normala avkastningen beskattas då med en 
skattesats om 20 procent vilket är lägre än för okvalificerade aktier. (Sandström & Svensson, 
2016, s. 92–93) 
 
Det tredje och sista sättet en fåmansföretagare kan göra uttag ur bolaget är via en ren 
kapitalvinst. För att en kapitalvinst ska uppstå krävs någon form av avyttring, hit hör även 
överlåtelse av aktier. Om aktier eller andelar säljs i ett fåmansföretag kan kapitalvinsten 
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beskattas på tre olika sätt, i inkomstslaget tjänst, i inkomstslaget kapitel till 20 procent och i 
inkomstslaget kapital till 30 procent. Att beräkna aktie- eller andelsförsäljning i 
fåmansföretag är svårt och kräver en mycket metodisk process. I den här studien har vi valt 
att framför allt fokusera på utdelningar i fåmansbolag samt de processer som påverkas av det 
aktuella förslaget till förändringar i 3:12-reglerna. Detta är förklaring till att kapitalvinster 
och de särskilda lagar som reglerar den beskattningen inte diskuteras i samma utsträckning 
som utdelning.  
 
3.3.4 Syfte och bakgrund till särskild beskattning av fåmansföretag  
Som man kan förstå från delägarens valmöjligheter när det gäller uttag skiljer sig 
förutsättningarna på marknaden för ägaren i ett fåmansbolag från en vanlig anställd eller 
ägare i annat aktiebolag. I ett fåmansföretag kan delägarna själva bestämma hur företagets 
överskott ska delas ut (Sandström & Svensson, 2016, s. 12). Således är den privata delägaren 
i ett fåmansbolag starkt ihopkopplad med företaget i sig vilket medfört att dessa regleras på 
ett annorlunda sätt.  
 
När ett företag har många delägare kan transaktionen mellan bolag och ägare anses relativt 
opartisk och saklig och på så sätt värderas på samma sätt som transaktioner till externa parter. 
I ett fåmansföretag däremot, finns inte ett tvåpartsförhållande på samma sätt. I dessa fall när 
transaktioner sker mellan ägare och bolag kan delägaren anses ”göra affärer med sig själv”. 
Ägaren prissätter tillgångsöverlåtelsen själv, vilket således kan avvika från marknadspriset 
samtidigt som denne också själv avgör om huruvida vinst eller lön ska delas ut. Eftersom 
skattesystemet i Sverige är dualt, vilket innebär att arbetsinkomster beskattas progressivt 
medan kapitalinkomster istället beskattas proportionellt, är kapitalbeskattning i de flesta fall 
förmånligare. Denna möjlighet sägs skapa starka incitament att omvandla arbetsinkomster till 
kapitalinkomster. (SOU 2016:75, s. 65–66) 
 
För att undvika att fåmansföretag och dess ägare ska få dessa skattefördelar har speciella 
skatteregler upprättats. Lagstiftningen för att reglera beskattningen i fåmansföretag 
uppmärksammades redan 1967 i Sverige och instiftades i lagen 1977. År 1991 infördes 
särskilda utdelnings- och kapitalvinstregler i fåmansbestämmelserna. Det är dessa regler som 
idag kallas 3:12-reglerna. Namnet kommer från dess ursprung, 3 § 12 momL. Denna lag finns 
kvar än idag. Syftet var framför allt att förhindra att ägare tog ut överskott som kapital istället 
för lön, samt minska orättvisan mellan löntagare och ägare. En del av lagen regler även 
närståendes inkomst, så att ersättning överensstämmer med den faktiska arbetsinsats som 
denne bidragit med. Den närstående (make, förälder, barn) räknas också som en delägare i 
företaget. (SOU 2016:75, s. 66–67) 
 
3.4 Dagens 3:12-regler 
Skattereglerna för fåmansföretag och dess delägare regleras idag främst i inkomstskattelagen 
(IL) 56 och 57 kap. Grundpelarna i lagen är fortfarande desamma som vid dess instiftande, 
men lagen har ändrats ett flertal gånger genom åren. Förändringarna har både bestått av 
lättnader och åtstramningar vilket har lett till en mängd överlappande täcken och på så vis 
blivit en lag av hög komplexitet. Nedan kommer 3:12-reglernas beståndsdelar redovisas var 
för sig för att ge en grundligare förståelse för lagens räckvidd. 
 
3.4.1 Gränsbeloppet 
Gränsbelopp kallas det högsta utdelningsbelopp en delägare i ett fåmansföretag kan 
tillgodose under ett beskattningsår för att endast bli kapitalbeskattad till 20 procent. 
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Gränsbeloppet motsvarar årets gränsbelopp plus eventuellt sparat utdelningsutrymme från 
tidigare år. Detta förklaras mer i en senare del av uppsatsen.  
 
Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet: 

1. Förenklingsregeln (även kallad Schablonregeln) eller, 
2. Huvudregeln, bestående av: 

• Räntebaserad utdelning 
• Lönebaserad utdelning 

(Sandström & Svensson, 2016, s. 89) 
 
Enligt reglerna ska utdelning och kapitalvinst som inte överstiger gränsbeloppet tas upp hos 
mottagaren till två tredjedelar. I praktiken innebär det en skattesats om 20 procent. Detta är 
lägre än skatten för marknadsnoterade aktier och okvalificerade andelar i onoterade 
aktiebolag eller ekonomiska föreningar, som beskattas med 30 respektive 25 procent 
(Sandström & Svensson, 2016, s. 92). Om man adderar bolagsskatten på 22 procent som 
berör den juridiska personen kan det sammanlagda skatteuttaget beräknas till 37,6 procent. 
Om utdelning eller kapitalinkomst överstiger gränsbeloppet, men fortfarande inte når upp till 
takbeloppet, beskattas denna del istället som inkomst av tjänst hos den fysiska personen. 
(SOU 2016:75, 89–90) Denna summa som överskrider gränsbeloppet kallas överutdelning. 
Posten utgör inte underlag för socialavgifter, grundavdrag, allmän pensionsavgift, 
pensionsgrundande inkomst eller sjukpenninggrundande inkomst men beskattas högre. Vid 
riktigt stora utdelningar finns en takregel och takbeloppet kan nås. När utdelningen 
överskrider 90 inkomstbasbelopp beskattas överskridande summa som inkomst av kapital 
med en skattesats på 30 procent. (Sandström & Svensson, 2016, s. 92–93) 
 
Om fåmansföretagaren väljer att inte utnyttja hela det framräknade gränsbeloppet vid 
utdelning, det vill säga att personen tar ut mindre än tillåtet, skapas ett sparat 
utdelningsutrymme. Det återstående outnyttjade beloppet får då sparas och tas upp som 
kapitalbeskattad utdelning senare år. (Sandström & Svensson, 2016, s. 124) 
 
3.4.2 Förenklingsregeln 
Förenklingsregeln är 2,75 inkomstbasbelopp med inkomstbasbelopp taget från året innan 
beskattningsåret/utdelningsåret. Regeln är begränsad till ett bolag vilket innebär att beräknat 
belopp måste delas mellan delägarna om bolaget ägs av flera. Detta betyder också att om en 
viss person äger aktier i flera företag får denne endast tillämpa schablonregeln i ett av dem, 
utdelningsberäkningen för resterande bolag måste ske genom huvudregeln. (Sandström & 
Svensson, 2016, s. 101–102) Förenklingsregeln är oftast av större fördel i mindre bolag där 
löneunderlaget inte uppgår till över 400 000 kr då det skulle innebära att en lönebaserad 
utdelning får tillgodoräknas enligt huvudregeln (Sandström & Svensson, 2016, s. 102) 
 
3.4.3 Huvudregeln 
Denna regel består utav två olika delar, en räntebaserad utdelning och en lönebaserad 
utdelning. Den räntebaserade utdelningen beräknas genom att multiplicera aktiernas 
omkostnadsbelopp med en så kallad klyvningsränta. Omkostnadsbeloppet är enligt 
huvudregeln det belopp delägaren betalt för aktierna plus ovillkorade aktieägartillskott vid 
årets ingång. Klyvningsräntan är statslåneräntan ökad med 9 procentenheter. (Sandström & 
Svensson, 2016, s. 103–104) Om aktier har anskaffats innan 1992 får alternativregeln 
användas. Enligt den beräknas omkostnadsbeloppet som skillnaden mellan tillgångar och 
skulder vid slutet av räkenskapsåret som deklarerades 1993 (Sandström & Svensson, 2016, s. 
105–106). 
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Utöver den räntebaserade utdelningen får en lönebaserad utdelning adderas med förutsättning 
att delägaren uppfyller vissa kvar. Dessa förutsättningar består av ett lönekrav, samt ett 
kapitalandelskrav (Sandström & Svensson, 2016, s. 110). Lönekravet, eller spärregeln, kräver 
att delägaren eller någon av dennes närstående under beskattningsåret tagit ut en kontant lön 
som motsvarar minst 6 inkomstbasbelopp plus 5 procent av företagets sammanlagda kontanta 
löner, eller 9,6 inkomstbasbelopp (Sandström & Svensson, 2016, s. 119). 
Kapitalandelskravet, kräver i sin tur att minst 4 procent av kapitalet i bolaget innehas av 
delägaren. Om både lönekravet och kapitalandelskravet är uppfyllt får lönebaserad utdelning 
tillgodoräknas gränsbeloppet. Denna utdelning, eller så kallat utrymme, är 50 procent av det 
totala löneunderlaget. Underlaget utgörs av alla kontanta ersättningar utbetalda under 
föregående beskattningsår. Framräknat belopp är sen det lönebaserade utrymmet som får 
adderas till den räntebaserade utdelningen och ska delas lika mellan ägarna, i proportion till 
deras ägda andel. (Sandström & Svensson, 2016, s. 110–112) 
 
3.5 Förslag till nya 3:12 regler 
I november 2016 presenterade Statens Offentliga Utredningar, SOU, ett förslag till förändring 
av skattereglerna som berör landets fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. 2014, när 
utredningen påbörjades efter direktiv av regeringen, var uppdraget att se över beskattningen 
vid ägarskiften i fåmansföretag. Nya direktiv lades dock till ett år senare som utvidgade 
uppdraget till en bredare granskning av 3:12-reglerna. Syftet var att undersöka möjligheterna 
till att begränsa inkomstomvandling. (SOU 2016:75, s. 3) Störst fokus har sedan lagts på det 
sistnämnda och förslaget kommer komma till stånd i Sverige 1 januari 2018 om regeringen 
efter betänkande godkänner förslaget. Motiven till propositionen är framför allt bibehållandet 
av lagens legitimitet som påstås vara utsatt om ingenting skulle göras (SOU 2016:75, s. 403) 
Sedan 3:12-reglernas införande har omgjorda skattesatser medfört spänningar mellan 
skatteuttaget på arbetsinkomster och på kapitalinkomster. Incitamenten till 
inkomstförvandling är fortfarande stora och man menar att detta till betydande del beror på 
den lägre skattesatsen som träffar uttag från kvalificerade andelar. Genom en förändring 
hoppas man också på att skapa ett enhetligare och överskådligare regelverk. (SOU 2016:75, s. 
435) 
 
Utan lagförändring menar utredningen att samtliga problem kommer kvarstå och därför har 
man slutligen landat i ett förslag som innebär en förändring av förenklingsregeln, 
huvudregeln, skatteuttaget, takreglerna samt ägarskiften (SOU 2016:75, s. 400). 
 
3.5.1 Gränsbeloppet 
Idag tas utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet upp till två̊ tredjedelar för beskattning. 
Den effektiva skattesatsen föreslås nu istället bli 25 procent på kapitalinkomst istället för den 
nuvarande på 20 procent. Lagändringen skulle innebära att beskattning på utdelning och 
kapitalvinster från kvalificerade andelar likställs med beskattningen på okvalificerade 
andelar. (SOU 2016:75, s. 401–402). För utdelning och kapitalvinster över takbeloppet, som 
tidigare har beskattat med 30 procent i inkomstslaget kapital, ändras skattesatsen till 25 
procent (SOU 2016:75, s. 337).  
 
Är delägaren aktiv i flera företag får gränsbeloppet idag beräknas i samtliga bolag, men om 
förenklingsregeln använts i ett av företagen måste huvudregeln användas i övriga. Det nya 
förslaget innebär att delägaren får välja att antingen beräkna gränsbeloppet med huvudregeln 
i samtliga företag eller så får förenklingsregeln användas i ett av bolagen för att sedan låta bli 
att utnyttja gränsbeloppet i de resterande bolagen. (SOU 2016:75, s. 402) 
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Takreglerna föreslås nu innehålla ett gemensamt tak för företaget där en ny gräns satts för 
utdelningar och kapitalvinster som ska tas upp som inkomst av tjänst i deklarationen. Detta 
tak skall bara syfta på årets beskattning och föreslås uppgå till 100 inkomstbasbelopp. (SOU 
2016:75, s. 402) 
 
3.5.2 Förenklingsregeln 
I schablonregeln beräknas gränsbeloppet idag till 2,75 gånger inkomstbasbeloppet. I 
dagsläget menar utredningen att ett flertal delägare och bolag missgynnas eller kan dra fördel 
av skattesystemets uppbyggnad. Bland annat lyfter SOU de mindre företagen, som i nuläget 
kan dela ut högre utdelning än bolagets egentliga vinstförmåga. Detta på grund av 
möjligheten att tillgodoräkna sig höga gränsbelopp.  Gränsbeloppen i förenklingsregeln 
föreslås nu sänkas och beräknas till 1,75 gånger inkomstbasbeloppet. Det sparade 
gränsbeloppet kan fortfarande adderas från föregående år i det nya förslaget. (SOU 2016:75, 
s. 401) 
 
3.5.3 Huvudregeln 
Lönekravet 
Lönekravet i huvudregeln är idag det minsta av 6 inkomstbelopp plus 5 procent av den totala 
lönesumman och 9,6 inkomstbasbelopp. Man anser att detta spann mellan golv och tak svarar 
dåligt mot variationen i intjäningsförmåga hos delägarna och föreslås därför ändras till det 
minsta av 8 inkomstbasbelopp plus 5 procent den delägarnas lönesummor och 15 
inkomstbasbelopp. Om förslaget går igenom kommer således kravet att individualiseras 
vilket görs genom att de 5 procenten som tidigare beräknats på den totala lönesumman istället 
kopplas till delägarens egna lön. Detta syftar till att lönekravet ska bli mer proportionell i 
relation till den enskilde andelsägarens löneunderlag. (SOU 2016:75, s. 208–209)  
 
Kapitalandelskravet 
Idag finns ett kapitalandelskrav som innebär att enbart delägare till minst 4 procent av 
aktierna i ett företag fått tillgodoräknas sig lönebaserat utrymme. SOU vill nu underlätta för 
företag att behålla och erbjuda sina anställda delägarskap i bolaget. Dagens kapitalandelskrav 
minskar den möjligheten eftersom ägarandelar som inte motsvarar fyra procent av kapitalet 
inte är lika fördelaktiga och således betydligt mindre attraktiva. Detta krav slopas helt enligt 
förslaget. (SOU 2016:75, s. 202) 
 
Lönebaserat utrymme 
Idag får 50 procent av löneunderlaget (totala lönesumman) tillgodoräknas den räntebaserade 
utdelningen. Nu vill man istället införa en trappa som individualiserar beräkningen. Man 
menar att företag med många aktiva delägare beskattas förmånligare än bolag med färre 
delägare och att ägare med mindre andelsinnehav missgynnas. Det här ska bero på det 
lönebaserade utrymmet och lönekravet idag beräknas enhetligt i företaget, det vill säga på den 
totala lönesumman. Löneunderlaget ska enligt förslaget nu istället delas upp på̊ delägarna 
innan det lönebaserade utrymmet beräknas vilket skulle innebära att den lönebaserade 
utdelningen beräknas på var och en av delägarnas andel av löneunderlaget. Vid löneunderlag 
upp till 8 inkomstbelopp får ett lönebaserat utrymme på 10 procent av det individuella 
löneunderlaget tillgodoräknas, vid löneunderlag mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp föreslås 
utrymmet uppgå till 25 procent av löneunderlaget och ägare med lönesummor över 60 
inkomstbelopp kan tillgodoräkna sig en utdelning på 50 procent. Idag beräknas det 
lönebaserade utrymmet på den totala lönesumman utbetalt av företaget för att sedan delas upp 
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mellan ägarna. Det nya förslaget innebär att löneunderlaget delas upp på delägarna innan det 
lönebaserade utrymmet beräknas. (SOU 2016:75, s. 196) 
 
3.5.4 Generationsskiften  
En lagändring skulle också innebära en bestämmelse om hur en avyttring av kvalificerade 
andelar ska beskattas. Man menar att överlåtelse till närstående inte bör beskattas hårdare än 
ett ägarskifte till extern part vilket idag är fallet, och att skattereglerna inte ska påverka valet 
mellan att avyttra verksamheten till en närstående eller till en extern förvärvare. (SOU 
2016:75, s. 402) För att överlåtelsen ska hanteras som om den sker mellan två oberoende 
parter skulle en ändring kräva att vissa villkor uppfylls så att framför allt inte så kallade 
trädabolag kan bibehålla kvalificerade andelar och på så vis beskattas fördelaktigare. (SOU 
2016:75, s. 404) En omfattande del av syftet med SOU:s utredning var att se denna i 
fåmansbolag då men det är något vi inte valt att fokusera på i denna studie.  
 
Tabell 1. Lagförslag. 
 Nuvarande lagstiftning Förslag SOU 2016:72 
Gränsbeloppet   
Skattesats 20 % 25 % 
Takregeln 90 IBB 100 IBB 
Flera bolag Gränsbeloppet får beräknas i 

samtliga bolag, men om 
förenklingsregeln använts i ett av 

företagen måste huvudregeln 
användas i övriga.  

Antingen beräkna gränsbeloppet 
med huvudregeln i samtliga 

företag eller förenklingsregeln i 
enbart ett av bolagen. 

Förenklingsregeln 2,75 IBB 1,75 IBB 
Huvudregeln   
Lönekravet Det minsta av 6 IBB + 5 % 

löneunderlag & 9,6 IBB 
Det minsta av 8 IBB + 5 % 

individualiserat löneunderlag & 15 
IBB 

Kapitalandelskravet 4 % Avskaffas 
Lönebaserat utrymme 50 % av gemensamt löneunderlag <8 IBB = 10 % av löneunderlag  

Mellan 8 & 60 IBB = 25 % av 
löneunderlag 

>60 IBB = 50 % 
 
3.6 Förväntade effekter 
En ändring av 3:12-reglerna skulle påverka både ägaren och företaget och därmed även till 
vis del Sveriges näringsliv. I företaget tas beslut om utdelning som direkt påverkar skatten 
som betalas in till staten. Reglerna syftar inte till att beröra någon specifik bransch, något 
företag i en viss region eller en viss storlek på bolag men de förväntade effekterna kan dock 
komma att påverka vissa typer av likartade företag. En förklaring skulle vara deras 
gemensamma företagsspecifika faktorer, till exempel antal anställda, antal delägare eller nivå 
på nuvarande kommunalskatt. På så vis kan reformen träffa vissa homogena grupper mer än 
andra. (SOU 2016:75, s. 426–427) Till exempel förväntas nyetablerade företag drabbas 
hårdare konkurrensmässigt än redan etablerade företag. De nyetablerade företagen kan inte 
använda det sparade gränsbeloppet så som ett äldre företag kan göra. På grund av detta skulle 
dessa företag drabbas hårdare av förändringen utredningen föreslår och på så vis skulle bolag 
nya på marknaden tvingas att betala mer i skatt. Åter igen, förslaget innebär inga 
regelmässiga skillnader mellan företag i olika faser eller branscher men bolagen kan genom 
sin nuvarande situation nyttja systemet. Detta skulle kunna skapa en snedvriden förutsättning 
på marknaden. (SOU 2016:75, s. 437)  
 



19 
 

I de fåmansbolag där delägarna inte tar ut någon utdelning skulle ändringen inte påverka 
ägaren sett ur ett kort perspektiv. År 2014 valde nästan två tredjedelar av delägarna att inte ta 
ut en utdelning. Att en ägare inte tar utdelning detta år innebär dock inte att denna aldrig 
kommer göra det, vilket skulle innebära att även denna skulle träffas av en högre skatt i 
framtiden i och med förslaget. Det sparade utdelningsutrymmet kommer inte att öka lika 
mycket för delägaren som inte tar ut ersättning i form av utdelning som för delägare som tar 
utdelning. (SOU 2016:75, s. 427) 
 
Den ändrade skattesatsen samt beräkningen av gränsbeloppet får dock effekt för de ägare som 
faktiskt gör en kapitalvinst eller tar utdelning. I ett företag där delägaren för tillfället utnyttjar 
hela sitt gränsbelopp blir förändringen störst. Man förväntar sig att dessa kan komma att 
ändra sitt uttag från utdelning till lön eftersom de flesta förväntas vilja ha kvar samma 
disponibla månadsinkomst. Om en större andel beskattas som inkomst av tjänst istället för 
inkomst av kapital kommer skattekostnaderna för privatpersonen att öka. Om delägaren 
istället väljer att ha kvar utdelning fastän den överstiger gränsbeloppet träffas den delen av en 
högre skattesats samtidigt som allt inom gränsbeloppet i båda nämnda fall slås av den ökade 
skattesatsen på 25 procent. (SOU 2016:75, s. 434) SOU har gjort vissa antaganden om hur 
delägarna anpassar sig och med det som grund pekar deras simuleringar på att antalet 
blanketter där förenklingsregeln används ökar med cirka 32 000 då förenklingsregeln blir 
lönsammare än huvudregeln. (SOU 2016:75, s. 415) Detta beror bland annat på att företag 
inte lägre skulle nå lönekravet för att nyttja den lönebaserade utdelningen. Att öka 
lönekostnaderna allt för mycket skulle bli för kostsamt och SOU har beräknat att 33 000 
blanketter inte skulle nå upp till kravet efter en ändring, samt att det i endast knappa 6 000 
fall skulle vara lönsamt att faktiskt höja lönen. (SOU 2016:75, s. 408) 
 
Att det lönebaserade utrymmet individualiseras i kombination med att nivån sänks samt 
löneuttagskravets höjning, menar SOU minskar möjligheterna att inkomstomvandla till den 
grad att kapitalandelskravet kan tas bort. Dock säger man att avskaffandet fortfarande ska 
bidra till en ökad likabehandling av delägare i företag av olika storlek samt minska de 
tröskeleffekter som uppstår vid intagning av nya parter och således en minskning av den 
skattemässiga omstruktureringen av företag. (SOU 2016:75, s. 203–204) 
 
Skatten förväntas också att öka mer för de som faller in under kategorin höginkomsttagare än 
för de som faller in under kategorin låginkomsttagare. Trappan som införs för det 
lönebaserade utrymmet kan innebära att där ett löneuttag över 900 000 kronor gör att 
skatteökningen blir något lägre än för de som tar ut ett mindre uttag. (SOU 2016:75, s. 434) 
Det ska inte spela någon roll om delägaren är en man eller kvinna, förändringarna av 3:12-
reglerna riktar sig inte mer till något av könen, så detta bör ej ha någon betydelse för 
effekterna. Dock är majoriteten av alla fåmansföretagare i Sverige män, vilken innebär att fler 
män än kvinnor kommer att påverkas. (SOU 2016:75, s. 438) 
 
För företaget ser man en eventuell ökning av de administrativa kostnaderna. (SOU 2016:75, 
s. 428) Detta beror på att K10-blanketten skulle få ett nytt utseende och behövas fyllas i på ett 
annat sätt. Detta skulle innebära att företagen måste sätta sig in i och förstå vad den nya 
ändringen medför. Det skulle dock bli en engångsinsats som beräknats kosta 1 miljon kronor 
för företagen. (SOU 2016:75, s. 429)  
 
De ökade skatteintäkter som en ändring skulle innebära har beräknats till 4,8 miljarder kronor 
och gör att den offentliga sektorn ökar med motsvarande. År 2014 lämnades 155 000 K10-
blanketter in. Om denna redovisade utdelning beräknas med 2018 års prisnivå uppgår den till 
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14,6 miljarder kronor. Kapitalvinsterna beräknas uppgå till ytterligare 3,5 miljarder kronor. I 
snitt per delägare som tar utdelning kommer denna ökning innebära 28 100 kronor i ökad 
skattekostnad för delägaren. Totalt innebär det en ökning på 4,4 miljarder kronor. 
Kapitalvinsternas totala skatteökning innebär 0,3 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. 
Några ägare kommer dock inte få ökad skatt till följd av förslaget. Det är de som faller in 
under att kapitalandelskravet tas bort, och därmed individuellt lämnar in K10-blanketten. 
(SOU 2016:75, s. 428–429) 
 
3.6.1 Exempel effekter 
För att få en bättre uppfattning om hur en lagförändring skulle förändra det ekonomiska 
förhållandet och förutsättning för både bolaget i sig och för delägarens har ett konkret 
exempel skapats nedan. Exemplet är påhittat men bygger på simuleringar som Statens 
Offentliga Utredningar gjort, samt på vissa antaganden gjorda med de nya lagarna som 
bakgrund.  
 
Idag  
Anta ett fåmansföretag som verkar idag under nuvarande lagstiftning. Bolaget har ett resultat 
före personalkostnader och skatt på 1 000 000 kronor. Delägaren tar ut en lön på 430 200 
kronor per år vilket kan likställas med en månadsinkomst på 35 850 kronor. Lönekostnaden 
bidrar med arbetsgivaravgifter på 135 169 kronor. Efter personalkostnaderna dras också 
bolagsskatten på 22 procent, 95 169 kronor, och resultatet efter skatt blir 339 012 kronor (1 
000 000 - 430 200 - 135 169 - 95 619). Med dessa förutsättningar och antagandet att bolag 
använder sig av förenklingsregeln skulle ett utrymme för utdelning ges på 169 125 kronor. 
Företagets totala skattekostnad skulle uppgå till 230 788 kronor. 
 
Delägaren i samma bolag tar som redan nämnt ut en lön på 430 200 kronor per år. Om vi 
förutsätter en skattesats på 31 procent skulle 119 212 kronor betalas bort och återstående 
inkomst uppgå till 310 988 kronor. Men ägaren tog också en utdelning om 169 125 kronor. 
Den här summan beskattas med en kapitalskatt om 20 procent eftersom beloppen är inom 
gränsbeloppet. Detta motsvarar 33 825 kronor. Tillsammans betyder detta en disponibel 
inkomst på 446 288 kronor och att företagaren betalar 153 037 kronor i skatter per år. 
 
Med lagförändring 
Anta nu precis samma bolag med ett fortsatt resultat på 1 000 000 kronor innan skatt och 
personalkostnader. Vad som skiljer situationerna åt är regeringens nya lagförslag som nu har 
trätt i kraft och ändrat kapital- och utdelningsbeskattningen för bolaget. Förenklingsregels 
som tidigare har använts vid beräkningen av gränsbeloppet har nu sänkts till 107 625 kronor 
vilket således innebär en minskning av delägarens disponibla inkomst med samma summa. 
För att inte få mindre pengar kvar i plånboken på grund av det minskade utdelningsutrymmet 
höjer delägaren sin lön. Från att ha en lönekostnad på 430 200 kronor tar man nu ut 541 590 
kronor (430 200 + 169 125). Den ökade lönekostnaden bidrar följaktligen med en ökning av 
arbetsgivaravgifter till 170 168 kronor. Efter bolagsskatten på 22 procent, 63 413 kronor, 
återstår ett resultat efter skatt på 288 242 kronor. Företagets nya totala skattekostnad skulle 
uppgå till 233 581 kronor. 
 
Låt oss återgå till företagarens disponibla inkomst. Den minskade utdelningen har ersatts med 
lön som nu är 541 590 kronor. Denna löneökning motsvarar närmare 26 procent. Det betyder 
att inkomstskatten om 31 procent blir 153 743 kronor plus den statliga inkomstskatten på 20 
procent eftersom delägaren nu har en lön som har överstiger skiktgränsen. Detta adderar 
ytterligare 22 278 kronor på den personliga skattekostnaden. Utdelningen, som nu uppgår till 
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107 625 kr ska kapitalbeskattas. Enligt det nya förslaget höjs denna skattesats från 20 procent 
till 25 procent vilket innebär att företagaren får betala 26 906 kronor i kapitalskatt. Om man 
summerar detta blir de totala skatterna delägaren ska betala med det nya förslaget 202 927 
kronor, en ökning med nästan 33 procent. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det nya förslaget för ett fåmansbolag som idag använder 
sig av förenklingsregeln, kommer få avsevärt ökade skattekostnader. Motståndare till 
lagförslaget menar bland annat att lagförändringen som innebär att delägaren måste höja sin 
lön, i praktiken på grund av de ökade skattekostnaderna, är en lönesänkning, och att detta äter 
upp möjligheten att i stället anställa en ny medarbetare eller kanske ge en redan befintlig 
medarbetare möjlighet att gå från del- till heltid. Ett sätt att rädda denna situation är att höja 
priserna ut till konsumenterna med motsvarande belopp.  
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4. Teoretisk referensram 
I detta kapitel introduceras läsaren för den teori som skall ligga till grund för studiens 
utformning. Här presenteras teori som kan kopplas till enkäten och den empiri som kommer 
att presenteras i senare kapitel. Teorin är även tänk att ligga till grund för analysen och 
slutsatsen.  
 
4.1 Entreprenörskap 
Schumpeter som brukar kallas för entreprenörskapets fader influerades av Karl Marx och 
förespråkade att företags teknologiskt konkurrerar mot varandra påskyndas den kapitalistiska 
evolutionen. Genom att implementera ny teknologi driver företag fram varandra för att 
försöka uppnå högre produktivitet och på så vis kunna inta en fördelaktig position på 
marknaden. De företag som inte klarar av att utveckla nya och effektiva produktionstekniker 
slås ut och ger plats åt nya företag att utvecklas. I en inledningsfas kan ett företag ha ett 
försprång till dess att andra företag har insett innovationens fördelar och kunnat ta till sig den 
nya tekniken. Denna process är känd som innovationens "kreativ förstörelse". (Fagerberg, 
2003, s. 129–130) Innovationer uppstår genom att nya varor skapas eller att varorna 
produceras på ett nytt sätt. Det är genom entreprenörer som innovationer kan utvecklas och 
driva fram samhället. Innovationen kan komma att bli framgångsrik men den kräver att någon 
vill implementera den i ekonomin. En entreprenör besitter den kunskap som krävs för att 
lyckas med detta. För att entreprenören ska uppleva att det är värt att genomföra införandet av 
innovationen krävs avkastning för insatsen. Denna avkastning kan bestå utav "viljan och 
drömmen att skapa ett eget rike", "känslan av att skapa", eller "industriell eller affärsmässig 
framgång".  (Fagerberg, 2003, s. 131–132.) 
 
Begreppet entreprenörskap har historiskt illustrerats och analyserats av många företags- och 
nationalekonomer och således blivit ett mångdimensionellt begrepp. Grundsynen har länge 
präglats av tanken på en individ som startar och driver eget företag. Denna bild lever 
fortfarande kvar men börjar allt mer suddas ut och välkomna nya definitioner och tankesätt. 
Dock kan fastställas att visst mått av entreprenörskap finns i all slags företagsledning. För att 
vara konkurrenskraftig mot befintliga och potentiella konkurrenter på marknaden krävs 
ständig utveckling och anpassning vilket innebär att befintliga företag skulle ha svårt att 
överleva utan någon som helst entreprenörskap (Henreksson & Stenkula, 2016, s. 2). 
Henrekson och Stenkula (2016) definierar entreprenörskap som förmågan och villigheten hos 
individer att både på egen hand och inom organisationer verka och skapa nya ekonomiska 
möjligheter genom att introducera idéer på riskfyllda marknader. Samt förmågan att i 
kombination ta beslut om användning av resurser och belöningssystem, produktutformning 
samt lokalisering. Av denna definition tycks vi kunna utläsa fyra stora huvudgrupper, vilja, 
vision, riskvillighet samt kunskap. I artikeln "Ersättning för entreprenörskap" inkluderar 
författarna också värdeskapande, att en entreprenör aktivt jobbar för att bredda en verksamhet 
till dess fulla potential. Denna process är i sin tur inte alltid framgångsrik, men det är 
fortfarande en entreprenöriell aktivitet. (Henrekson & Stenkula, 2016, s. 2) 
 
Denna definition stämmer bra överens med resultatet Hans Dalgren (1999) presenterar i sitt 
projekt Entreprenörskap – vad, hur varför? Efter sammanställning av data visar hans studie 
att bilden av vad en entreprenör är kan kokas ner till ”en individ som handlar målinriktat med 
viljestyrka och kunnande för att starta verksamhet”. (Dalgren, 1999, s. 9) Studiens syfte är att 
landa i vilka inslag som i skolverksamhet kan leda till ökad uppmuntran till entreprenörskap 
hos elever (Dalgren, 1999, s. 5) Eftersom projektet föregås av en grundlig analys av 
entreprenörbegreppet och har sen publikation kommit att användas i många studier och 
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avhandlingar som teoretisk grund anser vi källan relevant och skapa god kunskapsgrund för 
vår vidare undersökning. 
 
Som går att uttyda från entreprenörskapsbegreppet är det svårt att direkt specificera vem som 
är entreprenör eller inte. Entreprenör är inte en tjänst du söker eller befattning man har och 
utgör därmed inte en pregnant kategori på samma sätt som projektarbetare, chefer, löntagare i 
allmänhet eller kapitalägare gör. Att leda ett företag behöver inte innebära att du är 
entreprenör då vanligt chefsutövande och ledarskap idag till stor del består av rutinmässiga 
beslut och handlingsmallar. (Henrekson & Stenkula, 2016, s. 2) Således finns inga register 
eller statistik på hur många Sveriges entreprenörer är, eller vilka de är. Tillväxtverket jobbar 
på regeringens uppdrag för att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt 
genomföra strukturfondsprogram (Tillväxtverket, 2016). Varje år sammanställer de en 
rapport de kallar Entreprenörskapsbarometern som redogör för det årliga företagandet i 
landet. Här drar man kopplingen mellan individer som startar bolag och entreprenörer vilket 
ligger till grund för hur vi utformat vår beskrivning av en entreprenör. Med det diskuterade 
begreppet entreprenör som grund, att det är en individ som startar och driver eget företag, har 
den innovativa förmågan, har viljan att inta nya marknader samt riskvilligheten, anser vi att 
fåmansförtagaren kan ges titeln entreprenör. Därav är entreprenörens teoretiska bakgrund och 
egenskaper av intresse att undersöka för att skapa en bättre bild av vem fåmansföretagaren 
kan tänkas vara.  
 
En egenföretagare är enligt en undersökning gjord av tidningen Entreprenör (2011, refererad 
Tillväxtverket, 2015, s. 130–131) en livsglad person med positiv självbild och optimistisk 
framtidstro. Att dessa skulle vara individer med god ekonomi eller jämförelsevis stor fritid 
var däremot inte alls utmärkande på samma sätt. Tvärtom, jobbar företagaren mer än de flesta 
och tjänar samtidigt mindre och har mindre semester än en genomsnittlig anställd. 
(Tillväxtverket, 2015, s. 130–131) 
 
I en rapport som Tillväxtverket (2016) tagit fram framgår det att Sveriges företag med 0–49 
personer anställda i majoritet leds av män med svensk bakgrund och som oftast är äldre till 
åldern. År 2015 var enligt SCB (2017) bara cirka 30 procent av de ungefär 369 000 
företagarna i Sverige kvinnor och vid 2014 års deklaration av K10-blanketter, det vill säga 
deklarationen för delägare i fåmansbolag, kom 75 procent av alla inlämningarna från män 
(SCB, 2017; SOU 2016:75. s. 438). Det verkar också vara männen som i störst utsträckning 
startar upp de nya företagen i landet. År 2014 startades 70 000 nya bolag i Sverige varav 66 
procent av ägarna var män och endast en tredjedel kvinnor. (Tillväxtverket, 2016, s. 19–20) 
Dock kan Tillväxtverket (2016) visa på att företag idag allt oftare startas upp av kvinnor än 
hur det sett ut tidigare (Tillväxtverket, 2014, s. 10) Av alla nystartade bolag var 50 procent i 
åldern 31–50 år gamla år 2014 (Tillväxtverket, 2016, s. 20). Om man kollar på företagandet 
idag ser det dock ut som att medelåldern är betydligt äldre än så. Statistik från SCB (2017) 
visar att majoriteten av Sveriges egenföretagare år 2015 var 65 år eller äldre.  
 
4.2 Finansiellt beslutsfattande 
En entreprenör ställs ständigt inför nya förändringar och problem som måste hanteras. De 
måste sköta situationer där de utsätts för mycket stress, jobba hårt, ha god självdisciplin samt 
kunna hantera osäkra situationer. För att entreprenören skall lyckas med sin verksamhet är det 
enligt Owens (2013) viktigt att entreprenören besitter förmågan att anpassa sin strategi efter 
förändringar och speciellt om den nuvarande strategin inte fungerar. Anpassningsförmågan 
kan på så vis vara avgörande för bolagets fortlevnad och för att företagaren själv skall känna 
tillfredställelse i att vara egenföretagare. (Owens, 2013, s. 81) I en studie där entreprenörers 
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olika personligheter analyserats utifrån femfaktorteorin kommer författaren Hermann 
Brandstätter (2010) fram till att oberoende av vilken bransch entreprenören befinner sig i 
måste entreprenören sätta sig in i de förhållanden företaget ställs inför (Brandstätter, 2010). 
 
För de allra flesta bolag är också vinst en betydande faktor för att företaget över huvud taget 
ska kunna överleva, men också för att skapa ett långsiktigt värde för aktieägare. För att ett 
företag ska kunna vara verksamt krävs således en god ekonomi. I ett bolag där resurserna är 
begränsade kan företaget tvingas finansiera kostnaderna på alternativa sätt, till exempel 
genom lån. Ett lån skulle sätta företaget i en sämre position och som på sikt skulle kunna 
resultera i likviditetsproblem eller att företaget rent utav går i konkurs. I ett långsiktigt 
perspektiv krävs det därför att företag genererar positiva resultat för att kunna möta sina 
obligationer (Sandström, 2003, s. 116). De föreslagna lagändringarna skulle innebära att 
fåmansföretagets kostnader skulle ändras och därmed även påverka lönsamheten för 
företaget. För att företagaren ska kunna driva verksamheten vidare på ett längre perspektiv 
krävs således att finansiella beslut anpassas efter de nya förändringarna. Förmågan att 
anpassa sig bör därav vara av stor relevans i vår studie då det direkt kan påverka företagets 
resultat beroende på hur de väljer att hantera den föreslagna lagändringen. 
 
4.2.1 Egenskaper som påverkar beslutsfattande 
Det ligger i människans natur att anpassa sig och hantera olika situationer som uppstår för att 
överleva. Enligt Vale (2010) finns det ingen direkt oenighet mellan biologisk och ekonomisk 
teori. Allt eftersom människans miljö ändrats efter evolutionen som gått framåt har 
överlevnadsinstinkten följt med som en inneboende mekanism hos individen. Människan 
tvingas bara i en modernare miljö ta nya typer av beslut. Därför kommer människan i olika 
situationer handla efter sin rationella förmåga och ta beslut som gör att individens nytta blir 
framträdande. (Vale, 2010, s. 44) Detta kan kopplas till ägarens privata och yrkesrelaterade 
beslut. Att handla för eget intresse är en del av människans natur och överlevnadsstrategi och 
således kan tänkas att delägarna i denna studie bör ha personliga aspekter så som var i livet 
man är just nu, inkomst eller politisk åsikt i beaktning vid fattandet av beslut. Inom området 
finns mycket forskning på hur egenskaper och personlighetsdrag kan påverka hur en person 
agerar i olika situationer. Ett exempel är femfaktorsteorin, vilket är en välkänd 
personlighetsteori som menar att individers olika handlande beror av dennes individuella 
centrala personlighetsdrag (Tupes & Christal, 1961; Digman, 1990; Goldman, 1993). De 
egenskaper som presenteras nedan har i denna studie inkluderats då de enligt tidigare 
forskning verkar influera beslut av finansiell karaktär. 
 
I artikel "Boys will be boys" presenteras en studie på individer som handlar på finansiella 
marknader. Forskningen visar att människor överlag tenderar att överskatta sin kunskap och 
precision vad gäller finansiella beslut. Denna överskattning av sin egna kunskap kunde 
hänföras till många olika yrkesgrupper så som psykologer, ingenjörer, entreprenörer och så 
vidare, men också i större grad till män. (Barber & Oden, 2001, s. 262–263) Män tenderar 
alltså att ha en större övertro på sin egen förmåga än kvinnor, även om kvinnor också har 
benägenhet att överskatta sig själva. Det är framför allt i de yrken som anses vara 
"maskulina" som männen överskattar sin egen prestation mest. Till dessa yrken kan de av 
finansiell karaktär inkluderas vilket innebär att män tror sig kunna ta bättre finansiella beslut 
än vad de egentligen kan. (Barber & Oden, 2001, s. 264–265) Vi kan således anta att beslut 
av manliga delägare i fåmansföretag och kvinnliga delägare kan skilja sig åt. 
 
Agarwal et Al (2009) har studerat om det finns några mönster av finansiella misstag under 
människans livscykel. De testade om unga låntagare med låga nivåer av erfarenhet besitter en 
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hög grad av analytisk funktion, medan äldre låntagare med högre nivå av erfarenhet istället 
har en lägre nivå av analytisk funktion (Agarwal et Al, 2009, s.73). De kunde finna ett 
samband mellan ålder och kvaliteten av det finansiella beslutsfattandet på skuldmarknaden. 
En jämförelse mellan "prime-låntagare" och medelålders vuxna och "prime-låntagare" och 
yngre och äldre vuxna visade att de individer som betraktades befinna sig i medelåldern både 
lånade till lägre ränta och betalade lägre avgifter än de yngre och äldre vuxna gjorde. Enligt 
studien minimeras avgifts- och räntebetalningar runt ålder 53, vilket de således konstaterar är 
den ålder där människan tar de bästa finansiella besluten. (Agarwal et Al, 2009, s.53) De 
menar att ju tidigare människor börjar experimentera med en finansiell produkt desto fortare 
kommer individen nå sin topp av prestation (Agarwal et Al, 2009, s.73). Författarna 
observerade även andra egenskaper men kom fram till att den ledande förklaringen till de 
funna mönstren var att erfarenhet och förvärvad kunskap ökar med åldern, men flytande 
intelligens avtar med det. (Agarwal et Al, 2009, s.53) Detta skulle i vår studie innebära att 
delägarens ålder och erfarenhet, tid som delägare eller tid som företaget existerat bör påverka 
dennes beslut och agerande. 
 
Att ett samband existerar mellan ålder och prestation har flera forskare konstaterat, till 
exempel Li et al. (2013) och Gourinchas and Parker (2002). Li et al. (2013) visade bland 
annat på att äldre individer jämfört med yngre personer har signifikant lägre flytande 
intelligens, men högre kristalliserad intelligens. (Li et al, 2013, s. 601) Flytande intelligens 
inkluderar färdigheter som snabb inlärningsprocess, problemlösningsförmåga och 
igenkännande av mönster medan kristalliserad intelligens syftar till mer specifika, tillägnade 
kunskaper (Cherry, 2016) 
 
4.2.2 Företagets egenskaper som påverkar beslutsfattande 
Serrasqueiro et. Al. (2016) har i en studie undersökt huruvida ålder och storlek är avgörande 
faktorer vid finansieringsbeslut i familjeägda företag. De utgår från Hannan och Freemans 
tidigare forskning som visar att företags ålder och storlek kan vara av särskild relevans vid 
strategiska beslut samt att kvaliteten och kvantiteten av kapitalet påverkar företagets framtida 
strategier och överlevnad. Serrasqueiro et. al. kommer fram till att unga små familjeföretag i 
stor utsträckning tar finansieringsbeslut i linje med the "Pecking-order" teorin, medan de 
äldre, större familjeföretagen istället tar beslut om kapitalstrukturen enligt Trade-off teorin. 
(Serrasqueiro et. Al, 2016, s. 735–736) Enligt Trade-off teorin ska företagen försöka nå en 
optimal nivå av skuld, vilket innebär att man måste finna en balans mellan fördelarna av 
skulden och kostnaderna för skulden. Enligt Pecking-order teorin finns ingen optimal nivå, 
utan förespråkar istället att skuld alltid är bättre än externt kapital, till exempel genom 
nyemissioner (Brealey et al. 2011, s. 489–490) Detta är inte av relevans för oss, då fokus 
ligger på finansiering och det egna kapitalet, men som vi redogjort i tidigare avsnitt är 
lönsamhet och ekonomiska resurser en grundläggande faktor för ett företags verksamhet. 
Tillsammans med resultaten från Serrasqueiro et. Als (2016) forskning, anser vi därför kunna 
förvänta oss att även beslut angående utdelning och skatteplanering kan vara helt annorlunda 
i unga, små företag till skillnad från äldre, större bolag. Även SOU uppmärksammar att olika 
typer av skatt och skattesatser kan påverka entreprenörer olika beroende på var i förtegets 
livscykel bolaget befinner sig (SOU 2016:72, s. 107–108). Nedan har vi följaktligen valt att 
redogöra för företagets livscykel och dess olika tidsepoker med mål att skapa en grundligare 
förståelse för hur företagets aktuella position på marknaden kan påverka dess beslutsfattande 
vid en eventuell förändring av skattelagstiftningen. 
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Ett företags livscykel går att förutse genom att uppmärksamma några utmärkande drag. 
Dragen karaktäriseras av att de sker i sekvenser, att det sker en hierarkisk tillväxt i företaget 
och att det sker en organisatorisk uppbyggnad. (Quinn & Camerons, 1983, s. 33) Ichak 
Adizes (1989) delar upp företagets livscykel i tio stadier där företaget är en levande organism 
som präglas av flexibilitet och kontrollerbarhet, två faktorer som står i kontrast till varandra. I 
uppstartsfasen präglas företaget av mycket flexibilitet och lite kontrollerbarhet medan ett 
äldre företags drag är de motsatta. I ung ålder tas många beslut som rör företaget impulsivt 
medan ett etablerat företags beslut är mer komplexa och tas varsammare. (Adizes, 1989, s. 9–
10) 
 
Företagets första stadie kallas Idé-stadiet och innebär att företaget ännu inte är etablerat utan 
entreprenören har stora visioner och drömmar om företaget framtid. För att företaget skall 
startas krävs det att entreprenören oftast tar en stor risk för att kunna satsa på sin idé fullt ut. 
Detta kan ske genom att en lokal hyrs, att en produkt levereras eller att personen säger upp 
sig från sitt nuvarande jobb. (Adizes, 1989, s. 15, 21) Det andra stadiet, Baby-stadiet, innebär 
att risken som personen tog skall ge säkerhet i form av pengar för att kunna täcka företagets 
kostnader. Det är nu viktigt att företaget börjar producera och lyckas sälja sin idé. Stadiet 
kallas Baby-stadiet för att det hela tiden måste förses med kapital och att företaget ofta är 
starkt centraliserat vilket gör att det är känsligt för att initiativtagaren råkar ut för sjukdom 
eller liknande då företaget ännu inte är självstyrande. (Adizes, 1989, s. 22–23) Ett 
fåmansbolag har i de två inledande faserna troligtvis det svårt att ta utdelning då företaget 
måste fokusera på etableras och skapa en ekonomisk trygghet. Barndoms-perioden är det 
tredje stadiet som kännetecknas av att företaget lyckats etablera sig, det har klarat av att täcka 
alla utgifter och företagets omsättning har ökat. Grundaren till företaget är orädd för 
organisationen framtid och det gör ofta att företag börjar röra sig i flera riktningar. Personen 
tror att företaget inte kan möta på några problem alls utan ser bara potentiella affärer och 
marknader. Företaget expanderar då ofta de nuvarande lokalerna då de inte är tillräckliga för 
företagets kapacitet. (Adizes, 1989, s. 32–34) I detta stadie kan företagets ägare börja ta 
utdelning då företaget kan täcka de kostnader som uppstår och till och med ser potentialen i 
att expandera verksamheten.  
 
Under de kommande stadierna föds organisationen på nytt och gör att företaget mognar och 
blir mer självständigt. Det fjärde stadiet kallas Ungdoms-perioden och präglas av 
organisationen blir mindre enhetlig. Mentaliteten i företaget blir splittrad där personalen 
separeras, målsättningen spretar och företagets prestations- och belöningssystem är inte 
sammanhängande. Det är viktigt att företagets delegering av uppgifter blir definierade så att 
inte kriser i företaget uppstår till följd av osämja. (Adizes, 1989, s. 40–41) Om företaget 
överlever Ungdoms-perioden når det Blomstrings-stadiet. Detta är företagets bästa tid och 
tillväxten är hög. Organisationen har ett etablerat fungerande struktur som gör att det kan 
verka lönsamt med hög omsättning. Här kan oftast antas att ägandeformen gått över till något 
som kan kallas för ett långsiktigt aktivt ägande. Den ägandeformen innebär ofta att företaget 
har de resurser som krävs för att satsa på investeringar som på lång sikt kan ge företaget 
viktig avkastning. (Sjögren, 2006, s. 165–166) Detta kan ge en indikation på att 
fåmansföretagen i vår undersökning som verkat en längre tid på marknaden och som mest 
troligt befinner sig i den så kallade Blomstringsstadiet både har möjligheten att ta utdelning 
och satsa på expansion. 
 
Det sjätte stadiet kallas Mognads-stadiet och utmärks av att företaget fortfarande verkar 
lönsamt men att flexibiliteten börjar minska. Företaget kommer snart att börja gå sämre till 
följd av att tillväxten avtar. Företaget har inte längre som mål att ta över nya affärer och 
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marknader utan det personliga intresset är viktigare än företagets bästa. (Adizes, 1989, s. 52–
53) Företagets nedgång är tydlig när organisationen går in i Aristokratin-stadiet där bolaget 
nekar till de faktiska förhållanden som de står inför. Konflikterna som uppstår i företaget 
hanteras på ett traditionellt sätt och ger inte plats åt framtidstänk. Bolaget förlorar sin 
konkurrenskraft på marknaden samtidigt som de vill bibehålla sin utdelningspolicy. (Adizes, 
1989, s. 54, 58–59) När företaget når detta stadie blir inte längre aktuellt med utdelning om 
det inte är så att företaget håller fast vid gamla utdelningspolicys. Att fortsätta med samma 
strategi skulle definitivt eller snabbare innebära att företaget når nästa stadie. Det åttonde 
stadiet, Tidig byråkrati, innebär att företaget fokuserar på vem i företaget som bär skulden för 
nedgången. Det råder inbördes tvister som gör att anställda lämnar organisationen. (Adizes, 
1989, s. 64) De två sista stadierna kallas Byråkrati och död. Företaget tappar kontrollen över 
styrningen och fungerar inte längre funktionellt. Tillslut leder det till att ingen i företaget 
längre bryr som om framtiden och företaget dör på grund av brist på engagemang. (Adizes, 
1989, s. 66–69)  
 
Begreppet om företagets livscykel kan inte ses som ett allmänt accepterat begrepp och det är 
vi medvetna om. Det finns många olika varianter och modellen har kritiserats för dess icke 
föränderliga struktur i det långa perspektivet. Man kan också diskutera modellens fokus på 
ledarskap vilket är betydligt större än fokuset på den sociala strukturens utveckling. Vi anser 
dock denna modell av företagets livscykel vara ett bra verktyg i våran studie för att få en 
bättre förståelse för hur företag är verksamt och påverkas olika av förändringar beroende på 
var i livscykeln det befinner sig.  
 
4.2.3 Beslutsfattande och agentproblem 
Hur dessa finansiella besluten tas och hur företaget anpassar sig beror på ägarna och 
ledningen, det är de som påverkar hur företaget styrs. Ägarna och ledningen sätter upp regler 
för hur de interna processerna ska ske, ser till vilka legala åtaganden företaget måste vidta, de 
bestämmer företagets utdelningspolicy, ser till att information lämnas till ägarna samt 
ansvarar för förtagets finansiella beslut och resultat. Antingen är ägarna och ledningen 
sammansvetsade, som ofta är fallet i fåmansbolag, eller så är de separerade och jobbar 
självständigt mot ett mål. Ledningens relation till ägarna kan variera och beslut kan tas på 
egen hand utan samspel mellan parterna. Företagsstyrningen beror även på den sammansatta 
kunskapen och specialiseringen inom gruppen. Styrningen påverkas även av interna och 
externa faktorer så som kulturella, sociala, politiska och ekonomiska aspekter. Avgörande för 
att företaget skall lyckas är att ledningen klarar att hantera dessa faktorer. (Sjögren, 2006, s. 
165–166) Som man kan förstå från föregående avsnitt är det viktigt att den utsedda ledningen 
och vd:n i ett företag agerar i aktieägarnas intresse. Deras incitament måste vara att generera 
ett positivt resultat för företaget, de ska maximera värdet för aktieägarna och således också 
bolagsvärdet. Ledningen och vd:n är anställda för att analysera möjligheter och ta beslut som 
gynnar företaget. I ett företag där flera tusen beslut tas årligen är det omöjligt för ägarna att 
sätta sig in i varje enskilt beslut. Ägarna måste därför förlita sig på att ledningen handlar till 
deras fördel och att de besitter nog med kunskap för att kunna hantera och behärska olika 
situationer. (Brealey et al. 2011, s. 318) När ledningen och vd:n handlar för eget intresse och 
inte investerar i projekt som genererar positiva kassaflöden uppstår något som kallas 
agentkostnader. Ett exempel på en kostnad är när vd:n inte anstränger sig nog mycket och tar 
beslut som inte gynnar bolaget för att vd:n inte anser sig få nog med ersättning för sin insats. 
De kan även uppstå genom att vd:n vill få en viss image, bygga ett imperium eller nyttja 
fördelar. Projekt kan också vara riskfylld vilket skulle kunna påverka ledningens tillfälliga 
ersättning och framtoning. Att bara investera i projekt som ger avkastning när vd:n sitter på 
rollen och på så vis inte investera långsiktigt för företaget eller att undvika projekt som anses 
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vara riskfyllda för att de kan komma att påverka vd:ns tillfälliga ersättning men på sikt 
generera ett positivt kassaflöde för bolaget är andra exempel på kostnader som kan uppstå. 
(Brealey et al. 2011, s. 319–320) 
 
I ett fåmansföretag bör inte agentproblemet uppstå på samma sätt. Oftast är delägaren och 
ledningen samma person, det vill säga aktieägarna som ledningen skall maximera värdet för 
är de själva. Detta bör ge incitament att våga ta riskfyllda beslut som på sikt skapar värde, en 
vilja att lägga ner tid på företaget och agera för bolagets bästa. I fåmansföretag är det också 
vanligt med familjeägande. Enligt Sjögren (2006) finns det studier som tyder på att 
familjeägda företag där kontrollen över bolagets operativa uppgifter sköts av en familj 
resulterar i att kostnader kan minimeras då arbetet sköts effektivare (Sjögren, 2006, s. 165–
166) Agentproblem bör således vara ett ganska litet problem i fåmansbolag, men 
agentproblem kan tänkas uppstå på andra sätt. Om ägandet inte är litet eller familjeägt kan 
olika viljor, mål och syften finnas. Således kan tänkas att ett agentproblem uppstår ägarna 
emellan. 
 
4.3 Attityd till beskattning  
Bland de länder med högst skatter i världen finner vi Sverige. Den genomsnittliga arbetaren i 
landet träffades år 2015 av en inkomstskatt på 42,7 procent, jämfört med OECD:s genomsnitt 
på 35,9 procent (OECD, 2016). Inkomskatter på individer är med andra ord centrala för 
Sveriges statsfinanser och välfärdssystem. För att staten ska kunna samla in dessa skatter och 
fortsätta driva sin politik, det vill säga bli omvald, krävs dock någon form av legitimitet. 
Människor måste uppfatta skatterna som rimliga eller åtminstone i någon mån nödvändiga. 
(Regeringskansliet, 2015). Hur personer ställer sig till beskattning och dess olika nivåer, samt 
vad som ligger till grund för den attityden är därför av relevans i vår studie. 
 
I studien ”Paying Taxes: Understanding Americans' Tax Attitudes” undersöker Williamsson 
(2015) genom både enkäter och intervjuer amerikanarnas attityd till skatt och på vilket sätt de 
åsikterna påverkas av skatteprocessen. Hennes data tyder på att majoriteten av USA:s 
invånare är för beskattning och att upplevelsen från hennes samtal med respondenterna var 
betydligt mer positiv än förväntat. Studien visar att amerikanarna ser skatt som en 
medborgerlig plikt, ett ansvar för deras samhälle och deras land. Detta betyder dock inte att 
alla är glada över skatten eller att den vore accepterad vid vilken nivå som helst, men att den 
allmänna synen generellt är att skatt är någonting bra. Det man istället är missnöjd och kritisk 
mot är användandet av dessa skattepengar. Framför allt var det respondenternas idé om 'oss' 
och 'dem' som låg till grund för åsikterna. I den mån individer ser sig själv som en del av den 
politiska gemenskapen och intresset uttryckte de också en vilja att betala skatt för att på så vis 
stödja samhället. De individer som istället uppfattade att deras skattepengar användes till att 
skapa välbefinnande för människor de ansåg stå utanför samhället, var inte lika positiva till 
skattesystemet. När respondenterna refererade till människor utanför samhället kunde man 
uttyda att dessa i månt om mycket syftade till fattiga och invandrare och att dessa sågs som 
icke-skattebetalare. Attityder till skattepolitiken verkar också formas av i vilken utsträckning 
man anser att mottagarna av den tillhör deras medmänniskor. Även känsla av respekt är 
avgörande, vilket handlar om i vilken utsträckning man upplever att regeringen arbetar till 
förmån för en fåtalig elit eller om skattesystemet främjar alla. (Williamsson, 2015, s. 206–
208) 
 
Skattesystemet i dagens Sverige skiljer sig ganska mycket från det amerikanska 
skattesystemet, framförallt bör nämnas att USA är ett land som under decennier har drivit en 
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politik fylld av anti-skatt retorik, medan Sverige alltid varit ett land med högt skatteuttag med 
politik som främjar detta. Hammar et al. (2008) har gjort en liknande studie fast i Sverige 
med dess invånare som målpopulation. I den undersöks svenskarnas åsikt om landets olika 
skattenivåer för att se vilka som ogillades mest och varför. Resultaten som visar på flera olika 
saker betonar bland annat vikten av förtroende på den aktuella regimen. De som misstror 
politiker i större utsträckning vill se lägre skatter på inkomst (kommunala, statliga, lön). 
Dessa individer vill inte överlämna för mycket makt till vårt styre och tycker sig inte kunna 
lita på att politikerna kan korrigera eventuella marknadsmisslyckanden på ett korrekt sätt. När 
det kommer till politik finns också vissa skillnader i attityder beroende på vart på den 
politiska skalan man befinner sig. Vänsteranhängare är mer benägna att stödja högre skatter 
medan högeranhängare istället tenderar att vara mer positiva till att minska skatter. Resultatet 
är inte förvånande då skattefrågan är en väsentlig skillnad i deras politik. Hammar et al. 
(2008) har också kollat på utbildningsnivå och om detta påverkar svenskens attityd till skatt. 
Man kunde se att högutbildade i stor utsträckning ville se en skattestruktur med mer 
miljöfokus och mindre fokus på omfördelning. (Hammar et al. 2008, s. 541)  
 
Även äldre studier visar på att det finns skillnader i attityd beroende på utbildning och 
inkomst. Detta kan ge oss en indikation på att följande resultat även bör kunna implementeras 
på dagens samhälle. Edlund (1999) undersökte svenskarnas åsikt om den stora skattereformen 
i Sverige som ägde rum 1991, samt deras attityd till det progressiva skattesystemet. Han fann 
att de flesta människor är positiva till inkomstskatten och föredrar ett progressivt system, med 
lägre priser för låginkomsttagare och högre för höginkomsttagare. Han fann också att yngre 
människor, högutbildade individer och höginkomsttagare är för mindre progressivitet. 
Studien visar således att attitydskillnader framför allt beror på klass, utbildning och 
inkomster. När det kommer till klass var det framför allt högre icke-arbetare och 
höginkomsttagare som tenderade att skilja sig från andra samhällsskikt (Edlund, 1999, s. 
351). Han menar att detta avstånd kan vara ett tecken på ökat missnöje med principerna för 
välfärdsstaten bland de mest förmögna sociala skikt, medan stödet bland andra skikt tenderar 
att öka. Resultatet är relevant för klassanalys men kan också bidra till denna studie, 
fåmansförtagarens klasstillhörighet kan påverka dess attityd till eventuella förändringar av 
skatteregler. Att diskutera klasskillnader kan dock vara svårt och i viss mån upplevas som 
stötande. Betydelsen av klasstillhörighet har också sedan studiens skapelse fått mindre 
relevans i samhället.  
 
Utöver detta verkar framför allt egenintresset ha en stor inverkan på individers attityd till 
skatt. Husägaren är mer negativ till fastighetsskatten, de som har tillgång till bil är mer 
negativa till fordon- och koldioxidskatt och de som dricker regelbundet är mer negativa till 
alkoholskatten (Hammar et al. 2008, s. 541). Detta ger oss en indikation på att företagare i 
allmänhet bör vara mer positiva till en minskad löneskatt, bolagsskatt och utdelningsskatt än 
anställda, vilket är av intresse vid skapandet av vår undersökning. Detta antagande, att 
individer enbart reflekterar över sin egen vinst eller förlust när de dömer skattesystemet och 
dess utformning är vanligt förekommande. Även resultat från studierna nämna här ovan 
styrker att självintresse är av stor betydelse för individers attityder gentemot skatt. En studie 
gjord av Hennighausen och Heinemann (2014) visar dock på att personer inte nödvändigtvis 
dömer skattesystem efter vad som är mest fördelaktigt för de själva, utan kan också ta inte 
rättviseaspekten i sin reflektion. Attityderna till progressiv beskattning, vilket medför att 
höginkomsttagare betalar en större andel av sina inkomster i skatt än låginkomsttagare, var 
väldigt heterogena bland höginkomsttagarna. Om självintresset varit absolut i sin effekt på 
attityd bör dessa individer varit emot den typen av beskattning. Man menar att förklaringen 
till denna heterogenitet är synen på ojämlikhet och dess orsak, samt den upplevda rättvisan. 
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(Hennighausen & Heinemann, 2014, s. 282) Detta är också något vi anser kunna uttyda från 
Williamssons (2015) studie. Amerikanarna vill känna sig respekterad och att deras 
medmänniskor får ta del av skattens fördelar. Rättvisa verkar vara viktigt för människan.  
 
Vidare fann Edlund (1999) inga entydiga bevis för att könstillhörighet påverkar attityden till 
skattereformen och den progressiva beskattningen. Däremot visar han på skillnader i intresse 
och attityd till skattesystemet mellan offentligt anställda och individer i den privata sektorn. 
Fåmansbolagen verkar alla inom den privata sektorn vilket kan ge oss en indikation på att 
delägarnas uppfattning i vår undersökning bör vara någorlunda samstämmig. Edlund (1999) 
tydliggör dock att detta fynd inte är lika stor som skillnaderna mellan klass var. (Edlund, 
1999)  
 
4.3.1 Skattestrategi 
Skatteplanering är ett smart sätt för företagaren att hantera och kartlägga komplicerade 
bolagstransaktioner och på så vis undvika onödiga utgifter (Sandström & Svensson, 2016, s. 
30) Vanligtvis sker en omfattande diskussion och planering kring ett företags alla 
kostnadsfrågor, men med undantag från skatt. För majoriteten av bolag är skatt en stor 
kostnad för verksamheten och bör därför behandlas på ett likartat sätt. Enligt Larsson (2016) 
är skatteplanering numera en västlig faktor och ägare av företag bör ha en tydlig strategi om 
hur och när vinster ska tas ut. De flesta företag anser sig veta vilken övergripande strategi 
som ska nyttjas och dess vikt för bolagets framtid. (Larsson, 2016) Enligt PwC (2013) bör 
skatteplanering utgöra en viktig del i denna strategi och de rekommenderar att en tydlig 
policy sätts upp. Bolagets skattestrategi bör vara heltäckande och omfatta alla aspekter av 
skatteplaneringen, det vill säga företagets skattekostnader, skatterisker samt de kostnader som 
uppstår för att hantera företagets skattefrågor. (PwC, 2013, s. 15) Det är av speciell vikt för 
små företag att få hjälp med planering av verksamheten då ett litet företags resurser kan vara 
begränsade och en extern part med kompetens kan behöva anställas för att ge firman 
konsultation i dessa skattefrågor. En viktig punkt för att bolag ska kunna överleva och inte 
dra på sig onödiga kostnader är genom att följa landets lagar och förordningar så att inte till 
exempel straffavgifter uppstår. För att få tillräckligt med information om reglerna kan då en 
revisor eller rådgivare hjälpa företag att planera hur de ska förhålla sig till de aktuella 
bestämmelserna. (Gooderham et al., 2004, s. 9) Detta gör att bolaget får en kvalitetsstämpel 
på företagets finansiella rapporter, processer och arbetssätt, vilket underlättar om externa 
parter ska få förtroende för verksamheten (PwC, 2017). 
 
Det finns många områden i bolaget man som delägare i ett fåmansföretag kan påverka. Till 
exempel kan det vara lönsamt att låta bolaget ta vissa kostnader som ägaren annars skulle ha 
privat. Vissa förmåner kan vara gynnsamt beskattade och andra helt undandragna från skatt i 
fåmansbolag, exempel på dessa är sjukvård, privata sjukvårdsförsäkringar, minnes- och 
julgåvor, samt motion och friskvård. Delägaren bör också planera efter vilka skatter som 
träffar just denne personligen. Det vill säga, hur hög är skatten i min kommun, träffas jag 
idag av statlig skatt, skulle jag träffas av statlig skatt om jag tjänade mer, och så vidare. 
(Sandström & Svensson, 2016, s. 30) 
 
En förhållandevis liten åtgärd för att förbättra företagets lönsamhet och utdelningsutrymme är 
att planera sin skatt. Eftersom fåmansföretagen har en större valmöjlighet vad gäller 
värdeöverföringar blir skatteplaneringen också mer tillåtande. För att koppla detta till 3:12 
som innehåller många olika valmöjligheter och regler, kan även en något mer avancerad 
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skatteplanering vara väl värd att satsa på. Ett exempel är lönsamma enmansföretagare. I dessa 
bolag skapas inte höga löneunderlag eftersom många anställda saknas, ett bolag med samma 
vinstmarginal men med flera anställda kan i detta fall dela ut en större summa än 
enmansföretagare på grund av löneunderlaget i huvudregeln. Skatteplanering kan i ett sådant 
här fall vara av stor betydelse både för företagets och ägarens egen ekonomi. (Sandström & 
Svensson, 2016, s. 30) 
 
4.4 Förväntade utfall 
De statistiska tester som utförts i studien har skapats utifrån fyra olika förväntade utfall, ett 
för varje scenario. Dessa förväntningar har byggts upp av studiens redovisade teori och den 
utredningen Statens offentliga utredning gjort.  
 
4.4.1 Förväntning 1 
Med stöd från Statens Offentliga Utredningars simuleringar förväntas att beslut av delägare 
som väljer att sänka sin utdelning till det nya gränsbeloppet och låter vinsten ligga kvar i 
bolaget beror på delägarens lön och inställning till det progressiva skattesystemet samt den 
nuvarande nivån på tjänsteskatt. Förväntningen bygger på förändringen av förenklingsregeln 
som SOU föreslår ska sänkas. Denna regel kom till för att underlätta för nybildade och 
mindre bolag att tillgodoräkna sig ett högre gränsbelopp än vad det satsade kapitalet gav 
möjlighet till. Förslaget innebär en sänkning av gränsbeloppet då utredarna nu anser att dessa 
små företag fått möjlighet att tillgodoräkna sig alltför höga gränsbelopp som gör att de kan 
dela ut mer än sin egentliga vinstförmåga. Dessutom menar SOU att regeln i och med den 
succesiva höjningen av schablonbeloppet bidragit till att incitamenten har ökat för 
höginkomsttagare att skapa bolag för att kringgå den progressiva beskattningen av 
tjänsteinkomster har. (SOU 2016:75, s. 22) Därav kan antas att delägare som tjänar på 
gränsen till statlig skatt bör vara mer benägna att låta vinsten ligga kvar i bolaget istället för 
att öka sin lön. Detta testas även för att undersöka om utfallet kan kopplas till Sandström & 
Svenssons (2016) teori om att företagare planerar sin egen inkomst efter den skatt som 
kommer personen tillhanda. Att kunna påverka sin lön ger personen möjlighet att reglera sina 
skattekostnader. (Sandström & Svensson, 2016, s. 30) Här kan de som tjänar under 428 900 
kronor före skatt tänkas planera sin inkomst för att förhindra att denne hamnar över 
skiktgränsen, och således behöva betala statlig skatt på det överskjutande beloppet. 
 
Vidare borde personens självintresse spela roll för hur delägaren väljer att agera i denna 
situation. Vale (2010) menar att självintresset reglerar individers handlade. (Vale, 2010, s. 
44) Om självintresset påverkar ägaren är det mest logiska att denna vill betala så lite skatt 
som möjligt och sålunda dela ut en större utdelning som är mer skattemässigt fördelaktig än 
lön. Detta ger en indikation på att individer som inte gillar det progressiva skattesystemet inte 
heller bör vilja träffas av det. Tanken med att testa personer som är emot progressivitet kan 
även kopplas till Edlund (1999) individens attityd till skatt gör att denne handlar till sin egen 
fördel. Om man är emot progressivitet kommer man undvika att träffas av den. (Edlund, 
1999, s. 351) Därför bör också ägare som finner skatten på inkomst från tjänst allt för hög var 
des om väljer att sänka sin utdelning och låta vinsten ligga kvar i bolaget. 
  

1a: "Delägare som riskerar att falla över skiktgränsen för statlig skatt till följd av en 
löneökning är mer benägna att sänka sin utdelning till det nya gränsbeloppet och låta vinsten 

ligga kvar i bolaget."  
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1b: "Om delägaren är mot ett progressivt skattesystem är sannolikheten högre att delägaren 

sänker utdelningen." 
 

1c: "Om delägaren anser att dagens skattenivå på tjänst är för hög är sannolikheten högre 
att delägaren sänker utdelningen." 

 
4.4.2 Förväntning 2 
Med stöd från simuleringarna från Statens Offentliga Utredningar kan förväntas att beslut av 
delägare som väljer att höja lönerna för att nå upp till det ökade lönekravet för att bli 
beskattad med 20 procent på utdelningen beror på antalet delägare i företaget, om dialog förs 
angående skatt med revisor, ägarens uppfattning om separationen av kapital- och 
tjänstebeskattning samt den nuvarande nivån på kapitalskatt. Förväntningen bygger på 
förändringen av löneuttagskravet i huvudregeln som SOU föreslår ska höjas och 
individualiseras. I dagsläget menar SOU att företag med höga lönekostnader och som med all 
förmodan har flera anställda kan tillgodoräkna sig höga gränsbelopp som överstiger 
företagets egentliga vinstförmåga. Ett lika lönsamt enmansföretag skapar inte samma höga 
löneunderlag eftersom många anställda saknas och således missgynnas. Enligt SOU skulle 
individualiseringen innebära att företag med färre delägare inte längre skulle kunna behandlas 
mindre fördelaktigt i förhållande till bolagen med många aktiva delägare. Lagändringen 
syftar således till att träffa bolag där stora utdelningsmöjligheter skapas på grund av höga 
lönekostnader och inte till följd av resultatets storlek. (SOU 2016:75, s. 19–20) Om bolag 
hade utnyttjat denna skattemöjlighet, det vill säga dela ut mer än vad de egentligen har 
vinstförmåga att göra, att den höga utdelningssumman istället endast beror på stora 
lönekostnader som skapas av många delägare och anställda, bör dessa bolag nu inte ha 
möjlighet att höja lönerna för att nå upp till det nya kravet. Det skulle inte resultatet tillåta. 
Därav antas att bolag med fler delägare i mindre utsträckning bör höja lönerna för att nå upp 
till det ökade löneuttagskravet. Om detta skulle kunna påvisas instämmer studiens resultat 
med lagförändrings syfte. Varför "dialog om beskattning med revisor" inkluderas i 
förväntningen grundar sig i samma resonemang. För att kunna utnyttja denna form av 
skattefördel krävs kunskap och förståelse, och således någon form av skatteplanering. Om 
bolaget lyckts kringgå sitt eget resultat genom att dela ut större utdelningar kan tänkas att 
detta skett med professionell hjälp och att den möjligheten skulle försvinna om 
löneuttagskravet höjdes. På så vis antas också att om dialog förs med revisor kommer 
delägaren vara mindre benägen att höja företagets löner. (PwC, 2017) 
 
Fortsättningsvis kan antas att delägaren som är för separationen av beskattning mellan tjänst 
och kapital samt anser kapitalskatten för hög kommer att höja sina löner för att kunna dela ut 
samma utdelning till 20 procent. Delägaren som väljer detta agerande kan därför antas 
föredra att beskattas i inkomstslaget kapital. Samtidigt är denne är villig att höja företagets 
löner för att kunna dela ut en fördelaktigare utdelning vilket ligger till grund för antagandet 
att respondenten också anser att kapitalbeskattningen på 30 procent är för hög.   
 
2a: "Delägare till bolag med fler delägare är mindre benägen att höja lönerna för att nå upp 

till det ökade lönekravet för att delägarna ska bli beskattade med 20 % på utdelningen."  
 

2b: "Delägare till bolag som för en diskussion kring beskattning med sin revisor är mindre 
benägna att höja lönerna för att nå upp till det ökade lönekravet för att delägarna ska bli 

beskattade med 20 % på utdelningen." 
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2c: "Om delägaren däremot tycker det är bra att kapital och tjänsteinkomst beskattas olika 

är sannolikheten högre att delägaren höjer lönerna." 
 

2d: "Om delägaren samt anser att skatten på kapital är för hög är sannolikheten högre att 
delägaren höjer lönerna." 

 
4.4.3 Förväntning 3  
Med stöd från SOU:s simuleringar förväntas att beslut av delägaren som väljer att fortsätta 
dela ut samma summa trots en ökad skattesats på utdelning påverkas av bolagets 
framtidsplaner och huruvida det skatteplanerar, samt delägarens tillit för det politiska styret. 
Förslaget om att höja kapitalskatten på utdelning från 20 till 25 procent för kvalificerade 
andelar ligger till grund för förväntningen. SOU menar att 3:12-reglerna sedan dess införande 
har medfört en ökad spänning mellan skatteuttaget på kapitalinkomster och på 
arbetsinkomster, samt en orättvisa mellan kvalificerade och okvalificerade andelar. Man vill 
minska denna spänning genom att höja skatteuttaget på dessa kvalificerade andelar till 25 
procent, likartat skatteuttaget på samtliga onoterade aktier. Detta skulle således skapa ett 
enhetligare regelverk och minska skatteplaneringen som sker för att utnyttja den lägre 
skattesatsen. (SOU 2016:75, s. 25) Eftersom denna studie inte inkluderar delägare till 
okvalificerade aktier kan ingen jämförelse dem emellan göras. Istället antas att delägarens 
beslut påverkas om bolag aktivt skatteplanerar samt av dess framtidsplaner. Framtidsplaner 
bör testas eftersom de kan påverka ett företags strategi och beslut. Adizes (1989) menar att de 
företag som planerar att utveckla bolaget kan befinna sig i barndoms-perioden. Denna fas 
kännetecknas av en ökad omsättning vilket ofta bidrar till att bolaget kan börja fokusera på att 
ta över nya marknader och affärer, det vill säga expandera, eller börja planera för utdelning 
till sina delägare. (Adizes, 1989, s. 32–34). Till följd av detta antas att bolag som vill 
expandera inte kommer vilja dela ut till högre skattesats. 
 
En mer utvecklad förväntning av detta utfall inkluderar förtroende på dagens politiska styre. 
Hammar et al. (2008) visar att svenskar som misstror politiker i större utsträckning vill se 
lägre skatter på inkomst och litar inte på att beslutsfattarna agerar ändamålsenligt. Således 
kan antas att delägare som i motsatts, känner förtroende för dagens styre bör vara mer 
accepterande till en ökad skattesats och på så vis fortsätta dela ut samma summa till högre 
beskattning. (Hammar et al., 2008, s. 541)  
 
3a: "Delägare till bolag som inte planerar att expandera är mer benägna att fortsätta dela ut 

samma utdelning trots en ökad skattesats" 
 

3b: "Delägare till bolag som anser sig aktivt skatteplanera är mer benägna att fortsätta dela 
ut samma utdelning trots en ökad skattesats" 

 
3c: "Om delägaren känner förtroende för dagens politiska styre bör sannolikheten att 

delägaren fortsätter dela ut samma summa öka" 
 
4.4.4 Förväntning 4 
Med stöd från SOU:s simuleringar förväntar vi oss att beslut av delägaren som kan tänka sig 
att ta in nya delägare till följd av kapitalandelskravets avskaffande påverkas av om individen 
är delägare i fler bolag, skatteplanering, framtidsplaner samt huruvida man upplever 
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skattesystemet som rättvist. Kapitalandelskravet innebär att endast delägare till minst fyra 
procent av kapitalet i företaget får beräkna ett lönebaserat utrymme vilket ger möjlighet till 
högre utdelning till den lägre skattesatsen om 20 procent (Sandström & Svensson, 2016, s. 
112). SOU menar att kravet har flera nackdelar eftersom det missgynnar alla andelar under 
denna gräns. Konstruktionen av regeln, just med denna gräns som avskiljare, skapar en 
tröskeleffekt då skattebelastningen idag kan variera markant mellan delägare till företag med 
stort antal delägare och delägare i företag med endast ett fåtal ägare. Detta trots att företagen i 
övrigt producerar ett likartat resultat. (SOU 2016:75, s. 180) I praktiken innebär det en 
försvåring att till exempel erbjuda medarbetare eller externa parter delägarskap för att på så 
sätt behålla dessa viktiga personer i bolaget. (SOU 2016:75, s. 182) Sålunda kan antas att 
bolag som har planer på att nyanställa välkomnar ett avskaffande av denna regel mer, 
eftersom det öppnar dörrar för ett mer jämlikt och fördelaktigt delägarskap. 
Kapitalandelskravet sägs också ge delägare incitament till att dela upp sitt företag i fler 
mindre enheter eftersom en ägarandel som i det stora bolaget utgör 3 procent, i det mindre 
bolaget kan "förvandlas" till 6 och på så vis bli lika fördelaktig. Det här gör att expansion och 
sammanslagningar hämmas, så trots att kravet inte rör beskattning av företaget påverkar den 
konkurrenssituationen. Detta är en form av skatteplanering man vill förhindra och tror kan 
uppnå genom ett avskaffande av regeln. (SOU 2016:75, s. 181) Således vill vi även 
undersöka om delägare till fler fåmansbolag och delägare som diskuterar skatt med 
professionell aktör är mer benägna att agera på detta vis. Om dessa nu i större utsträckning 
skulle överväga att ta in nya delägare kan det vara en indikation på att lagförändringen träffar 
den uppmålade målgruppen, det vill säga delägare som skatteplanerar genom att äga fler 
bolag. 
 
Vi vill också undersöka om samband finns mellan upplevd rättvisa i skattesystemet och 
delägare som kan tänka sig att ta in nya ägare till följd av en lagändring. Tidigare studier 
visar att självintresset inte alltid är absolut i sin effekt på attityd till beskattning och att 
förklaringen till det är synen på ojämlikhet, dess orsak och den upplevda rättvisan 
(Hennighausen & Heinemann, 2014, s. 282). För delägare med högre andelsinnehav än 4 
procent skulle ett avskaffande av kapitalandelskravet egentligen inte påverka dem, varken till 
det bättre eller sämre vad gäller beskattning. Men om denne upplever dagens skattesystem 
som orättvist, om man anser att de med lägre än 4 procent faktisk behandlas orätt, bör 
delägaren vara positivare till avskaffandet och således kan tänka sig utnyttja de nya 
möjligheterna lagförändringen skapar. 
 
4a: "Delägare som äger kvalificerade andelar i fler bolag kan i större utsträckning tänka sig 

att ta in nya delägare" 
 

4b: "Delägare till bolag som för en dialog om beskattning med sin revisor kan i större 
utsträckning tänka sig att ta in nya delägare" 

 
4c: "Delägare till bolag som planerar för en framtida nyanställning kan i större utsträckning 

tänka sig att ta in nya delägare" 
 

4d: "Om delägaren inte upplever dagens skattesystem som rättvist är mer benägen att ta in 
nya delägare " 
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5. Praktisk metod 
I detta kapitel beskrivs den praktiska metod som använts i studien. Här presenteras studiens 
urval, access, enkätens utformning och konstruktion, distributionen, pilotstudien, bortfall och 
svarsfrekvens, databearbetningen, den valda statistiska metoden samt den kritik som kan 
föras mot den praktiska metoden. 
 
5.1. Urval 
Den här studien syftar till att undersöka vad det finns för attityder hos Sveriges delägare i 
fåmansföretag när det kommer till kapital och utdelningsbeskattning, samt se vad för 
potentiella följder en lagändring av 3:12-reglerna skulle kunna medföra. 
 
För att kunna besvara vår problemformulering krävs det att vi väljer rätt population som ska 
utgöra målet för enkätundersökningen. Ur populationen görs sedan ett urval som sedan blir 
enkätens respondenter och således de individer som slutligen representerar målgruppen. En 
totalundersökning av populationen är alltid att föredra men eftersom det i de flesta fall är för 
komplext och tidskrävande är ett urval från populationen ett bra sätt att undersöka rätt 
målgrupp men i mindre omfattning (Bryman, 2011, s. 178). I vår studie är det Sveriges alla 
delägare i fåmansbolag som utgör populationen. På grund av dess stora omfattning har vi 
dock begränsat populationen till två län, Västerbotten och Norrbotten, samt efter omsättning, 
där vi har valt att ha ett spann från 500 000 kr per år till 50 000 000 kr per år. Vår totala 
population hamnade då på cirka 26 000 bolag. Ett annat kriterium har varit att företaget skall 
vara aktivt.  
 
Vi har valt att använda oss av ett sannolikhetsurval. Detta på grund av dess enkelhet och 
tidseffektiva utformning vid skapandet av kvantitativa studier, men också eftersom det bäst 
kompletterar vårt metodval. Vi vill göra någon form av nulägesbeskrivning av en ny reform 
vilket kräver en kvantitativ och i vis även explorativ metod. För detta är ett sannolikhetsurval, 
vilket innebär att individerna väljs ut på ett slumpmässigt sätt, det bästa alternativet 
(Dahmström, 2011, s. 382-383) Sannolikheten att bli kontaktad för var och en av individerna 
i populationen är lika stor. Undersökningens urval har också vissa systematiska drag vad 
gället valet av vilka respondenter som valts ut, detta har dock inte skett så trofast att vi vill 
kalla det för ett systematiskt urval. Vi har valt att utgå från en företagsdatabas och sedan 
kontaktat var tionde bolag i listan, vilket förklarat systematiken. I de fall där företagets email-
adress inte varit tillgängligt har dock företaget efter i listan använts för att sedan återigen söka 
efter det tionde företaget. 
 
5.2 Åtkomst 
I denna studie har kontakt med delägare initialt skapats via en företagsdatabas som heter 
Business Retriever. Genom att begränsa vår sökning till en viss region och 
omsättningsstorlek kunde nödvändig bolagsinformation erhållas. Eftersom vi har gjort en 
enkätstudie med relativt stor målgrupp kunde inte personlig kontakt tas och tyvärr var 
avsaknaden av mailadresser stor. Situation har inneburit att vi genom databasen har fått tag 
på våra företag, men att mailadresserna därefter har behövts sökas upp manuellt via företagets 
hemsida, Facebook-sida eller annan åtkomst. Efter att mailadresser samlats in inleddes 
kontakten med delägarna genom mail. I mailet fanns en förfrågan och inbjudan till att delta i 
vår enkätundersökning samt våra kontaktuppgifter för övriga frågor.   
 
För att skapa så hög kvalité och validitet av vår studie har vi aktivt arbetat för att öka 
svarsfrekvensen. Detta kan göras på flera sätt. Bland annat kan det vara av god ide att planera 
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och medvetet välja hur man kontaktar sina respondenter. Man kan också erbjuda 
respondenterna anonymitet, i förväg berätta om enkätens tidsupptag och/eller tydligt beskriva 
studiens syfte och respondentens vinning av att delta och av att få ta del av resultatet. Vid 
insamlandet av data i denna undersökning har vi tagit hänsyn till samtliga punkter. Vi har 
utformat en mailförfrågan där vi bjöd in respondenten att delta och beskriver dennes 
rättigheter. Vi anser det viktigt att visa på respekt, både vad gäller respondentens värdefulla 
tid och dess rätt till anonymitet. För att se mailutskicket, se bilaga 1. Denna metod resulterade 
i 107 besvarade enkäter. 
 
Hur bra åtkomsten av den information studien faktisk söker varit kan diskuteras på olika sätt. 
Respondenternas förkunskaper har betydelse för om vi kunnat samla den data vi ämnar samla 
för att besvara studien problemformulering. Eftersom vi enbart har tillfrågat delägare i 
företag bör de generellt vara insatta i bolagets uppbyggnad och hur bolaget träffas och agerar 
i olika situationer. Detta bör bidra till relevant och god data. Å andra sidan har vi ingen 
vetskap alls om intresset för beskattning och om det är något respondenterna är pålästa om. 
Åtkomst kan också diskuteras med tanke på i vilken utsträckning vi som forskare får ta del av 
målgruppens sanna åsikter. Eftersom vi har gjort en enkätstudie och inte har haft personlig 
kontakt med respondenterna har detta varit svårt att bedöma. Det vi kan säga är att samtliga 
respondenter fått vara anonyma och kunnat besvarat frågorna i sin egen hemmamiljö utan 
tidspress. Detta bör bidra till att respondenten känner sig avslappnad och trygga i att lämna 
ärliga svar.  
 
5.3 Enkäten 
Studien är av kvantitativ karaktär och ämnar undersöka en förändring som ännu inte är 
genomförd och på så vis har primärdata använts. Primärdata används i enkätstudier där data 
samlas in genom att respondenter får svara på enkäten och studiens författare sedan tolkar det 
insamlade datamaterialet (Dahmström, 2011, s. 83). För att nå ut till så många respondenter 
som möjligt användes en webbaserad enkätstudie. När en respondent besvarar en webbaserad 
enkät är den största fördelen att enkäten kan besvaras online vilket är smidigt och snabbt. Vi 
når enkelt ut till respondenterna utan kostnader, vilket är ännu en fördel. Enkäten kan 
designas så att alla svar måste besvaras samt att kodningen av enkäten kan automatiseras så 
att författaren av studien inte behöver göra det. (Bryman, 2011, s. 600) Nackdelen med att 
skicka ut en webbaserad enkät är att spridningen blir svårare att kontrollera då utskicket kan 
nå personer som inte är avsedda att svara på enkäten. Dessutom kan enkäten besvaras av 
samma person två gånger. (Bryman, 2011, s. 610) 
 
5.3.1 Konstruktion  
Enkätens uppbyggnad är konstruerad efter studiens valda teori för att möjliggöra att studien 
når upp till dess syfte. Samma enkät har skickats ut till samtliga företag men i utskick 
nummer två och tre har beskrivningen i mailet ändrats, se bilaga 1. Studiens 
problemformulering är; Vad har fåmansföretagaren för attityd till kapital- och 
utdelningsbeskattning? Hur kommer fåmansföretagaren att agera på grund av en ändring av 
3:12-reglerna? Vad har olika egenskaper och attityder hos fåmansföretagaren och hos 
företaget för effekt på ägarens agerande till följd av en ändring i 3:12-reglerna?  För att 
besvara denna problemformulering har även enkäten delats upp i tre delar där varje del ligger 
till grund för olika utgångspunkter; egenskaper, attityd till beskattning och agerande till följd 
av en lagändring. Frågorna är uppbyggda så språket skall vara enkelt att förstå. Detta för att 
risken för tolkningsproblem ska minimeras. (Dahmström, 2011, s. 149) Frågorna och svaren 
ska inte heller vara allt för långa och krångliga, ställas så sammanhängande som möjligt så att 
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respondenten förstår frågans innebörd samt att inte ställa fler frågor samtidigt. (Dahmström, 
s, 2011, s. 157; Ejlertsson, 2005, s. 63) 
 
I den första delen har ägaren besvarat 21 frågor som berör sina och företagets specifika 
egenskaper. Exempel på frågor är kön, ålder utbildningsnivå, antalet delägare i företaget och 
så vidare. Till en början var frågorna av enkel karaktär för att sedan bli något mer djupgående 
och kräva viss eftertanke. Majoriteten av frågorna har bestått av färdiga svarsalternativ men 
några få frågor har även haft en öppen svarmöjlighet där respondenterna själv fått uppge det 
korrekta svaret. De öppna frågorna har sedan i vissa fall kategoriserats upp i olika grupper. 
Syftet med frågorna är att kunna beskriva ägarna och dess företag för att sedan jämföra 
respondentens attribut med dess inställning och agerande i vissa situationer. På så vis var 
tanken att statistiskt samband skulle kunna utläsas i dataprogrammet. 
 
I del två har respondenternas ställts inför åtta olika påståenden som berör Sveriges politiska 
styre samt det aktuella skattesystemet. För att underlätta för respondenten har fyra angivna 
svarsalternativ skapats, likadana för samtliga frågor, där respondenten fått gradera sin 
inställning på en skala efter huruvida den överensstämmer med påståendet eller om den inte 
gör det. Svarsalternativen har varit Instämmer helt, Instämmer till stor del, Instämmer till viss 
del samt Instämmer inte alls. Denna typ av formulering med samma svarsalternativ trots 
skillnad i fråga kallas matrisfrågor (Ejlertsson, 2005, s. 83).  
 
Den sista delen av enkätundersökningen innehåller fem scenarion som alla är baserade på den 
utredning staten har utfört inför den föreslagna lagändringen. Här ställs respondenten inför 
fem olika scenarion som enkelt och tydligt beskriver situationen. Vi har försökt vara så 
kortfattade som möjligt utan att utesluta viktig information som krävs för att ta ett relevant 
beslut. Svarsalternativen är förbestämda och utformande utifrån de eventuella åtgärder SOU 
menar att ägaren kan behöva ta om lagförändringen går igenom. Ett exempel på fråga är 
"Anta att du tar ut en årlig utdelning i bolaget. Skattesatsen ligger idag på 20 %. En 
lagändring ökar denna skattesats till 25 %. Allt annat lika. Vad gör du?" Genom att ställa 
dessa frågor kan respondenternas tänkbara agerande utläsas och jämföras med SOU:s 
simuleringar.   
	
5.3.2 Pilotstudie 
För att testa enkätkonstruktionen och hitta eventuella svårigheter i att kommunicera frågorna 
kan man enligt Bryman (2011) genomföra en så kallad pilotstudie. En pilotstudie är en initial 
studie men i mindre skala än den fullständiga. Man gör detta för att säkerställa att 
undersökningen som helhet blir bra samt se huruvida variansen i de besvarade frågorna är 
tillräckligt hög för att undersökningen ska kunna ge skilda resultat (Bryman, 2011, s. 258).  
Det första utkastet till enkät skickades till två fåmansföretagare. Enkäten var då ej uppbyggd 
helt i sin rätt, till exempel saknades svarsalternativ. Istället presenterades förslag på frågor 
och ämnen vi ville beröra. Vi fick bra respons men med vissa frågor om några otydligheter. 
Efter diskussion med respondenter, oss emellan samt kontakt med handledare kunde utkast 
nummer två, som då var en regelrätt enkät med allt vad det innebär skickas till samma 
respondenter. Den här gången upplevdes frågorna tydligare och de uttryckte att den överlag 
kändes mer professionell. Efter denna respons reviderades enkät något ytterligare för att ännu 
en gång tydliggöra syftet med frågorna.  
 
5.3.3 Distribution 
Utskicket till delägarna i fåmansbolag skedde genom att mail skickades ut med enkäten 
inkluderat i ett följebrev, bilaga 1, där det efterfrågades om personen som fick mailet var en 
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delägare i företaget eller om brevet kunde vidarebefordras till denne person. Mailet innehöll 
även information om studiens syfte samt förfrågan om delägaren ville delta i studien genom 
att besvara enkäten som var bifogat som en länk i mailet. Länken kopplade vidare personen 
till ett Google formulär som på så vis enkelt kunde besvaras.  
 
5.4 Bortfall och svarsfrekvens 
Enligt Bryman (2011) innehåller majoriteten av enkätundersökningar bortfall. Bortfall är en 
typ av felkälla och kan uppstå på flera olika sätt. Bland annat genom att utvalda respondenter 
inte går att nå, att dessa inte väljer att samarbeta och eller om informationen som förmedlas 
missförstås, det vill säga kommunikationsproblem. (Bryman, 2011, s. 179). Bortfall kan 
också vara av internt slag vilket innebär att specifik data saknas. Detta uppstår när 
respondenten påbörjar enkäten men kanske väljer att inte besvara alla frågor eller kanske 
missar en eller vissa delar (Bryman, 2011, s. 320). På grund av att bortfall är så pass vanligt 
har vi redan innan enkätundersökningen antagit att även vår studie kommer innehålla bortfall. 
Med största sannolikhet finns individer med i vårt urval som av olika anledningar har valt att 
inte besvara enkäten.  
 
Det finns ett flertal åtgärder man kan ta till för att minimera bortfallet vid 
enkätundersökningar. Bland annat kan ett bra utformat introduktionsbrev där man informera 
respondenterna varför just de är inbjudna till att delta samt syftet med studien öka 
svarsfrekvensen. Detta är något vi har haft i åtanke vid utformandet av vårt 
introduktionsbrev. Vi valde också att skicka ut påminnelser till våra respondenter där vi först 
tackar de som redan medverkat för att sedan uppmana resterande att delta i studien. Slutligen 
kan sägas att vi försökt att inte utforma en allt för tidskrävande eller för svårtolkad enkät, 
utan istället ge tydliga instruktioner utan att bli för långdragna, allt för att minimera bortfallet.  
 
I denna undersökning har enkäten sänt till 1008 mailadresser. Av urvalet som kontaktades via 
e-post, kan vi dock mäta ett bortfall på cirka 89,4 procent. Av dessa har vissa svarat och sagt 
att de inte är intresserade, och i andra fall har automatiska svarsmail mottagits som berättar 
om mailadressens upphörande. Resterande urval antas inte sett, haft tid eller velat delta i 
undersökningen. En svarsfrekvens på enbart 10,6 procentenheter kan tyckas låta lågt men 
generellt så är förväntat bortfall i webbaserade enkäter högre än i pappersenkäter 
(Dahmström, 2011, s. 90–91). I informationsbrevet har mottagaren blivit ombedd att vidare 
befordra mailet till ägarna om det inte är denne som mottagit undersökning. Detta gör det 
svårt att exakt mäta exakt hur stort bortfall studien har, då vi inte med säkerhet kan säga att 
enbart 1008 delägare har mottagit enkäten. Först skickades enkäten ut den 13 mars 2017 och 
gav 69 svar. En påminnelse skickades ut den 16 mars och gav 28 svar och slutligen en 
ytterligare påminnelse den 20 mars som gav 10 svar. Enkäten stängdes på eftermiddagen den 
24e mars.  
 
Tabell 2. Svarsfrekvens respondenter 
  
UTSKICK    1008 
BORFALL AUTOSVAR -     35 
RESPONS VILL EJ DELTA -      5 
BORTFALL OSVARADE -  861 
ANTAL SVAR = 107 
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5.5 Databearbetning 
Den här enkätundersökningen har genomförts via internet vilket har bidragit till en relativt 
snabb och enkel materialinsamling. För att besvara två av de tre delarna i resultatet har vi 
utifrån Google Formulär som vi använde för datainsamlingen, kunnat utläsa de procentsatser 
vi har redovisat i empirin.  Google Formulär överförde sedan det insamlade datamaterialet till 
Excel genom att klicka på en länk. I Excell har materialet kodats om för att möjliggöra 
statistiska tester i dataprogrammet Stata. Kodningen kan utläsas i tabell 3–6. Kodningen gick 
ut på att skapa dummyvariabler som är egenskapsvariabler. Antingen kan variabeln anta 
värdet 1 eller 0. På så vis kan sannolikheter estimeras utifrån ett samband som är icke-linjärt. 
Den modell vi valt heter probit.  
 
5.5.1 Probit 
För att ta reda på hur delägaren ställer sig till olika frågor uppskattades en probitregression då 
den variabel som är beroende antagit ett binärt värde. Y1 som är den beroende variabeln antar 
värdet 1 för att påvisa att ägaren väljer att agera på detta vis och 0 om de inte väljer att agera 
på det sättet. (Stock & Watson, 2014, s. 439) I ekvation (1) beskrivs probitmodellen med 
flera oberoende variabler. 
 
𝑃𝑟 (𝑌=1│𝑋1, 𝑋2,…, 𝑋k = Φ(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽k𝑋k)    
 
Φ är den kumulativa fördelningsfunktionen av standardfördelningen och 𝑋1, 𝑋2,…, 𝑋k är 
oberoende variabler. Sannolikheten att Y = 1 givet värdena 𝑋1, 𝑋2,…, 𝑋k, beräknas genom att 
räkna ut z=värdet, Z= (𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2+⋯ + 𝛽k𝑋k)  och sedan leta upp Z-värdet i en 
normalfördelningstabell. Koefficienten 𝛽1 är förändringen i z-värdet associerat med en 
enhetsförändring av X1, givet att 𝑋2 ,…, 𝑋k, hålls konstanta. (Stock & Watson, 2014, s. 
440) Anledningen till att en probitmodell används istället för en 
linjär regressionsmodell beror på den beroende variabelns utformning, som i vårt fall kan anta 
flera olika värden. Modellen som ska visa den förväntade förändringen i Y på grund av en 
förändring i X uttrycks i detta fall genom en högre eller lägre sannolikhet att Y = 
1. Koefficienterna i den skattade probitregressionerna tolkas således inte 
efter parametrarnas värden utan huruvida de antar ett positivt eller negativt värde.  
 
5.6 Kritik mot praktisk metod 
För att öka trovärdigheten av denna studie vill vi försäkra läsaren att ett samtal förts kring det 
praktiska metodvalet som gjorts. Nedan kommer därför nackdelar och eventuella brister med 
den praktiska metoden tydliggöras och diskuteras i större utsträckning.  
  
Generellt i enkätstudier finns brister som kan anses relativt vanliga. Först och främst kan 
urvalets storlek gentemot populationens storlek anses liten. I kvantitativa undersökningar är 
en totalundersökning alltid att föredra, vilket i vårt fall då skulle innebära att landets alla 
fåmansföretagare skulle tillfrågas att delta i studien. Eftersom vi har haft en begränsad 
tidsram att jobba inom har inte utrymme funnits för att göra en totalundersökning och istället 
har endast ett urval ur populationen tillfrågats. Detta har således medfört en risk för att svaren 
från valda respondenter inte fullt ut avspeglar hela populationens åsikt och attityd. 
  
Kritik kan också riktas mot urvalsmetoden som vi har valt att använd i undersökningen. 
Denna kan rubriceras som ett systematiskt sannolikhetsurval då individerna har tillfrågats 
slumpmässigt, vilket innebär att sannolikheten att bli kontaktad för var och en i urvalet är lika 



41 
 

stor. Systematiken ligger i valet av vilka respondenter som väljs ut. Vi har valt att kontakta 
var 10:e bolag i en lista. Detta gör att vi inte kan kontrollera om vissa typer av branscher eller 
storlek på företag har träffats mer än andra och att resultatet följaktligen kan vara svårt att 
generalisera till populationen. Vi menar dock att samtliga respondenter kan antas 
representativa eftersom urvalet begränsats till fåmansföretagare, vilket är de som framför allt 
berörs av lagförslaget. Dessa individer bör också vara insatt i sitt företags ekonomiska val, 
resultat och möjligheter vilket således bör generera meningsfulla svar. Att distribuera enkäten 
över Internet kan också ses som en brist eftersom det gör att vi tappar en del kontroll över vår 
urvalsram. Individer utanför vårt urval skulle kunnat besvara enkäten om dessa på något vis 
fick tag på enkäten.  
 
Frågorna i enkäten är utformande för att kunna svara på studiens syfte. I vissa av de öppna 
frågorna kunde vi förtydligat att ett exakt värde inte krävdes, vilket skulle kunna ha ökad 
svarsfrekvensen.  I fråga Q26 "Jag anser att den nuvarande skattesatsen på inkomst av tjänst 
är för hög (30 %)." valde vi en skattesats på 30 % vilket inte helt stämmer överens med 
verkligheten. Tjänsteskatten kan ibland vara lägre men även högre beroende på den 
kommunal-, landsting och statligskatt som påverkar just den respondenten. För att förenkla 
frågan valde vi dock att alla fick sätta sig in i situationen där skatten låg på 30 procent. Vid 
utformningen av enkäten har vi kontinuerligt arbetat med att ta hänsyn till de etiska 
perspektiven som bör uppmärksammas för att undvika att respondenterna upplever enkäten 
som stötande. I fråga Q19 ”OM ni har en revisor, förs en dialog gällande beskattning?” 
uppgav över 75 procent av delägarna att de för en dialog gällande beskattning. I fråga Q17 
”Anser du att företaget arbetar aktivt med skatteplaneringen oavsett om det sker inom bolaget 
eller om ni tar hjälp från en extern part?” uppgav däremot inte mer än dryga 50 procent att de 
aktivt skatteplanerar. Fråga Q17 använder ordet ”skatteplanera”, vilket kan anses som ett 
laddat begrepp och eventuellt upplevas som negativt. Därav kan respondenterna ha valt att 
svara att de inte aktivt skatteplanerar. Däremot kan ordet ”dialog beskattning” i fråga Q19 
används verka upplevas som neutralare och att respondenten finner det lättare att besvara 
frågan ärligt. Dessutom kan fråga Q11 ”Anser du dig vara lagd åt vänster eller höger politiskt 
sett?" anses vara av känslig karaktär då eventuellt alla inte vill uppge sin politiska läggning.  
 
Trots kritiken som kan riktas till vårt val av praktisk metod anser vi att insamlingen till denna 
enkätundersökning med detta urval har varit det bästa alternativet för oss och de 
förutsättningar vi har haft. Vi anser dock att resultaten från denna studie, på grund av 
bristerna vi kritiserat ovan, används i vidare forskning där ett större urval kan göras, istället 
för att användas som ett slutgiltigt resultat på frågeställningen.  
 
5.7 Kodning data 
I tabell 3–6 nedan redovisas den kodning som används vid bearbetningen av datamaterialet. I 
de fall där en kod inte är angiven kan antingen svarsalternativet vara öppet och respondenten 
fick själv fylla i en siffra eller så har det funnits flera svarsalternativet. När det funnits fler än 
tre svarsalternativ har datamaterialet i Excell arket kodats om så att det svar som har kryssats 
i av respondenten fått siffran 1 i kolumnen och siffran 0 i övriga kolumner som tillhör frågan. 
Fråga Q12 har kompletterats med QInkomst där svarsalternativen grupperats om till hög- och 
låginkomsttagare för att underlätta analysen.  
 
Tabell 3. Kodning egenskaper. 
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 Svarsalternativ Kod 
Q1: Är du delägare i ett fåmansföretag?   
 Ja 

Nej 
1 
0 

Q2: Anser du dig vara en aktiv delägare i fåmansföretaget?   
 Ja 

Nej 
1 
0 

Q3: Är du delägare i fler än ett bolag?   
 Ja 

Nej 
1 
0 

Q4: I hur många år har du varit delägare i ett fåmansföretag? 
Detta gäller alla bolag du varit verksam i. 

  

Angivet svar antar värdet 1, övriga 0  Q4_1: 0–3 år 
Q4_2: 4 – 8 år 
Q4_3: 9-år 

 

Q5: Hur många delägare är ni i företaget   
 Öppet svarsalternativ  
Q6: Hur ser ägarförhållandet ut?   
Angivet svar antar värdet 1, övriga 0 Q6_1: Familj/närstående äger allt 

Q6_2: Delat familj/externa parter 
Q6_3: Bara externa parter 
Q6_4: Annat 

 

Q7: Vilket år är bolaget registrerat?   
 Öppna svarsalternativ  
Q8: Vilket kön identifierar du dig som?   
 Kvinna 

Man 
1 
0 

Qalder: Hur gammal är du?   
 Öppna svarsalternativ  
Q10: Vilken är din högsta utbildningsnivå?   
Angivet svar antar värdet 1, övriga 0 Q10_1: Grundskola 

Q10_2: Gymnasial 
Q10_3: Universitet 
Q10_4: Annan 

 

Q11: Anser du dig vara lagd åt vänster eller höger politiskt 
sett? 

  

Angivet svar antar värdet 1, övriga 0 Q11_1: Mer åt vänster 
Q11_2: Mer åt höger  
Q11_3: Varken eller  
Q11_4: Vet ej 

 

Q12: Hur stor årsinkomst från inkomst av tjänst uppskattar du 
att du hade 2016? 

  

Angivet svar antar värdet 1, övriga 0 Q12_1: 0 före skatt 
Q12_2: 0 – 146300 före skatt 
Q12_3: 146300 – 292600 före skatt 
Q12_4: 290600 – 438900 före skatt 
Q12_5: 438900 – 638400 före skatt 
Q12_6: 638400 – före skatt 

 
 
 
 
 
 

QInkomst: Hur stor årsinkomst från inkomst av tjänst 
uppskattar du att du hade 2016? 

  

 Hög:  438 900 före skatt < 
 Låg: 0–438900 före skatt 

1 
0 

Q13: Hur stor var din utdelning från bolaget 2016?   
Angivet svar antar värdet 1, övriga 0 Q13_1: 0 

Q13_2: 0 – 169 125 
Q13_3: 169 125< 

 

Q14: Är planen att i framtiden ta utdelning?   
 Ja 1 
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Nej 0 
Q15: Vilket resultat före skatt redovisade företaget 2016?   
 Öppna svarsalternativ  
Q16: Hur upplever du resultatutvecklingen de senaste 3–5 
åren? 

  

Angivet svar antar värdet 1, övriga 0 Q16_1: Avtagande 
Q16_2: Tilltagande 
Q16_3: Relativt stabil 

 

Q17: Anser du att företaget arbetar aktivt med 
skatteplaneringen oavsett om det sker inom bolaget eller om 
ni tar hjälp från en extern part? 

  

 Ja 
Nej 

1 
0 

Q18: Har ni en revisor?   
 Ja 

Nej 
1 
0 

Q19: OM ni har en revisor, förs en dialog gällande 
beskattning? 

  

Angivet svar antar värdet 1, övriga 0 Q19_1: Ja 
Q19_2: Nej 
Q19_3: Vet ej 

 

Q20: Planerar bolaget för expansion inom de kommande 3–5 
åren? 

  

Angivet svar antar värdet 1, övriga 0 Q20_1: Ja 
Q20_2: Nej 
Q20_3: Vet ej 

 

Q21: Planerar bolaget för nyanställning inom de kommande 
3–5 åren? 

  

Angivet svar antar värdet 1, övriga 0 Q21_1: Ja 
Q21_2: Nej 
Q21_3: Vet ej 

 

 
Tabell 4. Kodning attityder. 
  
Q22: Jag anser att dagens skattesystem är rättvist.  
Q23: Jag har förtroende för dagens politiska styre.  
Q24: Jag anser att progressiv beskattning är bra. Motsatsen hade varit en platt skatt.  
Q25: Jag anser att det är bra att kapital och tjänst beskattas olika.  
Q26: Jag anser att den nuvarande skattesatsen på inkomst av tjänst är för hög (30 %).  
Q27: Jag anser att den nuvarande skattesatsen på inkomst av kapital är för hög  
Q28: Jag anser att den nuvarande skattesatsen på kapitalvinst i fåmansföretag är för hög. (20 %)  
  
Svarsalternativ kodning Q22-28 Kod 
Q(X)_1 Instämmer helt, Instämmer till stor del            = Instämmer 
Q(X)_2 Instämmer till viss del, Instämmer inte alls    = Instämmer ej 

1 
0 

Där (X) står för frågans nummer. 
 
Tabell 5. Kodning tolerans på skattenivå.  
   
Q29: Vid vilken skattenivå är inte utdelning längre aktuellt för Dig?   
Svarsalternativ: 
Q29_1: 20–25 % 
Q29_2: 26–30% 
Q29_3: 31–35 % 
Q29_4: 36–40% 
Q29_5: 41 - % 
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Tabell 6. Kodning scenarion. 
 
Q30: Anta att du nyttjar maxbeloppet för utdelning (169 125 kronor) för att bli beskattad med 20 %. 
En lagförändring gör att maxbeloppet sänks (107 625 kronor). Belopp över denna gräns beskattas med 
30 %. Hur agerar du? 
Q30_1: Jag väljer att höja min lön och sänka min utdelning med motsvarande belopp 
Q30_2: Jag sänker min utdelning till det nya gränsbeloppet och låter vinsten ligga kvar i  
Q30_3: Jag fortsätter att ta ut samma utdelning 
Q30_4: Jag påverkar inte min utdelning 
Q31: Idag finns ett lönekrav baserat på företagets totala lönesumma. Om kravet uppfylls kan större 
utdelning delas ut som beskattas med 20 %. Anta att en lagförändring ökar lönekravet vilket gör att 
du inte når upp till kravet. Överskjutande utdelning med 30 %. Vad gör du? 
Q31_1: Jag höjer lönerna för att nå upp till kravet eftersom jag vill beskattas med 20 % på utdelningen 
Q31_2: Jag sänker utdelning eftersom företaget inte når upp till kravet 
Q31_3: Jag fortsätter dela ut samma utdelning. Den högre skattesatsen påverkar inte mitt beslut. 
Q31_4: Jag kan inte påverka företagets utdelning 
Q32: Anta att du tar ut en årlig utdelning i bolaget. Skattesatsen ligger idag på 20 %. En lagändring 
ökar denna skattesats till 25 %. Allt annat lika. Vad gör du? 
Q32_1: Jag fortsätter att dela ut samma summa i utdelning. 
Q32_2: Jag minskar utdelningen. 
Q32_3: Jag påverkar inte aktivt min utdelning 
Q33: Anta nu att en lagändring istället minskar denna skattesats till 15 %. Allt annat lika. Vad gör du? 
Q33_1: Jag fortsätter att dela ut samma summa i utdelning. 
Q33_2: Jag ökar utdelningen. 
Q33_3: Jag påverkar inte aktivt min utdelning 
Q34: Anta att en ny lagändring nu gör det möjligt att ta in delägare som äger andelar under 4 %. 
Fördelen är att de nu kan inkluderas i företagets löneunderlag som skapar möjlighet till större 
utdelning och som beskattas till 20 %. Vad gör du? 
Q34_1: Jag tar inte in några nya delägare 
Q34_2: Jag tar in nya delägare 
Q34_3: Jag kan tänka mig att ta in nya delägare 
Q34_4: Jag kan inte påverka om företaget tar in nya delägare eller ej 
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6. Empiri och analys 
I detta kapitel är det huvudsakliga syftet att skapa en ökad förståelse och djupare kännedom 
om det data som samlats in från enkätundersökningen. Svaren kommer från 
fåmansföretagare och resultatet från informationsinsamlingen redovisas nedan. Empirin 
ligger sedan till grund för en djupare analysering. Analysen av det insamlade datamaterialet 
ska återkoppla resultatet till studiens syfte. Först analyseras datamaterialet separat för att 
sedan diskutera det data som probitanalyserna visat. Datat kopplas tillbaka till den teori som 
redovisats i tidigare kapitel och ett djupare resonemang förs om empirin. 
 

6.1 Egenskaper, attityder och agerande 
Under kommande avsnitt presenteras fåmansföretagarens egenskaper, attityder och agerande 
utifrån det data som insamlats från enkätens tre olika delar, samt de probittester som 
utformats. I del 6.1.1 presenteras den första delen av enkäten som beskriver delägarnas 
personliga aspekter såsom kön, ålder, utbildningsnivå samt frågor relaterade till företaget. 
Detta för att förstå vilken data som varit av vikt och delvis förklarat de problem studien syftar 
till att besvara. I denna del som redovisar fråga 1–21 har fråga 1 uteslutits på grund av dess 
ovidkommande för läsaren. Resterande presenteras utan inbördes ordning. I del 6.1.2 
besvaras studiens första problemformulering som frågar vad fåmansföretagaren har för attityd 
till kapital- och utdelningsbeskattning. I detta avsnitt diskuteras även vilka egenskaper 
redovisade i 6.1.1. som visats ha en effekt på dessa attityder. Nästa problemformulering 
besvarar i avsnitt 6.1.3 och frågar hur fåmansföretagaren kommer att agera på grund av en 
ändring av 3:12-reglerna? Avslutningsvis följer ett något mer omfattande kapitel, 6.2, där 
probittester av motiverade förväntningar utförts och redovisats för att besvara studiens sista 
problemformulering. Då den frågar vad olika egenskaper och attityder hos fåmansföretagaren 
och hos företaget har för effekt på ägarens agerande till följd av en ändring i 3:12-reglerna 
har denna del uppdelats i tre delar. Den första delen presenterar och diskuterar resultaten från 
testerna av egenskaper. Av detta följer en del som redogör för attitydernas påverkas, och 
avslutningsvis diskuteras de kontrollvariabler som ingått i samtliga tester. För kodning, se 
tabell 3–6. 
 
6.1.1 Fåmansföretagarens egenskaper 
I tabell 7 nedanför, redovisas respondenternas svar i de frågor från enkätundersökningens 
första del som mer specifikt träffar delägarens personliga egenskaper. Cirka 92 procent av 
respondenterna var män. Ägarnas fick själva fylla i sin ålder, 42 procent av respondenterna 
var mellan 35 och 59 år och cirka 35 procent var 60 år eller äldre. Sedan svarade ägarna på 
vilken deras högsta utbildningsnivå var. Hälften av delägarna har gymnasial utbildning och 
40 procent har läst på universitet. Denna fråga är av intresse för att i studien kunna undersöka 
huruvida respondenterna attityd till skatt ser ut. Enligt Hammar et al. (2008) är högutbildade 
svenskar i större uträckning mer angelägna om att skattepolitiken bör ha mindre fokus på 
omfördelning, vilket innebär att resurser fördelas om från höginkomsttagare till 
låginkomsttagare (Hammar et al. 2008, s. 541). Resultatet visar på att de fåmansföretagare vi 
har undersökt har liknande åsikter om vart de anser sig tillhöra politiskt. Då 40 procent hade 
universitetsutbildning kunde vi i kommande analyser använda oss av detta svarsalternativ för 
att studera ägarens attityd till beskattning. I frågan om vart respondenterna anser sig tillhöra 
politiskt sett var över 60 procent lagda åt höger och cirka 23 procent var varken lagda åt 
väster eller höger. I en studie utförd av Hammar et al. (2008) visar resultatet att 
vänsteranhängare är benägna att stödja högre skatter medan högeranhängare föredrar lägre 
skatter (Hammar et al. 2008, s. 541). De flesta i vår studie är mer lagda åt höger och borde 
således anse att skattesatserna på tjänst-, kapital och utdelningsbeskattning är för höga.  
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Respondenterna fick sedan svara på frågan om hur stor inkomst från tjänst de haft under 
2016. Cirka 46 procent tjänade mellan 292 601 och 438 900 kronor. Inkomsten hos 
människor har betydelse för hur de ställer sig till olika skattesystem (Edlund, 1999, s. 351). 
För de som tar ut en lön på över 900 000 kronor kommer att till följd av den trappa som 
införs i löneunderlaget dessa inte drabbas lika hårt av den skatteökning som kommer att ske 
(SOU 2016:75, s. 434). I vår studie är det 6,5 procent som tar ut en lön på över 638 401 
kronor. Dessa variabler syftar till att se om olika egenskaper kan bidra till att ägare i 
fåmansföretagen agerar på olika sätt beroende på situation.  
 
Tabell 7. Egenskaper delägaren  
           Antal 

svar 
Kön?  Kvinna  Man     107 
 8,4 % 91,6 %       
Ålder?  Min Max Med    107 
 23 73 50      
Högsta 
utbildningsnivå? 

Grundskola Gymnasial Universitet Annan    107 

 3,7 % 49,5 % 39,3 % 7,5 %      
Politisk 
läggning? 

Mer åt 
vänster 

Mer åt 
höger 

Varken 
eller 

Vet ej   107 

 14,0 % 60,7 % 23,4 %  1,9 %       
Årsinkomst från 
tjänst? (SEK 
före skatt) 

0 0–146 300  146 301–
292 600 

292 601–
438 900 

438 901–
638 400 

638 
401< 

107 

 0 % 2,8 % 4,7 % 44,9 %  42,1 %  6,5 %   
 
Tabell 8 sammanställer de svar som berör ägarens roll i företaget samt bolagets egna attribut. 
Först kontrollerades det huruvida respondenten utför ett aktivt arbete i företaget, vilket nästan 
alla gjorde. I förfrågan om de var aktiva i fler än ett bolag var svaren relativt jämt fördelade. 
Cirka 63 procent av ägarna hade varit aktiva i mer än nio år. Alltså har respondenterna i vår 
studie stor erfarenhet av att vara delägare och borde vara insatta i frågor som rör företagets 
ekonomi och hur företaget planerar och tänker kring skatter. De flesta företagen hade mellan 
två till tre delägare. Över 65 procent av bolagen bestod av familj/närstående. Enligt Sjögren 
(2006) visar studier på att familjeägda företag lyckas sköta sina operativa uppgifter mer 
effektiv än andra former av ägande på företag. På så vis kan dessa företag hantera uppgifter 
på ett verksammare sätt. Att ledningen är samma som ägarna underlättar styrandet av 
företaget och gör att faktorer som kan rubba det operativa arbetet minimeras. (Sjögren, 2006, 
s. 165–166) Den föreslagna lagändringen är inte menad att träffa en specifik bransch eller typ 
av bolag men då nyetablerade företag inte har ett sparat gränsbelopp som kan utnyttjas skulle 
ändringen kunna innebära att en konkurrensmässig nackdel. (SOU 2016:75, s. 43) 
 
I frågan efter svarade respondenterna på om de tagit utdelning från bolaget. 40 procent av 
ägarna tog inte någon utdelning alls medan över 35 procent tog ut över 169 126 kronor. I 
SOU framkommer det att 2/3 av ägarna inte tar någon utdelning vilket skiljer sig åt från vår 
undersökning. De företag som i dagsläget inte tar någon utdelning kommer i ett kortsiktigt 
perspektiv inte att drabbas av det föreslagna lagförslaget. Nästa fråga undersökte dock om 
ägarna planerade att ta utdelning i framtiden och över 93 procent planerade att göra detta. Det 
innebär att när företaget tar beslutet att börja dela ut kommer även de att träffas av den högre 
skattesatsen. (SOU 2016:75, s. 427) Dessa kan tänkas befinna sig i uppstartsfasen där 
utdelning oftast kan vara inaktuellt då företaget inte har medel att dela ut till ägarna (Adizes, 
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1989, s. 15,21) Bolag som utnyttjar hela gränsbeloppet och förväntas överstiga gränsen 
kommer att träffas av en högre skattesats (SOU 2016:75, s. 434). 
 
För att få bättre uppfattning om företagets situation på marknaden ställdes frågan om hur 
resultatutveckling sett ut i bolaget. Cirka 53 procent av ägarna upplevde att företagets resultat 
var stabilt för att efterföljas med att 30 procent som upplevde bolagets resultat som 
tilltagande.  
 
De kommande frågorna syftar till att ta redo om företaget strategiskt jobbar med sin ekonomi 
och sin framtida utveckling. 88 procent av företagen hade en anställd revisor. Om 
lagändringen går igenom beräknas de administrativa kostnaderna för företagen att öka (SOU 
2016:75, s. 428–429). För majoriteten av respondenterna i studien kan detta då innebära att 
kostnaderna för anställd revisor kan komma att öka. Över 75 procent av ägarna förde en 
dialog gällande beskattning med sin revisor. På frågan om bolaget planerar för expansion 
inom de kommande 3–5 åren visade det sig att över 50 procent vill expandera verksamheten. 
Slutligen fick respondenterna svara på om nyanställning är planerad. Resultatet visade att 
över 60 procent planerar att anställa någon ny i företaget i framtiden. Svaren gällande 
expansion och nyanställning tyder på att många företag planerar att utveckla verksamheten. 
Lagförslaget syftar inte till att träffa en specifik bransch eller ett likartat företag (SOU 
2016:75, s. 426–427). Kommer däremot skattekostnader för företag att öka, till följd av 
ändringen kan dessa företag med kostsamma framtidsplaner träffas mer specifikt och 
missgynnas.  
 
Tabell 8. Egenskaper fåmansföretaget 
     Antal 

svar 
 

Aktiv delägare?  Ja Nej   107  
 99,1 % 0,9 %        
Delägare i fler än ett bolag? Ja Nej   107  
 46,7 % 53,3 %       
I hur många år aktiv 
delägare? 

 
0–3 år 

 
4–8 år 

 
9 <år 

 107  

  10,3 % 27,1 %   62,6 %      
Hur många delägare i 
företaget?  

 
Medeltal 

 
 Min 

 
Max 

 107  

 2,4 st 1 st 20 st     
Ägarförhållandet?  Familj/närstående Delat 

familj/externa 
parter 

Bara 
externa 
parter 

Annat 107  

 65,4 % 8,4% 20,6 % 5,6 %   
Vilket år är bolaget 
registrerat? 

 
Medeltal 

 
Min 

 
Max 

 107  

 1988 1949 2017    
Hur stor var din utdelning 
från bolaget 2016? (SEK) 

  
0 

  
0–169 125 

  
169 126< 

  
105 

 

  40,0 % 24,8 %  35,2 %    
Är planen i framtiden att ta 
utdelning?  

  
Ja 

  
Nej 

    
107 

 

  94,4 % 5,6 %      
Bolagets resultat? Medeltal Min Max  99  
  2 154 620 -4 400 000 49 992 000    
Bolagets 
resultatutveckling? 

 Avtagande  Tilltagande  Relativt 
stabil 

 107  

 15,9 % 30,8 % 53,3 %     
Aktivt arbete med          
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skatteplanering?  Ja Nej 107 
  51,4 % 48,6 %      
Finns revisor?  Ja Nej    107  
  87,9 % 12,1 %      
Om revisor finns, förs 
dialog gällande 
beskattning?  

  
Ja  

  
Nej 

  
Vet ej  

  
99 

 

  75,8 % 22,2 % 2,0 %    
Planerar bolaget för 
expansion inom de 
kommande 3–5 åren? 

 
Ja  

 
Nej 

 
Vet ej  

  
107 

  

 54,2 % 34,6 % 11,2 %    
Planerar bolaget för 
nyanställning inom de 
kommande 3–5 åren? 

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

  
107 

 

 58,9 % 29 % 12,1 %    
 
6.1.2 Fåmansföretagarens attityd till beskattning 
Ett av studiens huvudsakliga syfte var att undersöka fåmansföretagares attityd till kapital- och 
utdelningsbeskattning. För att kunna besvara den problemformulering skapades 8 enkätfrågor 
som alla berör beskattning och respondenterna ställning till dagens politik och samhälle, se 
frågorna i tabell 9. De fyra första påståendena syftar till att ge en övergripande bild om hur 
ägarna ställer sig till dagens skattesystem och den politik som förs medan de kommande tre 
istället undersöker vad de anser om olika skattenivåer. Denna del avslutas sedan med en fråga 
istället för ett påstående. 
 
Över 42 procent anser att dagens skattesystem till viss del är rättvist för att sedan efterföljas 
med att cirka 34 procent inte alls anser det. Mer än 70 procent av delägare tycker alltså inte 
att dags skattesystem är rättvist, om detta skulle avspegla alla Sveriges delägare är detta en 
betydande del. En grundtanke med dagens skattesystem är att det ska upplevas som rättvist 
och legitimt av medborgarna (Regeringskansliet, 2015). Vår studie visar i motsats till detta, 
att en övervägande del av ägare i fåmansföretag inte upplever systemet som rättvist. Flera 
studier, bland annat Hammar et al. (2008) och Williamsson (2015) visar att självintresset har 
en betydande roll när individer dömer skattesatser och system (Hammar et al., 2008, s. 541; 
Williamsson, 2015, s. 206–208) Om delägaren inkluderar sig själv i den här frågan om 
rättvisa, det vill säga självintresset, kan antas att de inte är nöjda med den beskattning som 
idag rör dem själva. Det vore således en förklaring till detta resultat. SOU menar då tvärtemot 
att dagens regelverk är för till stor fördel för fåmansföretagaren, det vill säga orättvist jämte 
en vanligt anställd eller en ägare till andelar som inte klassas som kvalificerad. Ändringen 
ämnar därför att begränsa fåmansföretagarens möjlighet att inkomstförvandla uttag ur 
bolaget. (SOU 2016:75, s. 435). Eftersom vi inte ställt frågan om vad det är man inte anser är 
rättvist kan vi inte veta om en lagändring skulle förbättra denna syn eller inte. Dock finns 
studier som visar att självintresset inte alltid är det mest avgörande utan att vissa kan ta in 
medkänsla för sina medmänniskor och tänka vad är som egentligen är mest rättvist. 
(Hennighausen & Heinemann, 2014, s. 282) 
 
Nästa fråga handlar om respondenten har förtroende för dagens politiska styre. Över hälften 
av ägarna uppger att de inte alls har förtroende för det politiska styret för att följas med att 
över 37 procent av ägarna bara till viss del har förtroende. Detta kan kopplas till hur individer 
ställer sig till olika skattesatser och huruvida man tror att politiker kan hantera problem 
(Hammar et al., 2008, s. 541). Hammar et als. (2008) studie visar på att svenskar som 
misstror det politiska styret i större utsträckning är för lägre skatter på inkomst. Resultatet här 
liknar med andra ord föregående fråga, en betydligt större del av delägarna misstror våra 
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politiker. Här utfördes ett test för att undersöka om statistiskt samband kunde uppvisas mellan 
attityden till att skattesatsen på tjänst och kapital är för hög och respondentens politiska 
misstro. Resultatet, se Bilaga 2, visar på sannolikheten för att en person som misstror dagens 
politiska styre är signifikant högre om personen anser att skattesatsen på kapital är för hög. 
Studiens respondenter återger därmed de tendenser Hammar et al. (2008) menar finns mellan 
förtroende för dagens politiker och uppfattningen om att skattesatsen på inkomst är för hög. 
 
I förfrågan om respondenterna var för progressiv skatt svarade cirka 49 procent att de till vis 
del är för progressiv beskattning. Nästan 80 procent av respondenterna väljer att ställa sig i de 
två mittenspannen som kan anses vara mer neutralt inställda. För att förstå vad som 
egentligen påverkar delägares åsikter om progressivitet testades, i mening med Hennighausen 
och Heinemann (2014), om upplevd rättvisa samt nivå av inkomst har någon inverkan på 
attityden. Testen gav låga p-värden och således kan vi påvisa att sannolikheten för att en 
delägare anser det progressiva skattesystemet som bra är signifikant högre om samma 
delägare även bedömer systemet som rättvis. Vi kan dock inte visa att även höginkomsttagare 
i större utsträckning är för det progressiva systemet. Detta innebär att vi kan styrka 
Hennighausen och Heinemann (2014) tes om att rättviseaspekten verkar ha en effekt i 
delägarens reflektion kring progressivitet (Hennighausen & Heinemann, 2014, s. 282). Att 
höginkomsttagare, som egentligen missgynnas av progressiviteten kan bortse från sin egna 
nytta och anse det som bra, kan vi däremot inte uttala oss om.  
 
I frågan om skattesatsen på tjänst är för hög instämmer cirka 35 procent av respondenterna 
till viss del att den är för hög för att sedan fördelas lika på de andra svarsalternativen. 
Respondenternas inställning till den nuvarande skattesatsen på inkomst av kapital visar på att 
över 42 procent anser den vara allt för hög. För skattesatsen på kapitalvinster från 
fåmansbolag tycker 33 procent att skattesatsen är för hög, och lika stor andel som instämmer 
till viss del att den är för hög. Eftersom fler respondenter uppger att de anser skattesatsen på 
kapital vara allt för hög i jämförelse med på tjänst, har vi valt att testat vad som påverkar 
denna attityd till skattesatsen på kapital. Sannolikheten att delägaren anser kapitalskatten för 
hög ökar med delägarens ålder och är betydligt större om delägaren är politiskt lagd åt höger. 
Detta bekräftas av Hammar et al. (2008) som menar att högeranhängare är mer positiva till 
lägre skatter (Hammar et al. 2008, s. 541). Agarwal (2009) menar att erfarenhet och 
förvärvad kunskap ökar med åldern men att andra förmågor minskar (Agarwal et Al, 2009, 
s.53). Vi kan visa att delägarens ålder har inverkan men inte om det beror på ökad erfarenhet 
eller sämre omdöme. Om delägaren i motsatts är för det progressiva skattesystemet är 
sannolikheten mindre att de anser skattesatsen på kapital vara för hög. Sannolikheten minskar 
även med delägarens ökade inkomst. En förklaring till detta kan tänkas vara skattesatsen som 
träffar deras inkomst av tjänst, vilket mest troligt, om inkomsten överstiger den statliga 
skiktgränsen, kan uppgå till 52 procent. Att betala kapitalskatt på 30 procent kan således 
anses lindrigt. Resultatet visar inga samband mellan att vara högutbildad och att anse 
skattesatsen vara för hög. För p-värden och modellens signifikansnivå, se bilaga 2. 
 
Att ett samband existerar mellan ålder och prestation har flera forskare konstaterat, till 
exempel Li et al. (2013) och Gourinchas and Parker (2002). Li et al. (2013) visade bland 
annat på att äldre individer jämfört med yngre personer har signifikant lägre flytande 
intelligens, men högre kristalliserad intelligens. (Li et al, 2013, s. 601) 
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Tabell 9. Attityder. 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Antal 
svar 

Jag anser att dagens skattesystem är 
rättvist 

    107 

 3,7 % 19,6 % 42,1 % 34,6 %  
Jag har förtroende för dagens politiska 
styre 

    107 

 1,9 % 6,5 % 37, 4 % 54,2 %  
Jag anser att progressiv beskattning är 
bra. Motsatsen hade varit en platt skatt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
107 

 7,5 % 29,9 % 48, 6 % 14,0 %  
Jag anser att det är bra att kapital och 
tjänst beskattas olika 

     
107 

 29,9 % 30, 8 % 31,8 % 7,5 %  
Jag anser att den nuvarande 
skattesatsen på inkomst av tjänst är för 
hög (30 %) 

 
 

   
 

 
107 

 23,4 % 24,3 % 34,6 % 17,8 %  
Jag anser att den nuvarande 
skattesatsen på inkomst av kapital är 
för hög (30 %) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
107 

 42,1 % 25,2 % 23,4 % 9,3 %  
Jag anser att den nuvarande 
skattesatsen på kapitalvinst i 
fåmansföretag är för hög (20 %) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
106 

 33,0 % 11,3 % 33,0 % 22,6 %  
 
I tabell 10 nedan ställdes frågan om vid vilken skattenivå som utdelning längre inte är aktuell 
för delägaren. Cirka 41 procent ansåg att nivån gick mellan 26 till 30 procent för att följas av 
27 procent som ansåg att gränsen gick mellan 31 till 35 procent. Alltså visar resultatet på att 
cirka 58 procent av respondenterna anser att gränsen på skattenivån går mellan 26 till 30 
procent. Om skattesatsen kommer att höjas ytterligare och närma sig skattesatsen på övriga 
utdelningar innebär det att företagen kan antas ändra sin utdelningsstrategi. Detta kan bero på 
att entreprenören inte får den ersättning som den anser sig förtjäna för sin insats i företaget 
och således kan uppmuntran till entreprenöriell verksamhet upplevas som hämmande (SOU 
2017:75, s. 409).  
 
Tabell 10. Tolerans på skattenivå. 
      Antal 

svar 
Vid vilken skattenivå är inte utdelning 
längre aktuellt för Dig? 

20–25 % 26–30% 31–35 % 36–40 
% 

40- %  
106 

 17 % 40,6 % 27,4 % 8,5 % 6,6 %  
 
6.1.3 Fåmansföretagarens agerande i olika scenarion 
Under denna del presenteras fåmansföretagarens val av agerande i olika scenarion utifrån den 
data insamlad från enkätens tredje och sista del. Avsnittet syftar till att visa potentiella följder 
av det förslag till förändring av 3:12-reglerna som nu ligger för betänkande och således 
besvara vår tredje problemformulering. På följande scenarion har vi fått in 107 svar. 
 
Scenariona bygger alla på lagförslaget från Statens Offentliga Utredningar men har delats upp 
efter dess olika delar vilket innebär att var och en av scenario enbart berör en viss del av 
förslaget. Om hela lagförslaget skulle införas skulle således samtliga förändringar, med 
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undantag från scenario fyra, att införas. Scenario 1 beskriver en situation till följd av 
förändring i förenklingsregeln och dess schablonbelopp. Scenario 2 berör huvudregeln och 
mer specifikt löneuttagskravet. Nästa situation gäller en ökad skattesats, det fjärde en 
minskad och det sista femte handlar om kapitalandelskravet som också ingår i huvudregeln. 
Delägaren ombads att sätta sig in i situationen och välja det alternativ som överstämde bäst 
med deras val av agerande. Frågorna är uppbyggda efter SOU:s förslag av nya regler för 
kapital- och utdelningsbeskattning för fåmansföretagare och svaren är utformade efter SOU:s 
simuleringar av förväntade effekter och följder. Respondenternas svar redovisas nedan i 
tabell 11. 
 
Tabell 11. Scenarion 
     
Anta att du nyttjar maxbeloppet för 
utdelning (169 125 kronor) för att bli 
beskattad med 20 %. En 
lagförändring gör att maxbeloppet 
sänks (107 625 kronor). Belopp över 
denna gräns beskattas med 30 %. 
Hur agerar du? 

Jag väljer att 
höja min lön 
och sänka min 
utdelning med 
motsvarande 
belopp 

Jag sänker 
min utdelning 
till det nya 
gränsbeloppet 
och låter 
vinsten ligga 
kvar i bolaget 

Jag fortsätter att 
ta ut 
sammautdelning. 
 

Jag 
påverkar 
inte min 
utdelning. 

 15,0 % 62,6 % 12,1 % 10,3 % 
Idag finns ett lönekrav baserat på 
företagets totala lönesumma. Om 
kravet uppfylls kan större utdelning 
delas ut som beskattas med 20 %. 
Anta att en lagförändring ökar 
lönekravet vilket gör att du inte når 
upp till kravet. Överskjutande 
utdelning beskattas med 30 %. Vad 
gör du? 

Jag höjer 
lönerna för att 
nå upp till 
kravet 
eftersom jag 
vill 
beskattasmed 
20 % på 
utdelningen 

Jag sänker 
utdelning 
eftersom 
företaget inte 
når upp till 
kravet 

Jag fortsätter 
dela ut samma 
utdelning. Den 
högre 
skattesatsen 
påverkar inte 
mitt beslut 

Jag kan inte 
påverka 
företagets 
utdelning 

 24,3 % 57,9 % 14,0 % 3,7 % 
Anta att du tar ut en årlig utdelning 
i bolaget. Skattesatsen ligger idag på 
20 %. En lagändring ökar denna 
skattesats till 25 %. Allt annat lika. 
Vad gör du? 

Jag fortsätter 
att dela ut 
samma 
summa i 
utdelning 

Jag minskar 
utdelningen 

Jag påverkar 
inte aktivt 
minutdelning 

 

 37,4 % 49,5 % 13,1 %  
Anta nu att en lagändring istället 
minskar denna skattesats till 15 %. 
Allt annat lika. Vad gör du? 

Jag fortsätter 
att dela ut 
samma 
summa i 
utdelning 

Jag ökar 
utdelningen 

Jag påverkar 
inte aktivt min 
utdelning 

 

 44,9 % 45,8 % 9,3 %  
Anta att en ny lagändring nu gör det 
möjligt att ta in delägare som äger 
andelar under 4 %. Fördelen är att 
de nu kan inkluderas i företagets 
löneunderlag som skapar möjlighet 
till större utdelning och som 
beskattas till 20 %. Vad gör du? 

Jag tar inte in 
några nya 
delägare. 

Jag tar in nya 
delägare 

Jag kan tänka 
mig att ta in nya 
delägare 

Jag kan inte 
påverka om 
företaget 
tar in nya 
delägare 
eller ej 

 57,9 % 7,5 % 30,8 % 3,7 % 
 
Det första scenariot beskriver en lagförändring som sänker maxbeloppet för utdelning enligt 
förenklingsregeln från 169 125 till 107 625 kronor. Eftersom belopp över denna gräns 
beskattas med 30 procent frågades delägaren hur denna skulle agera till följd av förändringen. 
Majoriteten, 62,6 procent av respondenterna svarade att de skulle sänka sin utdelning till det 
nya gränsbeloppet och istället låta vinsten ligga kvar i bolaget. 
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Scenario nummer två handlar om lönekravet som antas öka vid en lagförändring. Delägaren 
ombeds anta att de på grund av ökningen inte når lönekravet och således inte kan dela ut lika 
mycket till den lägre skattesatsen om 20 procent. Eftersom överskjutande utdelning beskattas 
med 30 procent tillfrågas delägaren hur denna skulle agera i denna situation. Även här 
svarade majoriteten, 57,9 procent, att de sänker sin utdelning. Företag antas få det svårare att 
nå upp till löneuttagskravet som krävs för att få dela ut den lönebaserade utdelningen till en 
lägre skattesats. Att höja företagets löner för att nå upp till kravet kan vara allt för kostsamt 
och således krävs istället en ändring av företagets strategi. Simuleringarna i SOU menar 
därför att ägarna kommer att välja att gå över från huvudregeln till förenklingsregeln för att 
beräkna de gränsvärden företaget kan använda sig utav. (SOU 2016:75, s. 415) Vår studie 
visar på att ägarna väljer att sänka sin utdelning för att anpassa sig efter ändringen men vi kan 
inte visa om de även skulle välja att byta från huvudregeln till förenklingsregeln. Statens 
offentliga utredning tror också att denna lagförändring skulle innebära att många av landets 
delägare som idag använder sig av det lönebaserade utrymmet skulle välja att minska 
utdelningen, men istället höja sin lön, eftersom man förväntar sig att de flesta vill ha kvar 
samma disponibla månadsinkomst. (SOU 2016:75, s. 434). Vårt resultat visar att endast 15 
procent av respondenterna skulle ha valt detta alternativ till följd av lagförändringen. Om 
detta avspeglar alla Sveriges delägare kan vi inte säga men om vi bara ska se till vår studie 
och våra resultat bör denna lagändring inte i samma utsträckning samla in de skattepengar 
staten har förutspått.  
 
Nästa scenario vill att delägaren förutsätter att en årlig utdelning tas ut ur bolaget. 
Skattesatsen ligger på 20 procent men en lagändring ökar denna skattesats till 25 procent och 
respondenterna uppmanas således ge det svar som bäst avspeglar deras agerande till följd av 
ändringen. Här var svaren något mer jämlika, där cirka hälften svarade att de skulle minska 
utdelningen medan 37,4 procent menar att de skulle fortsätta att dela ut samma summa. I 
motsats till föregående fråga målas samma scenario upp igen fast med enda skillnaden att 
lagförändringen sänker skatten, från 20 procent till 15 procent. I detta fall var svaren väldigt 
jämt fördelade mellan att fortsätta dela ut samma summa i utdelning och att öka sin utdelning. 
Fåmansföretagares skatt på utdelning har ansetts allt för låg i förhållande till skattesatser på 
andra former av kapitalvinster.  
 
Avslutningsvis ställdes en fråga med tillhörande scenario om kapitalandelskravet, som med 
lagförändringen helt skulle avskaffas. Cirka 60 procent av respondenterna anger att detta inte 
skulle bidra till att de tar in fler delägare. Däremot är andelen betydligt större av de som 
numera kan tänka sig att ta in nya delägare än de som bestämt uppger att det skulle gör det, 
dessa uppgår till 30,8 respektive 7,5 procent. I de nuvarande reglerna krävs dessa fyra procent 
för att ägaren ska få ta del av en lönebaserad utdelning till den förmånligare skattesatsen 20 
procent och problematiken har legat i att företag med många ägare med små andelar då inte 
fått inkluderas i detta. Därav menar SOU att ägare till följd av slopandet kommer kunna 
erbjuda ett mer attraktivt delägarskap i bolaget. Tidigare har dessa andelar som beskrivet varit 
mindre fördelaktiga. (SOU 2016:75, s. 403–404) SOU uppger dock i samma andetag att 
avskaffandet i praktiken inte skulle få någon betydelse om även de andra förslag som 
presenteras skulle gå igenom. Dessa skulle då täcka syftet kapitalandelskravet idag fyller och 
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såldes bör inte avskaffandet påverka incitamenten till skatteplanering eller underlätta 
delägarskap. (SOU 2016:75, s. 203) 
 
Eftersom vår studie visar att majoriteten av studiens respondenter trots slopandet av 
kapitalandelskravet inte överväger att ta in nya delägare kan detta ge en indikation på att ett 
av syftena för utredningen inte är av betydelse för de ägarna vi har undersökt. De bolag vi har 
undersökt är i regel små till storleken med två till tre delägare. Dessutom består majoriteten 
av företagen av familj/närstående där intresset för att ta in en ny part eventuellt inte existerar. 
 
6.2 Probittest och analys av förväntningar 
Nästa del presenterar en sammanställning av studien statistiska tester utförda utifrån 
enkätundersökningen svar. Med syfte att visa på om ägarnas ageranden kan bero på olika 
attribut och attityder har probitanalyser utförts. I tabell 13 redovisas resultaten samt 
modellens signifikansnivå från de första skattade probitregressioner som ska undersöka om 
de valda beroende variablerna påverkas av de egenskaperna som vi valt att hålla fasta även i 
de kommande analyserna som inkluderar attityder. Några av dessa återkommer som 
kontrollvariabler i alla probittester då vi anser de vara allmänna och övergripande för 
samtliga finansiella beslut. Dessa är; Qalder, som beskriver respondentens ålder, Q11_2 som 
uttrycker att delägaren anser sig vara mer åt höger, Q7 bolagets grundande samt Q15 som är 
företagets resultat före skatt år 2016. Längre motivering till varför just dessa används i alla 
tester finns att läsa i kontrollvariabler.  
 
Tabell 12. Beskrivande statistik av ingående variabler  
     
Kontrollvari
abler: 

Respondentens 
ålder 
Qalder 

Bolaget 
registrerat 
Q7 

Mer politiskt höger 
Q11_2 

Bolagets resultat 
Q15 

 Min 23 
Max 73 
Med 50 

Min 2017  
Max 1949  
Med 1988 

60,7 % Min -4 400 000 
Max 49 992 000  
Med 2 154 620 

Egenskaper: Delägare i fler än 
ett bolag 
Q3_1 

Antal delägare 
Q5 

Inkomst 290600 – 
438900 
Q12_4 

Aktiv skatteplanering 
Q17_1 

 46,7 % Min 1 
Max 20  
Med 2,4 

44,9 % 51,4 % 

 Dialog om 
beskattning 
Q19_1 

Planerar för 
expansion 
Q20_1 

Planerar för 
nyanställning 
Q21_1 

 

 75,8 % 54,2 % 58,9 %  
Attityder: Anser 

skattesystemet 
rättvist 
Q22 

Har förtroende 
politiska styret 
Q23 

Anser progressiv 
besk. bra  
Q24 

Anser olika kapital & 
tjänst besk. bra 
Q25 

 23,3 % 8,4 % 37,4 % 60,7 % 
 Anser skattesats 

tjänst för hög Q26 
Anser skattesats 
kapital för hög 
Q27 

  

 47,7 % 67,3 %   
Scenarion: Sänker utdelning 

Q30_2 
Höjer lön 
Q31_1 

Delar ut samma 
Q32_1 

Tar in nya delägare 
Q34_3 

 62,6 % 24,3 % 37,4 % 57,9 % 
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6.2.1 Egenskaper 
Den redovisade teorin i kombination med utredningen av Statens Offentliga Utredningar har 
gjort att vi har skapat oss uppfattningar om hur olika egenskaper bör påverka dessa fyra olika 
finansiella beslut. Till följd av detta har vi initialt utfört fyra olika probitregressioner på dessa 
förväntningar som presenteras och motiveras utförligare i avsnitt 4.4, förväntade utfall. 
Förväntning 1 motsvarar 1a och testar om delägare som riskerar att falla över skiktgränsen för 
statlig skatt till följd av en löneökning är mer benägna att sänka sin utdelning till det nya 
gränsbeloppet och låta vinsten ligga kvar i bolaget. Förväntning 2 i tabellen redovisar de 
resultat som framkom från förväntning 2a och 2b. Dessa antog att delägare till bolag med fler 
delägare samt till bolag som för en diskussion kring beskattning med sin revisor är mindre 
benägen att höja lönerna för att nå upp till det ökade lönekravet för att delägarna ska bli 
beskattade med 20 % på sin utdelning. Förväntning 3 behandlar förväntning 3a och 3b och 
testar om delägare till bolag som inte planerar att expandera samt anser sig aktivt 
skatteplanera är mer benägna att fortsätta dela ut samma utdelning trots en ökad skattesats" 
Den sista förväntningen i tabellen, Förväntning 4, redovisar slutligen resultaten från testerna 
av förväntning 4a, 4b och 4c som antar att delägare till kvalificerade andelar i flera bolag, 
som för en dialog om beskattning med sin revisor samt planerar för en framtida nyanställning 
i större utsträckning kan tänka sig att ta in nya delägare. För de egenskaper som inte nämnts 
nedan kan inte ett samband påvisas av probittesterna då p-värden antagit ett för högre värde 
än 0,1 och således sakna signifikans, detta kan ses i bilaga 2. 
 
De beroende variablerna som testats i kommande probitanalyser är svarsalternativ kopplade 
till de scenarion respondenterna ställts inför och beskriver ett val av agerande till följd av en 
förändring i skattelagstiftningen. Den beroende variabeln Q30_2 säger "Jag sänker min 
utdelning till det nya gränsbeloppet och låter vinsten ligga kvar i bolaget.", Q31_1 som tillhör 
scenario två säger "Jag höjer lönerna för att nå upp till kravet eftersom jag vill beskattas med 
20 % på utdelningen.", Q32_1 är densamma som "Jag fortsätter att dela ut samma summa i 
utdelning" och Q34_3 är valet att "Jag kan tänka mig att ta in nya delägare". 
 
Tabell 13. Probitanalys med egenskaper.  
 
EGENSKAPER    

Förväntning 1 
Q30_2 

Förväntning 2 
Q31_1 

Förväntning 3 
Q32_1 

Förväntning 4 
Q34_3 

Dialog om beskattning 
Q19_1 
 

 0,6359* 
(,350) 

 0,6223* 
(,351) 

Planerar för expansion 
Q20_1 

  -0,5937** 
(,284) 

 

Aktiv skatteplanering 
Q17 

  0,5365* 
(,283) 

 

Inkomst  
290600 – 438900 Q12_4 

0,2043 
(,296) 

   

Antal delägare 
Q5 

 -0,0213 
(0,068) 

  

Delägare i fler än ett bolag 
Q3 

   0,2218 
(,285) 

Planerar för nyanställning 
Q21_1 

   0,8145*** 
(,313) 

KONTROLLVARIABEL     
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Ålder  
Qalder 

 0,0085 
(,013)  

0,0240* 
(,013) 

0,0070 
(.012) 

0,0042 
(,012) 

Mer politisk höger 
Q11_2 

0,5848** 
(,282) 

-0,2969 
(,305) 

-0,0970 
(,292) 

-0,1422 
(,312) 

Bolaget registrerat Q7 -0,0152 
(,010) 

0,0050 
(,010) 

0,0047 
(,010) 

-0,0111 
(,011) 

Bolagets resultat 
Q15 

0,0167 
(,029) 

-0,0182 
(,076) 

-0,0152 
(,029) 

0,0006 
(,031) 

 
NOBS 99 99 99 99 
LR CHI2 7,13 7,10 9,39 13,25 
PROB> CHI2 0,2112 0,3120 0,1530 0,0663 
PSEUDO R2 0,0554 0,0634 0,0712 0,1076 
LOG LIKELIHOOD -60,75 -52,40 -61,23 -54,91 
 
Signifikansnivå: * = 0,10, ** = 0,05, *** = 0,01. Koefficienter med standardavvikelsen inom parentes. 
Beroendevariabeln antar värdet 1 om respondenten antar svarsalternativet. 
 
Förväntning 1: 

1a: "Delägare som riskerar att falla över skiktgränsen för statlig skatt till följd av en 
löneökning är mer benägna att sänka sin utdelning till det nya gränsbeloppet och låta vinsten 

ligga kvar i bolaget."  
 
I det första scenariot ska respondenten anta att den utnyttjar hela det maxbeloppet som finns 
för att utdelning ska beskattas till 20 procent. En lagförändring sänker detta belopp vilket 
innebär att utdelningen över denna gräns istället beskattas med 30 procent. Respondenten 
ombads sedan välja det svarsalternativ som de ansåg bäst stämma överens med deras val av 
agerande. Således inkluderades den beroende variabeln Q30_2 och den oberoende variabeln 
Q12_4 som beskriver inkomster mellan 292 600 - 438 900 kronor före skatt. Utöver dessa 
variabler inkluderades kontrollvariablerna som presenteras längre ner i detta kapitel. 
 
Probitanalysen kunde inte visa att sannolikheten är signifikant högre att en slumpmässigt vald 
delägare i ett fåmansbolag sänker sin utdelning till ett nytt lägre gränsbelopp och låter vinsten 
ligga kvar i bolaget om individen har en årsinkomst mellan 292 600 - 438 900 kronor. 
Hypotesen kan inte styrkas då p-värdet för att årsinkomst skulle påverka detta val av 
agerande inte var lågt nog. Syftet med att ändra lagen skulle vara att minska incitamentet för 
höginkomsttagare att omvandla inkomster och undkomma det progressiva skattesystemet.  
Studien kan inte statistiskt påvisa att det är just höginkomsttagare som låter vinsten ligga kvar 
i bolaget istället för att höja lönen. Således kan vi inte visa att lagändringen varken minskar 
eller ökar incitamenten. Det hade varit intressant att se om ett samband finns mellan de som 
uppgett att de skulle höja sin lön och sänka sin utdelning och de med en årsinkomst mellan 
292 600 - 438 900 kronor. Om resultatet visat att denna grupp agerat som ovan nämnt hade vi 
kunnat visa på att lagförslagets syfte uppnåtts. Detta kunde dock inte testas då gruppen av 
respondenter som svarat detta var för liten.  
 
Förväntning 2 
2a: "Delägare till bolag med fler delägare är mindre benägen att höja lönerna för att nå upp 

till det ökade lönekravet för att delägarna ska bli beskattade med 20 % på utdelningen."  
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2b: "Delägare till bolag som för en diskussion kring beskattning med sin revisor är mindre 
benägen att höja lönerna för att nå upp till det ökade lönekravet för att delägarna ska bli 

beskattade med 20 % på utdelningen." 
 

I det andra scenariot ska respondenten anta ett lönekrav baserat på företagets totala 
lönesumma som gör att bolaget får dela ut en större summa till 20 procentig beskattning. En 
lagförändring ökar kravet vilket gör att dennes företag inte längre når upp till gränsen. 
Utdelning över gränsbelopp beskattas med 30 procent. I probitregressionen inkluderades den 
beroende variabeln Q31_1 samt de oberoende variablerna Q3 och Q19_1 som beskriver "fler 
delägarskap" och "dialog om beskattning med revisor". Denna förväntning prövades också 
med de konstanta variablerna, det vill säga ålder, politisk läggning, bolagets resultat och 
grundande.  
 
Analysen visar på att sannolikheten att en slumpmässigt utvald delägare i ett fåmansbolag 
väljer att höja löner för att nå upp till det ökade lönekravet är signifikant högre om företaget 
för en aktiv dialog gällande beskattning med sin revisor. Detta går alltså emot vår förväntning 
om att dessa delägare skulle var mindre benägna att höja lönerna. Det kan betyda, att 
resultaten i bolagen är tillräckliga för dess utdelning och således kan tänkas att delägarna i 
vår studie inte delar ut mer än vad deras företags vinstförmåga tillåter. Inget statistiskt 
samband kan visas om detta val sker i större utsträckning om bolaget består av fler delägare.  
 
Förväntning 3: 
3a: "Delägare till bolag som inte planerar att expandera är mer benägna att fortsätta dela ut 

samma utdelning trots en ökad skattesats" 
 

3b: "Delägare till bolag som anser sig aktivt skatteplanera är mer benägna att fortsätta dela 
ut samma utdelning trots en ökad skattesats" 

 
I det tredje scenariot ska respondenten anta att denne tar ut en årlig utdelning i bolaget till en 
skattesats av 20 procent. En lagändring ökar denna skattesats till 25 procent. Delägaren fick 
sedan välja det svarsalternativ som de ansåg bäst stämma överens med deras val av agerande 
till följd av detta. I probitregressionen inkluderades utöver kontrollvariablerna, variablerna 
om företagets egenskaper där ena undersöker om företaget aktivt skatteplanerar och den 
andra om företaget planerar att expandera inom de kommande tre till fem åren.  
 
Probitanalysen visade att sannolikheten att en slumpmässigt vald delägare i ett fåmansföretag 
väljer att fortsätta dela ut samma utdelning trots en ökad skattesats är signifikant lägre om 
bolaget planerar att expandera inom de kommande tre till fem åren och signifikant högre om 
företaget aktivt skatteplanerar. Alltså kan ett samband påvisas mellan detta val av agerande 
och aktiv skatteplanering samt bolag utan avsikt för expansion. Detta bekräftar den 
förväntning som utformats inför regressionen. 
 
Syftet med att höja skatten från 20 till 25 procent är att minska skatteplanerande eftersom 
delägaren då träffas av en skatt som är närmare belägen skattenivån på andra former av 
utdelningar (SOU 2016:75, s. 25). I denna studie uppger över 59 procent av respondenterna 
att de aktivt skatteplanerar. Eftersom probitanalysen visar att de delägare som aktivt 
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skatteplanerar är mer benägen att fortsätta dela ut samma summa trots en ökad skattesats, kan 
antas att ett av lagförändringens huvudsyften skulle uppnås. När företaget fortsätter att dela ut 
trots en högre skattesats försöker man inte kringgå skatten och därmed har skatteplaneringen 
tappat lite av sitt syfte. Om detta resultat avspeglar alla Sveriges fåmansföretagare kan inte vi 
säga, men om så vore kan detta antyda att en lagförändring skulle lyckas träffa målgruppen, 
det vill säga de som skatteplanerar. Att planer på expansion påverkar detta beslut får stöd i 
Adizes (1989) tidigare studier där han genom företagets livscykel påvisar att expansion i 
vissa stadier i bolagets liv kan ha prioritet framför utdelning (Adizes, 1989, s. 32–34). 
Resultaten från den här studien visar att företag inte planerar att expandera parallellt med att 
delägaren fortsätter dela ut till en högre skattesats.  
 
Förväntning 4: 
4a: "Delägare som äger kvalificerade andelar i fler bolag kan i större utsträckning tänka sig 

att ta in nya delägare" 
 

4b: "Delägare till bolag som för en dialog om beskattning med sin revisor kan i större 
utsträckning tänka sig att ta in nya delägare" 

 
4c: "Delägare till bolag som planerar för en framtida nyanställning kan i större utsträckning 

tänka sig att ta in nya delägare" 
 
Avslutningsvis ombeds respondenten anta att en ny lagändring gör det möjligt att ta in 
delägare som äger andelar under 4 procent till lika fördelaktig utdelningsbeskattning. Frågan 
grundar sig på det femte och sista scenariot i enkätundersökningen. Delägaren fick sedan 
välja ett av de fyra svarsalternativen som bäst avspeglade deras val av agerande till följd av 
förändringen. Probitmodellen inkluderade därför den beroende variabeln Q34_3 som är 
svarsalternativet givet i förväntningen ovan, samt tre oberoende variabler som beskriver fler 
delägarskap, dialog med revisor och planer för nyanställning. Denna förväntning prövades 
också med de konstanta variablerna vi redovisat ovan, det vill säga ålder, politisk läggning, 
bolagets resultat och grundande. P-värden och signifikans av dessa variabler diskuteras längst 
ner i kapitlet. Probitanalysen visade att sannolikheten för att en slumpmässigt vald delägare i 
ett fåmansbolag kan tänka sig att ta in nya delägare till följd av kapitalandelskravets 
avskaffande är signifikant högre om en dialog om beskattning förs med revisor samt om 
bolaget planerar för nyanställning. Signifikansen var inte under 10 procent för att 
respondenter som är delägare i fler än ett bolag skulle påverka viljan att anställa och således 
kan inte den delen av förväntningen styrkas. 
 
Syftet med testet var att pröva om denna studie kan visa på liknande effekt som SOU menar 
att avskaffandet av kapitalandelskravet skulle skapa. Regeringen vill med en lagförändring 
minska incitamenten till skatteplanering och den inkomstomvandling som sker genom att nya 
mindre bolag skapas av de redan befintliga företagen. Enligt utredningen skulle detta kunna 
uppnås genom att underlätta för bolag att erbjuda externa parter och anställda mer 
fördelaktiga andelar och således ta bort kapitalandelskravet. (SOU 2016:75, s. 182) Det man 
vill är alltså att delägare som planerar sig till lägre beskattning genom att äga fler mindre 
bolag istället nu ska erbjudas delägarskap. Vi kan som nämnt påvisa samband mellan 
skatteplanering och delägare som kan tänka sig att nyanställa som en följ av lagändringen 
vilket kan vara en indikation på att skatteplaneringen minskar. De som skatteplanerar gör som 
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SOU vill, det vill säga anställer. Eftersom vi inte kan visa att dessa delägare inkomst 
omvandlar genom att äga fler små bolag är dock den tes ganska svag. Testet har enbart utförts 
på de som "kan tänka sig att ta in nya delägare", inte de som faktisk säger att de ska göra det, 
då denna grupp var väldigt liten. Vilket i fortsatt mening försvagar påståendet att 
kapitalandelskravets slopande skulle ha den effekt på skatteplanering man vill uppnå. Faktum 
är att 57,9 procent fortfarande uppger att de inte skulle ta in nya delägare på grund av 
lagändringen vilket i praktiken, om detta skulle vara en siffra som avspeglar hela Sverige, 
innebär att effekterna som man vill uppnå genom lagändringen inte skulle bli avsevärt stora. 
 
Avslutningsvis bör modellernas låga förklaringsgrad och avsaknad av resultat med signifikant 
stöd påpekas. Detta gör att studiens resultat bör tolkas med försiktighet och vi uppmanar till 
fortsätta studier inom ämnet. De vaga resultaten kan förklaras av studiens explorativa form. 
Modellerna och metoden som används har inte kunna efterliknas eller grundat sig på redan 
befintlig forskning då studiens problem berör en aktuell och helt ny händelse på marknaden.  
 
6.2.2 Egenskaper och attityder 
Samtliga av de skapade förväntningarna har utökats med tilläggsförväntningar, som bygger 
på den aktuella förväntningen med en tro om hur en viss typ av attityd till beskattning kan 
påverka valet av agerande.  
 
Tabell 14. Probitanalys med egenskaper och attityder.   
ATTITYDER  Scenario 1 

Q30_2 
Scenario 2 
Q31_1 

Scenario 3 
Q32_1 

Scenario 5 
Q34_3 

Anser skattesystemet rättvist 
Q22 

   -0,1401 
(,337) 

Har förtroende politiska styret 
Q23 

  0,9206* 
(,494) 

 

Anser progressiv besk. bra Q24 0,2507 
(0,284) 

   

Anser olika kapital/tjänst besk. 
bra Q25 

 
 

0,1513 
(,296) 

  

Anser skattesats tjänst för hög 
Q26 

-0,0058 
(,281) 

   

Anser skattesats kapital för hög 
Q27 

 0,0359 
(,336) 

  

EGENSKAPER     
Aktiv skatteplanering Q17 
 

  0,6042** 
(,291) 

 

Dialog om beskattning Q19_1 
 

 0,6436* 
(,351) 

 0,6152* 
(,352) 

Planerar för expansion Q20_1 
 

  -0,5261* 
(,291) 

 

Planerar för nyanställning 
Q21_1 
 

   0,8306*** 
(,317) 

Inkomst  
290600 – 438900 Q12_4 
 

0,2080 
(,298) 
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Aktiv delägare Q5  -0,0305 
(,074) 

  

Delägare i fler än ett bolag Q3    0,2241 
(,285) 

KONTROLLVARIABLER     
Ålder Qalder 
 

0,0080 
(,013) 

-0,0245* 
(,013) 

0,0084 
(,012) 

0,0048 
(,013) 

Mer politiskt höger Q11_2 
 

0,6082** 
(,293) 

-0,3358 
(,336) 

-0,0117 
(,299) 

-0,1381 
(,313) 

Bolaget registrerat Q7 
 

-0,0151 
(,010) 

0,0051 
(,010) 

0,0075 
(,010) 

-0,0122 
(,012) 

Bolagets resultat Q15 
 

0,0215 
(,023) 

-0,0206 
(,031) 

-0,0231 
(,030) 

0,0026 
(,031) 

     
 
NOBS 99 99 99 99 
LR CHI2 7,94 7,39 13,01 13,42 
PROB> CHI2 0,3376 0,4948 0,0717 0,0982 
PSEUDO R2 0,0618 0,0661 0,0987 0,1090 
LOG LIKELIHOOD -60,34 -52,25 -59,42 -54,83 
 
Signifikansnivå: * = 0,10, ** = 0,05, *** = 0,01. Koefficienter med standardavvikelsen inom parentes. 
Beroendevariabeln antar värdet 1 om respondenten antar svarsalternativet. 
 
 
Förväntning 1 
Den första förväntningen, som berör scenario 1, antog att delägare som riskerar att falla över 
skiktgränsen för statlig skatt till följd av en löneökning är mer benägna att sänka sin utdelning 
till det nya gränsbeloppet och låta vinsten ligga kvar i bolaget. Till denna adderades 
  
1b: "Om delägaren är mot ett progressivt skattesystem är sannolikheten högre att delägaren 

sänker utdelningen." 
 

1c: "Om delägaren anser att dagens skattenivå på tjänst är för hög är sannolikheten högre 
att delägaren sänker utdelningen." 

 
Detta innebär att de oberoende variablerna "för progressivitet" och "tjänsteskatten är för hög" 
inkluderades i tidigare modell. Den nya probitregressionen som utfördes och presenteras här 
ovan visade på p-värden över den högsta godkända signifikansnivån om tio procent. Därmed 
har vi inte signifikant bevis för att vårt påstående stämmer och således kan vi inte påvisa att 
ett samband mellan detta val av agerande och åsikten att progressivitet är dåligt och 
kapitalskatten för hög finns.  
 
SOU vill som förklarat i förväntat utfall minska möjligheterna för delägarna att förvandla 
inkomster (SOU 2016:75, 3). Dessutom har schablonbeloppet höjts succesivt och utredarna 
anser nu att det är för högt. Ägarna ska inte ha möjlighet att kringgå den progressiva 
beskattningen genom att dela ut en större utdelning till en förmånlig skattesats. (SOU 
2016:75, s. 22) Edlunds (1999) tes låg till grund för det förväntade utfallet att 
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höginkomsttagare är emot progressiv beskattning. Dessutom menar han att individer handlar 
till sin egen fördel varav förväntningens utfall grundade sig i denna idé om att de som är emot 
progressiv beskattning samt anser att skatte på tjänst är för hög väljer att låta vinsten ligga 
kvar i företaget istället för att öka sin lön och egen skattekostnad. (Edlund, 1999, s. 351) Vårt 
resultat kan inte styrka det Edlund (1999) påvisat.   
 
Förväntning 2 
I den första förväntningen antogs att delägare till bolag med fler delägare och till bolag som 
för en diskussion kring beskattning med sin revisor är mindre benägna att höja lönerna för att 
nå upp till det ökade lönekravet för att delägarna ska bli beskattade med 20 % på utdelningen. 
För att undersöka attityden tillades; 
 

2c: "Om delägaren däremot tycker det är bra att kapital och tjänsteinkomst beskattas olika 
är sannolikheten högre att delägaren höjer lönerna." 

 
2d: "Om delägaren anser att skatten på kapital är för hög är sannolikheten högre att 

delägaren höjer lönerna." 
 
I regressionen, tabell 14, adderades alltså de oberoende variablerna som antar "det är bra att 
kapital och tjänst beskattas olika" och "skatten på inkomst av kapital är för hög". Analysen 
påvisade inga signifikanta p-värden för de adderade attityd-variablerna. Därmed kan inga 
statistiska samband påvisas som stärker det förväntade utfallet. 
 
Förväntning 3 
Förväntningen tre behandlar scenario 3 och antog att delägare till bolag som inte planerar att 
expandera samt till bolag som anser sig aktivt skatteplanera är mer benägna att fortsätta dela 
ut samma utdelning trots en ökad skattesats. För att även undersöka hur en viss attityd kan 
påverka detta val av agerande lades en underförväntning till;  
 

3c: "Om delägaren känner förtroende för dagens politiska styre bör sannolikheten att 
delägaren fortsätter dela ut samma summa öka" 

 
Detta innebär att den oberoende variabeln Q23 har adderats till tidigare modell och resultaten 
från den nya probitregressionen kan ses i tabell 14. Analysen visade signifikanta p-värden för 
tre av variablerna, varav en av dessa var Q23. Detta betyder att vi kan påvisa ett samband 
mellan valet att fortsätta dela ut samma summa i utdelning och förtroende för dagens 
politiska styre. Således kan tänkas att delägare som är för och litar på den politik som idag 
förs i Sverige även är för högre skatt. Tidigare studier visar också på likartade tendenser, till 
exempel presenterar Hammar et al. (2008) resultat som bevisar att det politiska förtroendet 
påverkar svenskarnas åsikter om skatt. Misstro på politiker går ofta hand i hand med önskan 
om lägre inkomstskatter. Det gör att man inte vill överlämna för mycket makt eftersom man 
inte anser politiker kunna ta de bästa besluten. Om man vänder på detta blir resultatet 
detsamma som vårt. Förtroende istället för misstro skapar lugn och en tro på att en ökad 
skattesats är det rätta och bästa som kan göras.  
 
Förväntning 4 
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Den sista förväntningen syftade till scenario 5 i enkätundersökningen och antog att delägare 
som äger kvalificerade andelar i fler bolag, för en dialog om beskattning med sin revisor samt 
planerar för en framtida nyanställning i större utsträckning kan tänka sig att ta in nya 
delägare. Förväntningen har byggts på för att pröva om eventuellt samband mellan agerandet 
och viss attityd finns. Således tillades; 
 

4d: "Om delägaren inte upplever dagens skattesystem som rättvist är mer benägen att ta in 
nya delägare " 

 
För detta påstående kunde vi inte finna ett signifikant p-värde och kan därför inte påvisa 
något samband. I den här situationen kan vi därför inte visa, så som Hennighausen & 
Heinemann (2014, s. 282) att rättvisa är starkare än självintresset. Istället kan tänkas att 
nyanställning påverkar valet mer och därav har självintresset större betydelse i så fall. Vi är 
medvetna om att detta kanske inte är det bästa sättet att mäta den upplevda rättvisans effekt 
på beslut men var ändå av intresse att testa.  
 
Även här kan inte förklaringsgrader av speciellt bra värde utläsas vilket innebär att vi på 
fortsatt vis uppmanar läsaren att tolka studiens resultat med försiktighet och förklarar detta 
med studiens utforskande tillvägagångssätt. Modellerna och metoden som används har inte 
kunna efterliknas eller grundat sig på redan befintlig forskning då studiens problem berör en 
aktuell och helt ny händelse på marknaden.  

 
6.2.3 Kontrollvariabler 
I samtliga probitregressioner har fyra kontrollvariablar inkluderats. Detta eftersom vi anser 
dessa variabler, redovisade mer ingående här nedan, vara av övergripande betydelse och bör 
påverka samtliga beslut som tas i företaget och av delägaren. Tanken var att inkludera 
variabeln kön men på grund av att få kvinnor svarade på enkäten utgjorde de en allt för liten 
grupp för att kunna inkluderas i probitanalysen. Detta hade annars varit intressant då mycket 
forskning finns på området.  
 
Den första variabeln som testats är ålder. Enligt Li et al. (2013) har äldre individer jämfört 
med yngre personer lägre flytande intelligens, men högre kristalliserad intelligens. (Li et al, 
2013, s. 601) En studie av Agarwal (2009) instämmer med detta resultat. Han visar att 
erfarenhet och förvärvad kunskap ökar med åldern, men också att den flytande intelligensen 
avtar med det (Agarwal et Al, 2009, s.53). Således kan antas att delägarens ålder bör påverka 
dess beslut, oavsett situation. Detta fick dock bara signifikant stöd i ett av de fyra 
förväntningarna. I förväntning två som berör det ökade lönekravet kan vi påvisa att 
sannolikheten för att delägaren väljer att höja lönerna i bolaget för att nå upp till det ökade 
lönekravet minskar med dennes ålder. Äldre delägare kommer alltså troligen inte att anpassa 
sig på detta sätt.  
 
Kontrollvariabeln "politiskt lagd åt höger" inkluderas i analysen med stöd från Hammar et al. 
(2008) studier om att beroende på vart individen befinner sig på den politiska skalan påverkar 
detta dennes attityd till skatt (Hammar et al. 2008, s. 541). Således kan även tänkas att 
politisk åsikt kan påverka hur människor agerar i olika situationer. I förväntning 1 gav 
politisk läggning ett signifikant utslag på respondenternas val i situationen. Alltså om 
delägare anser sig vara mer lagd åt höger är sannolikheten större att denna väljer att sänka 
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utdelningen och behålla summan i bolaget. Detta stämmer överens med Hammar et al. (2008) 
studier om att högeranhängare tenderar att vara positiva till en minskad skatt (Hammar et al. 
2008, s. 541). Att politisk läggning endast gav ett signifikant resultat i en av förväntningarna 
var förvånande. Detta kan också stärkas av Vale (2010) tes om att självintresset avspeglar 
individers agerande. Om respondenten är lagt åt vänster bör delägarens inställning till 
beskattning påverka agerandet eftersom individer handlar rationellt (Vale, 2010, s. 44). 
Hammar et al. (2008) studier visar dock på att attityden gör att individen tenderar att agera i 
en viss riktning, inte att det finns ett direkt samband dem emellan (Hammar et al. 2008, s. 
541).  
 
Bolagets resultat är en grundläggande faktor som avgör om företaget ägare är nöjda med den 
vinst som genereras i verksamheten samt är även av stor vikt för företaget fortsatta 
överlevnad. Företaget måste kunna möta de kostnader som uppstår för att inte riskera att 
sättas i konkurs. (Sandström, 2003, s. 116).  Därav inkluderades variabeln i samtliga analyser 
för att skapa en uppfattning om företagets lönsamhet kan påverka delägarens val av agerande 
i olika situationer. Variabeln gav inga signifikanta samband i de åtta utförda analyserna. I 
förväntning 2 antogs med motiveringen att bolagets resultat påverkar hur respondenterna 
väljer att agera.  För att klara av att höja både löner och ge utdelning samtidigt måste 
företaget generera ett tillfredställande resultat. Detta kan dock inte visas.  
 
Som sista kontrollvariabel har även bolagets grundade inkluderats. Vår uppfattning om att 
denna variabel är av intresse att testa grundar sig framför allt på Adizes (1989) teori om 
företagets livscykel. Han konstaterar bland annat att äldre bolag ofta tar beslut i prioritet för 
det personliga intresset istället för företagets bästa. Till exempel kan det vara viktigare för 
äldre bolag att behålla sin nuvarande utdelningspolicy än att expandera (Adizes, 1989, s. 52–
53) Det yngre företaget präglas i motsats av mycket flexibilitet och framtidstänk (Adizes, 
1989, s. 9). Våra resultat skulle således kunna visa att yngre bolag i större utsträckning väljer 
att sänka sin utdelning till när utrymmet för lågbeskattad utdelning minskar. Man kan tänka 
sig att detta skulle ge utslag i vår första förväntning, men inget signifikant resultat kunde 
utläsas. Om så vore hade detta dock stämt överens med Adizes (1989) teori om yngre bolags 
flexibilitet i finansiella besluts, samt till skillnad från äldre bolag, deras icke-behov av att 
hålla en konstant utdelning. Man skulle även kunna anta att det är äldre bolag som i större 
utsträckning väljer att bibehålla sin nuvarande utdelning trots en ökad skattesats och således 
kunna utläsa ett signifikant samband i probitregressionen för förväntning 3. Dess bolag har 
redan gått igenom sin expansionsfas och värdesätter utdelning mer. Dock antog p-värdet även 
här ett för högt resultat.  
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7. Övergripande analys  
Om lagförändringen som nu ligger under betänkande blir verklighet skulle det få en 
omfattande betydelse för Sveriges fåmansföretag och dess delägare, men också påverka hela 
det svenska näringslivet. Hur går inte att säga men i följande avsnitt kommer vi diskutera de 
tankar som väckts under arbetets gång, både som ett resultat av studiens empiri men också 
till flöjd av den redovisade teorin.  
 
År 2012 när schablonbeloppet i förenklingsregeln höjdes till den nuvarande nivån var syftet 
med höjningen att stimulera nyföretagande, att det skulle vara enklare för ägarna att vara 
småföretagare samt att förenklingsregelns användning skulle öka. (SOU 2016:75, s. 214–215) 
Statens offentliga utredning föreslår nu att schablonbeloppet i förenklingsregeln ska sänkas 
och att de bolag som väljer att dela ut utöver detta belopp skall beskattas högre. De menar att 
små företag fått möjlighet att tillgodoräkna sig alltför höga gränsbelopp vilket gör att de kan 
dela ut mer än sin egentliga vinstförmåga. Dessutom menar de att incitamenten för 
höginkomsttagare att inkomstomvandla har ökat för att undvika progressiv beskattning, något 
som gör att samhället mister potentiella skatteintäkter. (SOU 2016:75, s. 221) Över 60 
procent av respondenterna i studien valde till följd av ett sänkt schablonbelopp att behålla 
pengarna i bolaget istället för att beskatta överskjutande del till en högre skattesats. Om 
företagaren väljer detta alternativ leder handlandet indirekt till att staten förlorar intäkter 
eftersom företagets resurser hålls kvar i bolaget istället för att ge avkastning till ägarna. Här 
kan diskuteras vad som är förmånligast för samhället. Bolagets tillväxt eller ägarens skatt på 
kapital och tjänst. Genom att behålla vinsten i bolaget ges ökade möjligheter till att nyanställa 
eller att expandera vilket i sig bidrar till en ökad samhällsnytta. Samtidigt minskar då 
delägarens disponibla inkomst som med omedelbar verkan bör hämma dennes 
konsumtionsmöjligheter.   
 
Kapitalandelskravets avskaffande syftar, i motsats till schablonbeloppets sänkning, till att 
stimulera nyföretagande och expansion. Kapitalandelskravet innebär att endast delägare till 
minst fyra procent av kapitalet får tillgodoräkna sig det lönebaserade utrymmet vilket ger 
möjlighet till högre utdelning till den lägre skattesatsen om 20 procent (Sandström & 
Svensson, 2016, s. 112). Detta föreslås nu slopas helt för att underlätta för bolag att kunna 
erbjuda attraktivare andelar och delägarskap. SOU menar att man kan minska de 
tröskeleffekter som idag finns mellan skattebelastningen på företag med stort antal delägare 
och på delägare i företag med endast ett fåtal ägare genom att ta bort detta krav (SOU 
2016:75, s. 180) Den här förändringen skulle kunna hjälpa delägare att behålla viktiga 
medarbetare och knyta an externa parter just eftersom dessa små andelar under 4 procent blir 
tilltalande. Det skulle i sin tur kunna leda till att företaget expanderar. Ett större och 
lönsammare företag gynnar i det långa loppet samtliga parter i samhället med skatteintäkter, 
arbetstillfällen och konsumtion. Eftersom Sveriges välfärd just nu genomgår en snabb tillväxt 
krävs att små till medelstora företag ges möjlighet att växa och expandera (Tillväxtverket, 
2016, s. 17). Eftersom dessa bevisats vara centrala för upprätthållandet av en ständig 
vitalisering i ekonomin kan tänkas att detta lagförslag, om det kan uppnå dess syfte, vore 
välkomnat. SOU är i sin rapport tydlig med att dagens kapitalandelskrav har många 
nackdelar, vilket kan tänkas bekräftas då regeln även har fått stor kritik i media och av stora 
instanser så som FAR. Att avskaffa kapitalandelskravet kan vara det enda i förslaget som 
faktisk anses "lättande", medan resterande lagändringar istället handlar om åtstramningar och 
höjda nivåer. Ägare till andelar under 4 procent skulle främst gynnas av lagförslaget då 
avskaffandet skulle betyda att även de får ta del av det lönebaserade utrymmet, vilket i sin tur 
skulle kunna öka individens inkomst efter skatt. 
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Våra resultat visar dock på att endast 7,9 procent av delägarna är villiga att erbjuda fler 
delägarskap till följd av avskaffandet. Huruvida man planerar för nyanställning i framtiden 
verkar ha större betydelse för beslutet att ta in nya delägare än just andelens möjlighet till 
fördelaktig utdelning. Således skulle inte välfärden genom ökade möjligheter för expansion 
gynnas nå avsevärt av denna lagförändring. I samma andetag som SOU redogör för hur 
avskaffandet av kapitalandelskravet skulle bidra till dessa positiva effekter, berättar de också 
att den enda anledningen till att kapitalandelskravet kan tas bort beror på förändringen av det 
lönebaserade utrymmet och lönekravet. Dessa skulle, om även de blir verklighet, täcka 
andelskravets tidigare funktioner. Vi tolkar detta som att slopandet egentligen inte bidrar med 
några förbättringar, den kan tas bort eftersom andra lagar sköter jobbet den tidigare gjorde.  
 
Statens Offentliga Utredningar föreslår att löneuttagskravet i huvudregeln ska höjas och 
individualiseras eftersom man i dagsläget menar att ägare med mindre andelsinnehav 
missgynnas. Detta då de troligast har en mindre lön och således har svårt att nå dagens krav 
som grundar sig på hela bolagets löneunderlag. (SOU 2016:75, s. 208–209) En ändring skulle 
göra det svårare för de delägare som tjänar mer att nå upp till kravet och något lättare för de 
som tjänar mindre. Det kan helt klart tänkas att denna lagförändring skulle jämställa 
möjligheten till att få tillgodoräkna sig det lönebaserade utrymmet mellan stora och små 
andelsinnehav. Vidare vill SOU också ändra och individualisera det lönebaserade utrymmet 
då man menar att det i sin tur behandlar delägare i företag med färre delägare mindre 
fördelaktigt än delägare i bolag med många aktiva delägare. I dagsläget kan företag med höga 
lönekostnader och som med all förmodan har flera anställda tillgodoräkna sig höga 
gränsbelopp som överstiger företagets egentliga vinstförmåga. Ett lika lönsamt 
enmansföretag skapar inte samma höga löneunderlag eftersom många anställda saknas och 
således missgynnas. (SOU 2016:75, s 401) Samtidigt kan också tänkas att lagen idag 
separerar aktiva och mindre aktiva delägare. Den inaktiva delägaren kan tillgodoräkna sig 
samma stora lönebaserade utrymme som den aktiva delägaren. Om beräkningen av det 
lönebaserade utrymmet ska grunda sig i det egna löneunderlaget kan tänkas att denna typ av 
individualisering skulle uppfylla syftet med att jämställa arbetsinsatser. Delägaren som 
bidragit mycket till verksamhet i form av arbetstid och således fått lön för det, kommer 
belönas med ett större lönebaserat utrymme. I motsatt kan delägaren med stor kapitalinsats 
men kanske inte lika stor lön uppleva att den inte får den förmånliga utdelning den har rätt 
till. Utdelning kanske är dennes enda inkomst från bolaget också således skulle delägaren 
straffas stort med den högre skattesatsen. 
 
Huruvida detta är rättvist eller inte kan diskuteras. Statens offentliga utredning tydliggör att 
legitimitet är viktigt i samtliga lagar, och framför allt vid beskattning. Enligt regeringen finns 
flera principer som bör utforma skattepolitiken men att en av dess är att skattesystemet måste 
upplevas rättvist (Regeringskansliet, 2015). För att en lag ska vara legitim kan därför yrkas 
att någon form av upplevd rättvisa krävs. I vår studie uppgav nästan 77 procent av 
respondenterna att de inte upplever dagens skattesystem som rättvist. Vad delägarna inte 
upplever som rättvist i systemet kan vi inte säga men det ger en indikation på att någonting är 
fel, att ett stort missnöje finns. Det vi kan visa på är att delägare som faktiskt anser vårt 
skattesystem som rättvis i större utsträckning även är för det progressiva skattesystemet. 
Dessa är dock i minoritet, vilket också kan tänkas avslöja den låga nivån av den nuvarande 
legitimiten av systemet. Detta bör ses som en uppmaning till regeringen om att legitimitet är 
något som behöver diskuteras och utredas vidare. 
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Ett annat sätt att öka legitimiteten menar Statens Offentliga Utredning kan ske genom att 
minska komplexiteten i lagen. En annan ändring SOU föreslår är därför att skatteuttaget på 
kapital, som för tillfället ligger på 20 procent för fåmansföretagare, ska ökas till 25 procent. 
Detta eftersom också spänningarna mellan skatteuttaget på kapitalinkomster och 
arbetsinkomster har ökat (SOU 2016:75, s. 401–402). Dessutom ska de kapitalvinster som 
överstiger takbeloppet beskattas med 25 procent istället för den nuvarande nivån på 30 
procent (SOU 2016:75, s. 337). Genom att båda skattesatserna hamnar på 25 procent ska 
regelverket bli enklare och legitimare. Lagens komplexitet har kritiserats och gör det svårt för 
personer som inte är pålästa om reglernas innebörd, att förstå och kunna använda sig utav 
dem (Kramer, 2017). Detta kan stärkas av Tillväxtverket (2016) som uppger att dessa 
krångliga regler utgör den största barriären för att starta och driva eget företag 
(Tillväxtverket, 2016). Regelverket är idag svåröverskådligt så att skattesatsen hamnar på 25 
procent förenklar systemet något men att lagens komplexitet skulle minska kan ses som en 
illusion. Detta eftersom många andra delar av lagförslaget försvåras. Att denna reglerändring 
skulle göra lagen legitimare har vi därför svårt att se. Vi kan i motsats tycka att förslaget 
innebär en försvåring eftersom det tvingar företag att ännu en gång sätta sig in i ett nytt 
regelverk och således öka de administrativa kostnaderna. Bolag med en etablerad 
skattestrategi skulle eventuellt behöva ta hjälp av en revisionsbyrå för att anpassa strategin 
efter de nya förutsättningarna, samtidigt som företag som redan har en anställd revisor eller 
tar rådgivning istället kanske skulle behöva hyra in ännu mer timmar. I båda nämnda fall ger 
en ändring av lagen ökade kostnader för företaget. Detta påverkar givetvis företagens 
avkastning och således även delägarens uttagsmöjligheter. De externa parter som erbjuder 
dessa konsulttjänster kommer däremot gynnas med ökade uppdrag och intäkter.  
  
I scenariot likt denna situation väljer nästan hälften av ägarna i studien att istället för att 
fortsätta dela ut samma utdelning, sänka den personliga utdelningen på grund av den ökade 
skattesatsen. Återigen minskar delägarens avkastning och samhällets skatteintäkter. SOU 
säger själv att incitamenten för att starta och driva eget företag minskas av höga skattenivåer 
och generösa transfereringssystem (SOU 2016:72, s.107). Detta till trots föreslår man denna 
höjning vilket enligt de själva hämmar viljan att bli fåmansföretagare. Att bli egenföretagare 
är ett långsiktigt beslut som påverkas av förväntningar på framtida skatter snarare än av 
nuvarande eller historiska skatteregler (Hansson, 2008, s. 47). Således kan tänkas att en höjd 
skattesats hämmar lusten hos individer att våga starta och driva eget företag. Som konstaterat 
i problembakgrunden är fåmansföretagarna viktiga för Sveriges tillväxt. Enligt Braunerhjelm 
(2007) visar forskning på att Sveriges ökade tillväxt i sin helhet kan hänföras till nystartade 
bolag som har möjlighet att växa fortare än ett bolag som redan är etablerade (Braunerhjelm, 
2007, s. 24). För att individer ska vilja ta på sig uppgiften som egenföretagare krävs någon 
form av återbetalning. Denna avkastning kallas enligt Henrekson & Stenkula (2016) 
entreprenörsränta, vilket kan likställas med entreprenörens justerade vinst. Denna ränta är ett 
viktigt incitament för att entreprenören ska våga driva en innovativ verksamhet. (Henrekson 
& Stenkula, 2016, s. 42–43). Många av de ändringar som föreslås innebär till viss del att 
entreprenörens avkastning minskar till följd av en ökad skattesats. När respondenterna i 
studien fick ange upp till vilken nivå de tolererar en ökad skattesats på sin utdelning uppgav 
cirka 40 procent att denna gräns gick mellan 26 till 30 procent. Dock angav även över 40 
procent att de kan tänka sig en utdelning från bolaget trots en skattesats som ligger över 31 
procent. Detta indikerar att vissa ägares toleransnivå fortfarande sträcker sig över den 
föreslagna nivån på 25 procent vilket skulle kunna betyda att entreprenörsräntan vore fortsatt 
tillräcklig. Dock undersökte inte studien konsekvenserna av att delägaren anser skattenivån 
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för hög. Här kan tänkas att villigheten att driva företag eller fortsätta dela utdelning skulle 
kunna hämmas.     
 
Gemensamt för alla lagförändringar är det huvudsakliga syftet om att minska spänningarna 
mellan kapital och tjänsteinkomst samt den skattemässiga inkomstomvandling man menar 
sker för att kringgå det progressiva systemet (SOU 2016:75, s. 17). Att skatteplanera är en 
viktig del i det operativa arbetet i ett företag då skatt utgör en kostnad som vilken annan utgift 
som helst. Idag erbjuder också samtliga konsultbyråer på marknaden skatterådgivning och att 
ta hjälp med att planera sin skatt kan således ses som en socialt accepterad tjänst. I vår studie 
uppgav 75,8 procent av delägarna som har en revisor, att de för en dialog med dem gällande 
beskattning. En betydande del av fokuset i utredningen läggs på att minska spänningarna 
mellan kapital och tjänstebeskattning när det egentligen är självklart att olika skatteuttag ger 
upphov till olikbehandling och således incitament för planering. Det är förståeligt att man vill 
minska spänningarna men samtidigt kan ifrågasättas om det är möjligt så länge denna 
skillnad i skattesatser mellan inkomstslagen finns. Att en intressekonflikt finns är ganska 
synbar och den uppenbarar sig inte bara på detta vis. Även det faktum att Sverige är en 
välfärdsstat finansierad av skatt som samtidigt vill främja företagande och skapa ett så bra 
och konkurrenskraftigt företagsklimat som möjligt framkallar en konflikt. Skatteuttag är 
nödvändigt om samhället ska gå runt, men hur mycket kan man egentligen ta ut innan det blir 
till för stor bekostnad av incitamenten till företagande. Att veta vart den gränsen går är såklart 
svårt och kan således ses som ett ursäktande för detta i våra ögon hämmande förslag. Detta är 
också ett förslag som med hög sannolikhet kommit till i följd av det nuvarande politiska 
klimatet. Den aktuella regeringen är nu röd men föregicks av en åttaårig blå styrning. Att 
begränsa förmögenhetsskillnaderna är något den röda politiken ofta diskuterar och är en av 
grundideologins huvudfrågor. Förslaget skulle helt klart i viss grad inskränka och minska 
företagarnas avkastning och således även minska dess förmögenhet.  
 
Vale (2010) kan visa på att handla för eget intresse är en del av människans natur och 
överlevnadsstrategi och att det biologiska beteendet inte skiljer sig för ekonomiska situationer 
(Vale, 2010, s. 44). Om kunskap skulle finnas om vilka egenskaper och attityder som har 
betydelse i våra observerade situationer kan tänkas att skattesystemet och även det aktuella 
lagförslaget skulle kunna anpassas och utformas på ett sätt som mer träffar det den ämnar 
träffa. Att detta lagförslag drabbar bolag i olika faser, viss typ av bransch, eller företag med 
olika förutsättningar mer än andra kan vi inte direkt påvisa men att om så vore fallet skulle en 
snedvriden konkurrens uppstå. Eftersom företag ska få agera på lika villkor och med fri 
konkurrens bör detta vara av intresse för lagstiftarna. Genom att förstå hur egenskaper och 
attityder påverkar agerade skapas också en möjlighet att istället för att anpassa lagen, försöka 
förändra attityden till systemet och till skatt i allmänhet. Om styret kan ändra delägarnas 
attityd bör de således även kunna påverka hur lagen mottas och hur delägarna agerar till följd. 
 
Avslutningsvis vill vi belysa de långsiktiga anpassningseffekterna SOU diskuterar. I våra 
ögon upplevs detta som kontraproduktivt. Regeringen vill främja nyföretagande men stramar 
samtidigt åt entreprenörens avkastning. Förslaget innebär på många vis att de ekonomiska 
förutsättningarna försämras för fåmansföretagen och deras delägare vilket i sig kan tänkas 
leda till att incitamenten att bli egenföretagare minskar och såldes skulle den tillväxt som nu 
råder tänkas avta och fåmansföretagen bli färre. Det finns mycket att diskutera om ämnet och 
dess olika fördelar och nackdelar. Vi tycker att det ska bli intressant att se vad regering 
kommer fram till. 
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7.1 Nulägesrapport 
Den 22 mars 2017, mitt under uppsatsen arbete, gick finansminister Magdalena Andersson ut 
i Dagens Industri där hon berättade att finansdepartementet nu skickat en remiss med ett 
reviderat förslag på förändringar gällande 3:12-reglerna som Statens Offentliga Utredningar 
tidigare presenterat. Remissinstanserna som remitterats ställde sig i många punkter kritisk till 
den första föreslagna ändringen. Många instanser menar att om detta lagförslag går igenom 
kommer förutsättningarna för landets små ägare att försämras till följd av de hårdare reglerna. 
Eftersom det är just de små företagen som är viktiga för Sveriges näringsliv har regeringen 
ändrat förslaget på några punkter för att incitamenten att starta och driva företag inte ska 
hämmas allt för mycket. Promemorian som nu remitterats står fortfarande fast vid att 
ägarskiften mellan närstående ska underlättas, att det lönebaserade utrymmet ska sänkas, ett 
gemensamt takbelopp för utdelningar och kapitalvinster, att det sparat utdelningsutrymmet 
ska begränsas samt att skattesatsen inom gränsbeloppet ska höjas till 25 procent. Vad som 
däremot inte går vidare i förslaget är sänkningen av schablonbeloppet samt en ny förändring 
där kapitalandelskravet ska utformas som ett tak för det lönebaserade utrymmet. Nu följer en 
ny remissrunda av det nya förslaget innan beslut kan röstas om i kammaren. Om lagförslaget 
går igenom är lagändringen fortfarande tänkt träda i kraft den 1 januari 2018.  
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8. Slutsats  
I detta kapitel redovisas studiens slutsatser med utgångspunkt ur studiens 
problemformulering och syfte. Slutligen presenteras studiens praktiska och teoretiska bidrag.  
 
Genom arbetets gång har fokus alltid legat på att besvara studiens problemformulering. Syftet 
med rapporten var att undersöka vad den enskilde fåmansföretagaren har för attityd till 
kapital- och utdelningsbeskattning samt hur fåmansföretag skulle agera till följd av en 
lagförändring och om detta påverkas av vissa egenskaper, attribut eller attityder. Detta 
grundar sig i det lagförslag som ligger för betänkande och föreslås gå igenom den 1 januari 
2018. Med utgångspunkt i syftet formulerades tre problemformuleringar varav en besvarades 
genom att fyra olika förväntningar testades. 
 

• Vad har fåmansföretagaren för attityd till kapital- och utdelningsbeskattning?	
Fåmansföretagarna som deltagit i studien har inte förtroende för det politiska styret och en 
övervägande del upplever även att dagens skattesystem inte är rättvist. Vad denna attityd 
grundar sig på kan inte studien visa men ett samband har funnits, delägare som känner 
misstro för det politiska styret anser också i större utsträckning att skatten på kapital är för 
hög. Endast en liten andel av fåmansföretagarna anser att skattenivån på tjänst, kapital och 
kapitaluttag i fåmansbolag inte är för hög. Delägare som inte anser att kapitalskatten är för 
hög verkar enligt studiens resultat vara de med stora årsinkomster och som har en positiv 
attityd till det progressiva systemet. Fåmansföretagaren som i motsats anser att kapitalskatten 
är för hög är istället troligen mer lagd åt höger på den politiska skalan och äldre till åldern. 
Studien kan inte visa en lika enhetlig attityd till progressiv beskattning och att tjänst och 
kapital beskattas separerat, här skiljer sig fåmansdelägarnas åsikter något mer.	
 

• Hur kommer fåmansföretageren att agera på grund av en ändring av 3:12-reglerna?	
Om förenklingsregeln skulle sänkas, lönekravet höjas och skattesatsen läggas på 25 procent, 
skulle majoriteten av delägarna sänka sin utdelning och behålla pengarna i bolaget. Att 
fortsätta dela ut samma summa i utdelning trots att denna överstigande del beskattas 
oförmånligare var ett impopulärt val hos fåmansföretagarna. Fler delägare väljer då istället att 
öka sina lönekostnader för att nå de krav som möjliggör en förmånligare 
utdelningsbeskattning. Att kapitalandelskravet slopas verkar inte påverka fåmansföretagarna 
då endast en väldigt liten andel skulle ta in nya delägare på grund av dess avskaffande.  
 

• Vad har olika egenskaper och attityder hos fåmansföretagaren och hos företaget för 
effekt på ägarens agerande till följd av en ändring i 3:12-reglerna?   

Planer för expansion för företaget minskar sannolikheten att delägaren till följd av en ökad 
skattesats på utdelning fortsätter att dela ut samma summa som tidigare. Ägare som har 
förtroende för det politiska styret samt aktivt skatteplanerar accepterar istället i större 
utsträckning en högre skattesats och fortsätter att dela ut trots den ofördelaktigare 
skattenivån. Om bolaget har planer för nyanställning och för en dialog om beskattning med 
sin revisor ökar sannolikheten att fåmansföretagaren överväger att ta in nya delägare till följd 
av kapitalandelskravets avskaffande. Dialog om beskattning med revisor påverkar också 
agerandet till följ av ett förhöjt lönekrav. Detta ökar sannolikheten att delägaren väljer att 
höja bolagets lönekostnader för att kunna dela ut till en förmånligare skattesats. Även ålder 
har effekt i denna situation, yngre delägare är mer benägna att höja lönerna. I ett scenario där 
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schablonbeloppet sänks i förenklingsregeln påverkar delägarens politiska läggning huruvida 
denne kommer anpassa sin utdelning till det nya gränsbeloppet och låta vinsten ligga kvar i 
bolaget. 

 
8.1 Praktiskt och teoretiskt bidrag  
Studiens praktiska bidrag resulterar i att regeringen kan nyttja resultatet från studiens 
undersökning för att kunna se hur fåmansföretagare skulle agera till följd av lagändringen och 
därigenom kunna bedöma vilka av dessa följder som är önskvärda. Med hjälp av resultatet 
kan de således få stöd i beslutet om huruvida lagförslaget ska genomföras. Genom att 
använda resultatet kan de även revidera förslaget för att uppnå ett mer önskvärt utfall. 
Fortsättningsvis ger studien en bild fåmansföretagares allmänna attityd till det politiska 
systemet och beskattningen som träffar dem idag. Den informationen kan användas för att 
utveckla och förbättra den skattepolitiken regeringen menar ska ligga till grund för vår 
gemensamma välfärd. För delägare i fåmansföretag kan studien praktiskt bidra till en ökad 
förståelse för hur andra fåmansföretagare tycker och agerar kring det aktuella skattesystemet 
och för en eventuell lagändring.  
 
Det bör tillägas att studien endast har utförts på drygt 100 delägare i fåmansföretag och att 
samtliga kommer från Sveriges norra halva. Således anser vi att studien utgör en bra 
informationsgrund men att regeringen inte bör ta beslut om lagförändringen enbart baserat på 
dessa resultat utan istället kombinera den här studien med övrig forskning inom området.  
 
Resultatet från studie kan i viss mån påvisa att egenskaper och attityder har effekt på somligt 
beslutsfattande. Genom att undersöka hur olika egenskaper och attityder påverkar delägarnas 
val av agerande i skatterelaterade situationer har djupare förståelse för vilka samband och 
relationer som finns dem emellan skapats. På så vis kan studien inte bara vara av intresse för 
regeringen som ska ta beslut om lagförslagets genomförande, men också teoretiskt, för 
forskning inom kognitionspsykologin och mer specifikt med fokus på ekonomisk 
problemlösning och beslutsfattande. Även forskare kring skatteattityder skulle kunna nyttja 
studien för vidare forskning inom ämnet. 
 
8.2 Samhälleliga aspekter 
Om lagförslaget av 3:12-reglerna blir realiserat kommer förändringen påverka dagens 
samhälle och Sveriges nuvarande företagsklimat. I detta avsnitt presenteras en kortare 
redogörelse och sammanställning av de potentiella konsekvenser en förändring i lagen ställer 
sig emot de samhälleliga aspekterna, som vi har diskuterats mer djupgående i kapitel 7 och 
8.1.  
 
Oavsett hur en lagförändring skulle mottas kommer statens ekonomi på något vis påverkas. 
Om företagen väljer att minska sina utdelningar till följd av en ökad skattesats leder 
handlandet indirekt till att staten förlorar intäkter eftersom företagets resurser hålls kvar i 
bolaget istället för att ge avkastning till ägarna som sedan skattar bort en betydande del. Vad 
som är förmånligast för samhället kan diskuteras, bolagets tillväxt eller ägarens skatt på 
kapital och tjänst. Genom att behålla vinsten i bolaget ges ju istället ökade möjligheter till att 
nyanställa eller att expandera vilket i sig bidrar till en ökad samhällsnytta. 
 
Parallellt med detta minskar också delägarens disponibla inkomst vilket således innebär att 
individerna som driver bolag inte längre belönas med samma avkastning. Detta bör med 
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omedelbar verkan hämma dennes konsumtionsmöjligheter men också deras vilja att driva och 
starta bolag. När delägarens konsumtionsmöjlighete minskar får det i sin tur även effekt på 
övrig verksamhet och näringsliv. Andra aktörer på marknaden som är i behov av intäkterna 
som dessa kunder tidigare spenderat kommer se en skillnad i minskad försäljning och således 
lär en förändring av 3:12-reglerna även ha en inverkan på dem. Denna effekt bör i slutändan 
återigen påverka statens finanser.    
 
En ändring av 3:12-reglerna skulle också påverka revisionsbyråerna med tillhörande jurister 
som skulle behöva lägga ner tid och arbete på att lära sig de nya reglerna för att senare kunna 
anpassa sig efter dem. Mest troligt är att detta tas ut på kunderna som kommer träffas av 
högre offerter och följaktligen större revisionskostnader.  
 
8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Studien har genomförts med en kvantitativ metod som har syftat till att undersöka attityd och 
agerande i de föreslagna lagändringarna. Detta kan ses som ett problem eftersom 
lagförändringen varken är fastställd eller trätt i kraft än. Att mäta de följder en lagändring 
skulle ha då samtliga delägare inte kan antas vara insatta i ändringens innebörd kan vara 
svårt. Fortsätta studier skulle således kunna utgöras av en kvalitativ metod för att mer 
djupgående intervjua delägare och på så vis få större förståelse för deras situation.  
 
Eftersom den här studien undersökt delägare i fåmansföretag, vilka är interna intressenter till 
företaget, skulle det även vara av intresse att studera åsikter hos externa intressenter till 
bolaget. På något sätt skulle även dessa troligtvis bli påverkade och sålunda är även deras 
attityd till förslaget av betydelse. Detta skulle möjliggöra jämförelser dem emellan, för att se 
om externa parter ser likartat på förändringarna som delägarna i vår studie gör eller om andra 
aspekter finns. Att genomföra en kvantitativ eller kvalitativ studie på yrkesprofessionella som 
är insatta i området vore då aktuellt. Till exempel skulle det vara intressant att studera vad 
studiens uppmätta resultat skulle få för effekt på revisorer och rådgivare, ökar arbetsbördan 
eller uppstår andra konsekvenser. Vi tror även att revisorer och rådgivares kunskap skulle 
kunna bidra med mer företagsspecifika konsekvenser till följd av en ändring då de kan vara 
mer insatta i företags skatteprocesser än företagarna själva. Även nationalekonomer och 
myndigheter, till exempel, Bolagsverket och Tillväxtverket skulle kunna studeras och då för 
att undersöka samhället som en extern intressent, vad menar de att ändringen skulle ha för 
effekt på vår välfärd.  
 
Vidare skulle studier kunna genomföras efter lagändringens implementerande, om den 
genomförs, för att undersöka hur förändringen faktiskt påverkar delägarens attityd och 
beteende. Då vi har undersökt eventuella effekter kan då efter genomförande, faktiska 
effekter undersökas. Vi anser att fåmansföretagarnas inställning till skattesystemet bör 
undersökas ytterligare för att studera vad det är ägarna inte upplever som rättvist med dagens 
skattesystem. På så vis skulle åtgärder kunna vidtas för att skapa ett enhetligare och rättvisare 
system, något som är en grundtanke bakom skattesystemet i Sverige.  
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9. Sanningskriterier 
I detta kapitel förs en diskussion kring studiens sanningskriterier för att läsaren skall kunna 
bedöma studien tillförlitlighet. Då undersökningsmetoden som använts i studien är 
kvantitativ har sanningskriterierna som är relevanta för studien presenterats. Kriterierna är: 
reliabilitet, generaliserbarhet, validitet samt övergripande kritik.  
 
9.1. Övergripande kritik 
Studiens resultat kan uppfattas som vagt och inte särskilt utmärkande, vilket vi är medvetna 
om. Detta kan i viss mån förklaras med att undersökningen har någon form av explorativ 
inriktning då ingen tidigare forskning har berört just detta ämne. Undersökningens upplägg är 
dock utformat efter bästa möjliga förmåga men läsaren bör ta detta i beakt och studien skulle 
behöva följas upp och utvecklas ytterlig. Genom att utföra studien igen skulle ett 
tillförlitligare resultat kunna uppnås och en grundligare analys genomföras. Däremot har vi 
kontinuerligt jobbat för att uppfylla de sanningskriterier som används i kvantitativa studier 
för att stärka studiens tillförlitlighet.  
 
För att avgöra om studiens reliabilitet är uppfylld skall studien kunna genomföras igen och 
samma resultat uppnås. Studien ska alltså inte påverkas av slumpmässiga förutsättningar utan 
svaren ska bli likvärdiga oavsett om de utförs vid en annan tidpunkt eller av en annan 
forskare. (Bryman, 2011, s. 49) Resultatet bör då bli relativt likvärdigt men beroende på vilka 
respondenter som besvarar enkäten kan resultatet få ett avvikande utfall. Enkäten har skickats 
ut till 1008 delägare vilket är ett relativt stort utskick. Det borde ge reliabilitet till studien och 
kunna bidra till att uppnå ett likvärdigt resultat igen. Om enkäten skickas ut i ett annat län där 
fler kvinnor svarar på enkäten kan resultatet eventuellt bli avvikande. Svarsfrekvensen från 
kvinnor var cirka 9 procent vilket inte kan anses som representativt för gruppen. Detta är av 
betydelse för att kunna dra slutsatser om samtliga fåmansföretagare i Sverige.  
 
Tidpunkten för undersökningen kan vara till nackdel för studiens syfte. Ändringen har inte 
ännu trätt i kraft utan den har enbart kommit upp till diskussion och är under prövning. Det 
gör att delägaren som inte läst debattartiklar eller lyssnat på nyheterna är insatt i de 
förändringar lagförslaget innebär. Resultatet skulle kunna komma att skilja sig om 
respondenterna skaffat sig en uppfattning om hur de kommer att påverkas. När lagförslaget är 
fastslaget och delägarna blir medvetna om förändringen skulle en ny studie behöva 
genomföras för att uppnå ett resultat där fler ägare är medvetna om effekterna.  
 
Studiens validitet eller giltighet avgörs av om studien mäter det som är tänk att mätas. 
Reliabilitet i undersökningen spelar då roll eftersom den ska kunna genomföras igen och 
uppnå samma resultat. (Bryman, 2011, s. 50) För att öka trovärdigheten i studien har vi 
använt oss av flera infallsvinklar för att uppnå resultatet. Vetenskapliga artiklar, böcker och 
olika intuitioners fakta och undersökningar har legat till grund för enkätens utformning. På så 
vis har flera informationskällor bidragit med kunskap och ökat studiens validitet. Frågorna i 
enkäten har utformats så enkelt som möjligt men ändå med innehåll som ska täcka den 
information som krävs för att förstå och kunna svara på frågan korrekt. Respondenterna kan 
sakna förförståelse för bakgrunden eller missförstå informationen i frågorna och på så sätt 
sänka studiens validitet. Detta är något som vi arbetat medvetet med. Svarsalternativen i 
studien har anpassats så att de skall vara så enkla som möjligt och inte skapa någon osäkerhet 
för hur respondenten skall svara. Studiens enkät finns att se i kapitel 6, Empiri och Analys, 
för att göra det möjligt för läsaren och andra forskare att granska enkäten och kunna stärka 
resultaten genom att själva kunna utforma en liknande studie.  
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De scenarion i enkäten som ämnar mäta det eventuella utfallet om SOUs lagförslag skulle gå 
igenom, är hypotetiska och inte absoluta i sin helhet. Det kan därför vara svårt att uttala sig 
om de lyckas mäta vad hela lagändring skulle innebära för landets delägare. Dessutom kan 
respondenternas svar i enkäten endast mäta hur de tänker att de ska agera inte hur de faktiskt 
kommer att agera. Eventuellt är det inte heller de som ansvarar för företagets handlande utan 
det kan vara en annan delägare eller en extern part som tar beslut av denna karaktär. 
Respondenterna uppmanades dessutom att sätta sig in i nya scenarion och samtidigt utgå från 
sin nuvarande situation. Detta innebär att en respondent kan tvingas välja det alternativ de 
föredrar, men som faktiskt inte överensstämmer med hur de skulle göra agera eftersom deras 
bolag inte befinner sig i den sitsen på marknaden. Att dra en slutsats om att detta kommer ske 
blir därför missvisande.  
 
Studiens reliabilitet och validitet bidrar till om studien kan generaliseras på den stora 
populationen eller inte (Bryman, 2011, s. 49). De insamlade uppgifterna sträcker sig över två 
län med alla typer av branscher inkluderade vilket gör att studiens generaliserbarhet bör vara 
hög. Då reglerna inte påverkar ett specifikt län utan hela Sverige borde inte detta bidra till att 
begränsa generaliserbarheten. Om det däremot är så att vårt urval har gjort att vi ofta träffat 
en specifik bransch på grund av att de dominerar i länet eller om vi av slumpen inkluderat 
specifika företag kan generaliserbarheten begränsas. Detta är något som borde tas i beakt. 
Hade studien utförts på alla län i Sverige samt att urvalet varit större hade studien i större 
utsträckning kunnat generaliserats. Studiens svarsfrekvens låg på cirka 10,6 procent vilket är 
en ganska låg siffra. Att önska hade varit att den var något högre. En annan punkt som kan 
kritiseras är att vi inte nått ut till fåmansföretag i hela Sverige. Finns det skillnader mellan 
länen lyckas inte studien representera dessa delägare. Ägarnas attityd till skatt kan skilja sig i 
landet beroende på vart de bor och samhällets politiska klimat. Om utbildningsnivån skiljer 
sig beroende på län kan även detta påverka studiens resultat.   
 
Efter studiens genomförande har vissa luckor i förarbetet upptäckts. Reglernas komplexitet 
har medfört att vissa frågor i enkäten kunde ha kompletterats och utvecklats vidare för att mer 
exakt mäta de attityder som studien syftade till att undersöka.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Följebrev & påminnelse   
 
Hej! 
Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Umeå Universitet som skriver ett 
examensarbete, 30 hp inom företagsekonomi. Studien syftar till att undersöka 
fåmansföretagarens allmänna attityd till kapital och utdelningsbeskattning och effekter vid en 
eventuell förändring av dessa regler. Mer specifikt de omdebatterade 3:12-reglerna. 
 
Vi söker ägare i fåmansföretag som vill delta i denna webb-baserade enkät som tar 5-10 
minuter. Svaren behandlas anonymt. Vi kontaktar Dig för att kolla om Ni vill medverka i vår 
undersökning genom att svara på frågeformuläret eller vidarebefordra enkäten till delägarna i 
ert företag.  
 
Genom att svara på enkäten bidrar du till ett resultat som ger ökad förståelse för hur andra 
delägare i fåmansföretag ställer sig till det aktuella skattesystemet. Ditt svar är värdefulllt. 
För att erhålla resultatet eller vid övriga frågor eller synpunkter, maila oss på nedanstående 
adresser.  
 
 
Med vänlig hälsning,  
Matilda Eriksson & Beatrice Dijkstra 
beatrice.dijkstra@gmail.com 
matildaeriksson@live.se  
 
Påminnelse: 
 
Hej!  
Deltagandet i enkäten har varit stort och vi vill rikta ett varmt tack till alla ni som tagit er tid 
att svara och bidra till vår undersökning. Vi skickar nu en liten påminnelse och vädjan till er 
som ännu inte svarat och hoppas nu att ni vill besvara frågeformuläret nedan. Tack på 
förhand.  
Med vänliga hälsningar, 
 Beatrice Dijkstra & Matilda Eriksson 
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Bilaga 2. Probitanalyser 
 
 
 
 
 
 
probit Q30_2 Qlder Q11_2 Q7 Q15 Q12_4  

 
Probit regression                                 Number of obs   =         99 
                                                  LR chi2(5)      =       7.13 
                                                  Prob > chi2     =     0.2112 
Log likelihood = -60.746312                       Pseudo R2       =     0.0554 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
       Q30_2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       Qlder |   .0085403   .0127679     0.67   0.504    -.0164844     .033565 
       Q11_2 |   .5847937   .2818228     2.08   0.038     .0324311    1.137156 
          Q7 |  -.0152279   .0099476    -1.53   0.126    -.0347249    .0042691 
         Q15 |   .0166593   .0292923     0.57   0.570    -.0407525    .0740712 
       Q12_4 |    .204281   .2962959     0.69   0.491    -.3764482    .7850103 
       _cons |  -.3659592    .795347    -0.46   0.645    -1.924811    1.192892 

 
 
 
 

probit Q30_2 Qlder Q11_2 Q7 Q15 Q12_4 Q24 Q26 
 

Probit regression                                 Number of obs   =         99 
                                                  LR chi2(7)      =       7.94 
                                                  Prob > chi2     =     0.3376 
Log likelihood = -60.339439                       Pseudo R2       =     0.0618 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
       Q30_2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       Qlder |   .0080115   .0128224     0.62   0.532    -.0171199    .0331428 
       Q11_2 |   .6082456   .2931295     2.08   0.038     .0337223    1.182769 
          Q7 |  -.0151497   .0099408    -1.52   0.128    -.0346334     .004334 
         Q15 |   .0214811   .0299204     0.72   0.473    -.0371617    .0801239 
       Q12_4 |    .208083   .2978207     0.70   0.485    -.3756349    .7918009 
       Q24_1 |   .2506958   .2835122     0.88   0.377     -.304978    .8063696 
       Q26_1 |  -.0058027   .2811221    -0.02   0.984     -.556792    .5451865 
       _cons |  -.5042492   .8308606    -0.61   0.544    -2.132706    1.124208 
------------------------------------------------------------------------------ 
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probit Q31_1 Qlder Q11_2 Q7 Q15 Q5 Q19_1 
 

Probit regression                                 Number of obs   =         99 
                                                  LR chi2(6)      =       7.10 
                                                  Prob > chi2     =     0.3120 
Log likelihood =   -52.3956                       Pseudo R2       =     0.0634 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
       Q31_1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       Qlder |  -.0239767   .0127305    -1.88   0.060    -.0489279    .0009746 
       Q11_2 |  -.2968787   .3051575    -0.97   0.331    -.8949764     .301219 
          Q7 |   .0050301    .010398     0.48   0.629    -.0153496    .0254097 
         Q15 |    -.01816   .0309468    -0.59   0.557    -.0788146    .0424945 
          Q5 |  -.0329875   .0757973    -0.44   0.663    -.1815474    .1155724 
       Q19_1 |   .6359224   .3504733     1.81   0.070    -.0509926    1.322837 
       _cons |   .3861362   .7500674     0.51   0.607    -1.083969    1.856241 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 

probit Q31_1 Qlder Q11_2 Q7 Q15 Q5 Q19_1 Q25_1 Q27_1 
  

Probit regression                                 Number of obs   =         99 
                                                  LR chi2(8)      =       7.39 
                                                  Prob > chi2     =     0.4948 
Log likelihood =  -52.24723                       Pseudo R2       =     0.0661 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
       Q31_1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       Qlder |  -.0244829   .0127688    -1.92   0.055    -.0495092    .0005434 
       Q11_2 |  -.3357686   .3362661    -1.00   0.318     -.994838    .3233008 
          Q7 |    .005149   .0103519     0.50   0.619    -.0151404    .0254384 
         Q15 |  -.0205508   .0312216    -0.66   0.510     -.081744    .0406424 
          Q5 |  -.0305492   .0741036    -0.41   0.680    -.1757896    .1146911 
       Q19_1 |   .6436216   .3512732     1.83   0.067    -.0448613    1.332105 
       Q25_1 |   .1512676   .2960329     0.51   0.609    -.4289462    .7314814 
       Q27_1 |   .0359153   .3358944     0.11   0.915    -.6224257    .6942563 
       _cons |   .3342055   .7541621     0.44   0.658    -1.143925    1.812336 
------------------------------------------------------------------------------ 
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probit Q32_1 Qlder Q11_2 Q7 Q15 Q17 Q20_1 
 

Probit regression                                 Number of obs   =         99 
                                                  LR chi2(6)      =       9.39 
                                                  Prob > chi2     =     0.1530 
Log likelihood = -61.232193                       Pseudo R2       =     0.0712 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
       Q32_1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       Qlder |   .0069552   .0117923     0.59   0.555    -.0161573    .0300676 
       Q11_2 |  -.0969218   .2919508    -0.33   0.740    -.6691348    .4752912 
          Q7 |   .0047168   .0101318     0.47   0.642    -.0151412    .0245748 
         Q15 |  -.0152264   .0290379    -0.52   0.600    -.0721396    .0416869 
         Q17 |   .5364672   .2829296     1.90   0.058    -.0180645    1.090999 
       Q20_1 |  -.5936933    .283863    -2.09   0.036    -1.150055   -.0373319 
       _cons |  -.4913308   .7387275    -0.67   0.506     -1.93921    .9565485 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 

probit Q32_1 Qlder Q11_2 Q7 Q15 Q17 Q20_1 Q23_1  
 

Probit regression                                 Number of obs   =         99 
                                                  LR chi2(7)      =      13.01 
                                                  Prob > chi2     =     0.0717 
Log likelihood = -59.417828                       Pseudo R2       =     0.0987 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
       Q32_1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       Qlder |   .0084292   .0120007     0.70   0.482    -.0150917    .0319502 
       Q11_2 |  -.0116025   .2988403    -0.04   0.969    -.5973187    .5741137 
          Q7 |   .0074892   .0103034     0.73   0.467    -.0127051    .0276834 
         Q15 |  -.0230981   .0296111    -0.78   0.435    -.0811348    .0349385 
         Q17 |   .6042256   .2911417     2.08   0.038     .0335983    1.174853 
       Q20_1 |  -.5261031   .2906576    -1.81   0.070    -1.095781    .0435753 
       Q23_1 |   .9205698   .4941875     1.86   0.062    -.0480199    1.889159 
       _cons |   -.739248   .7587073    -0.97   0.330    -2.226287    .7477909 
------------------------------------------------------------------------------ 
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probit Q34_3 Qlder Q11_2 Q7 Q15 Q3 Q21_1 Q19_1 
 

Probit regression                                 Number of obs   =         99 
                                                  LR chi2(7)      =      13.25 
                                                  Prob > chi2     =     0.0663 
Log likelihood = -54.913326                       Pseudo R2       =     0.1076 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
       Q34_3 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       Qlder |   .0041969   .0124799     0.34   0.737    -.0202633    .0286572 
       Q11_2 |  -.1422053   .3119594    -0.46   0.649    -.7536345    .4692239 
          Q7 |  -.0110734   .0112152    -0.99   0.323    -.0330547     .010908 
         Q15 |   .0006053   .0306237     0.02   0.984    -.0594161    .0606267 
          Q3 |   .2217758   .2848426     0.78   0.436    -.3365056    .7800571 
       Q21_1 |   .8144837    .313339     2.60   0.009     .2003506    1.428617 
       Q19_1 |   .6223076   .3509358     1.77   0.076    -.0655139    1.310129 
       _cons |  -1.517621    .786886    -1.93   0.054    -3.059889    .0246473 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 

probit Q34_3 Qlder Q11_2 Q7 Q15 Q3 Q21_1 Q19_1 Q22 
  

Probit regression                                 Number of obs   =         99 
                                                  LR chi2(8)      =      13.42 
                                                  Prob > chi2     =     0.0982 
Log likelihood = -54.826178                       Pseudo R2       =     0.1090 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
       Q34_3 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       Qlder |   .0047504   .0125752     0.38   0.706    -.0198966    .0293974 
       Q11_2 |   -.138145   .3128461    -0.44   0.659    -.7513121    .4750221 
          Q7 |  -.0122248   .0115567    -1.06   0.290    -.0348755    .0104259 
         Q15 |   .0025687   .0310624     0.08   0.934    -.0583125    .0634498 
          Q3 |   .2241032   .2850844     0.79   0.432     -.334652    .7828584 
       Q21_1 |   .8306049   .3169334     2.62   0.009     .2094269    1.451783 
       Q19_1 |   .6152363   .3522016     1.75   0.081    -.0750661    1.305539 
       Q22_1 |  -.1400917   .3367041    -0.42   0.677    -.8000195    .5198361 
       _cons |   -1.52106   .7895092    -1.93   0.054     -3.06847    .0263492 
------------------------------------------------------------------------------ 
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probit Q23 Q26 Q27 
 

Probit regression                                 Number of obs   =        107 
                                                  LR chi2(2)      =      10.23 
                                                  Prob > chi2     =     0.0060 
Log likelihood = -25.776697                       Pseudo R2       =     0.1656 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
       Q23_1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       Q26_1 |  -.6643466   .5278087    -1.26   0.208    -1.698833    .3701394 
       Q27_1 |  -.8399628    .424699    -1.98   0.048    -1.672358   -.0075681 
       _cons |  -.7716864   .2463457    -3.13   0.002    -1.254515   -.2888577 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 
probit Q27 Q11_2 Q24 Qinkomst Qlder Q10_3 

 
Probit regression                                 Number of obs   =        107 
                                                  LR chi2(5)      =      38.15 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood =    -48.562                       Pseudo R2       =     0.2820 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
       Q27_1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       Q11_2 |   1.502012    .317843     4.73   0.000     .8790509    2.124972 
       Q24_1 |  -.9300483   .3008926    -3.09   0.002    -1.519787   -.3403097 
    Qinkomst |  -.9239032    .331003    -2.79   0.005    -1.572657   -.2751492 
       Qlder |    .025475   .0142751     1.78   0.074    -.0025038    .0534537 
       Q10_3 |  -.0487766   .3086629    -0.16   0.874    -.6537447    .5561916 
       _cons |  -.7732971   .7246317    -1.07   0.286    -2.193549     .646955 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
probit Q24 Q22 Qinkomst 

 
Probit regression                                 Number of obs   =        107 
                                                  LR chi2(2)      =      11.59 
                                                  Prob > chi2     =     0.0030 
Log likelihood = -64.929433                       Pseudo R2       =     0.0819 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
       Q24_1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       Q22_1 |    .999405   .2999726     3.33   0.001     .4114695    1.587341 
    Qinkomst |  -.1516351   .2606692    -0.58   0.561    -.6625374    .3592672 
       _cons |  -.5055068   .1851205    -2.73   0.006    -.8683364   -.1426772 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
 


