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SAMMANFATTNING 
Skatter är ett ständigt aktuellt och omdebatterat ämne både här i Sverige och runt om i 
världen. Inkomstskatter påverkar både företag och privatpersoner, vilket komplicerar 
situationen i fåmansföretagen då delägaren ofta också arbetar i företaget och bidrar till 
vinstgenereringen. Därför blir det intressant att närmare studera 3:12-reglerna som faller in 
under inkomstskattelagen och som berör de förehavanden som sker mellan företaget och 
delägaren. Reglerna påverkar ägarnas privatekonomi på ett direkt sätt eftersom de reglerar hur 
mycket av den utdelning eller kapitalvinst, som ägaren får från bolaget, skall beskattas i 
inkomstslaget kapital respektive tjänst. Då 3:12-reglerna spelar en sådan central roll för 
fåmansföretagaren ställer vi oss frågande till hur detta i sin tur påverkar hur man agerar i 
företaget och de beslut man tar där angående företagets framtid. 
 
Problem: Hur påverkar 3:12-reglerna fåmansföretagens ekonomi och beteende? Dessutom 
ställde vi oss delfrågan, Har förändringarna i 3:12-reglerna som infördes 2006 samt 2007 
inneburit förenklingar för fåmansföretagen?  
 
Syfte: Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur fåmansföretagens 
beteende påverkas av 3:12- reglerna när det gäller investeringsbeslut av olika slag och vad det 
betyder för lönsamheten i företagen. Vi vill även undersöka ifall företagarna upplever att 
förändringarna som införts i 3:12- regler under de senaste åren har förenklat situationen för 
dem.  
 
Metod: För att ta reda på ifall fåmansföretagens beteende och ekonomi påverkas av 3:12-
reglerna har vi utfört en kvalitativ undersökning. Det innebär att vi har gjort intervjuer med 
respondenter som antingen är delägare i ett fåmansföretag, revisor som arbetar på ett 
fåmansföretag eller ekonomiansvariga. 
 
Slutsats: Resultaten av vår undersökning visar att 3:12-reglerna påverkar fåmansföretagens 
ekonomi och beteende på olika sätt beroende på en mängd olika faktorer. Storleken på 
företaget, hur gammalt det är samt vilken bransch företaget fungerar inom är några av de 
faktorer som påverkar 3:12-reglernas inverkan på företagens ekonomi och beteende. 
Möjligheten för ägarna att ta ut vinst ur företaget som endast kapitalbeskattas kan medföra att 
man avstår från att göra långsiktiga investeringar, men i första hand är det verksamheten som 
styr var och när investeringar görs. Undersökningen visar att lönsamheten inte påverkas i 
någon större utsträckning av 3:12-reglerna. De förändringar som genomförts i reglerna under 
de senaste åren har inte bidragit till en förenklad situation för fåmansföretagarna ur en 
administrativ synvinkel, men de har inneburit gynnsammare förutsättningar rent ekonomiskt 
för ägarna till fåmansföretag.   
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1. INTRODUKTION 
I detta inledande kapitel vill vi ge en bakgrund till ämnesområdet och en förklaring till varför 
vi fann detta ämne intressant att studera. Vi presenterar problemet och diskuterar syftet med 
uppsatsen för att ge läsaren en uppfattning om vad det är vi ämnar åstadkomma med arbetet. 
Vidare utvecklar vi de avgränsningar vi valt för att begränsa ämnet samt ger en snabb 
genomgång av de begrepp som kan vara avgörande för förståelsen i vissa avsnitt.   
 

1.1 Problembakgrund 
I den pågående samhällsdebatten diskuteras ofta företagandet i Sverige och tillväxten. Många 
menar att mindre företag missgynnas jämfört med större bolag skattemässigt. Beskattningen 
påverkar företagens förmåga att investera då förräntningskraven drivs upp och gör att färre 
investeringar blir lönsamma. Beskattningen skjuter in en kil mellan investeringarnas 
avkastning före skatt och ägarens avkastning efter skatt.1   
 
Det är inte bara i Sverige som skatterna för företag debatteras. Även i USA har man under 
decennier diskuterat inkomstbeskattningen av företag och många där hävdade att den bar 
skulden för den låga investeringsnivån som man hade i landet under vissa perioder på 1970- 
och 1980-talet. Dock minskade beskattningen av företag avsevärt i början av 1980-talet och 
jämförelser gjorda med skattesatserna i mitten på 1950-talet visar att beskattningsnivån för 
företag i landet minskat med ungefär 50 %. Den skattekil som beskattningen utgör minskade 
stadigt från 1950-talet fram till 1980-talets mitt.2 En studie gjord i USA 2006 visar att det 
finns ett starkt negativt samband mellan verkliga bruttoinvesteringar och bolagsskatt, vilket 
man enligt studien tolkar som att inkomstbeskattningen av företag bidrar till att potentiella 
investerare avstår från att investera. Resultatet från studien visar att kostnaden för 
inkomstskatten i företag måste vältras över på konsumenterna på kort sikt för att det inte ska 
påverka företags investeringsbeslut på lång sikt.3  
 
Skatter utgör en viktig del av alla aktiviteter som försiggår i ett företag. Det är mycket viktigt 
för ägaren i ett litet företag att den känner till vilka skatter som ska betalas och när det ska 
göras. Dessutom är det enormt viktigt att planera utifrån beskattningssynpunkt, vilket kan 
innebära stora besparingar för företaget.4 Situationen för mindre företag skiljer sig radikalt 
från den miljö som storföretagen befinner sig i med stora resurser och all möjlig tillgänglig 
expertis. Storföretagen kan anlita skatteexperter och affärsjurister för att planera inför 
framtiden på bästa och mest förmånliga sätt. Många storföretag kan på det sättet med hjälp av 
skatteplanering undvika skatt trots enorma vinster. Skatteplaneringen kan därmed komma att 
förstärka värdet för aktieägarna.5  
 

                                                
1 Umeå Universitet 2007-04-13 Konjunkturinstitutet ”Skattesystemet ungefär neutralt mellan små och stora 
företag”  http://www.konj.se/download/18.988707fc16e9df3b7fff6900/KLdec03_ruta5.pdf 
2 Alan J. Auerbach, “Corporate Taxation in the United States”. Brookings Papers on Economic Activity, 2:1983. 
3 Lin Tin-Chun, “The Impact of Corporation Income Tax Policy on Investment Expenditures: A United States 
Survey”. International Journal of Management, Vol. 23 No. 3 Part 1, Sept 2006. 
4 Cynthia C. Ryans, “Resources”, Journal of Small Business Management, October 1990. 
5 Björn Sandström, Tillväxt och lönsamhet – verktyg för affärsutvecklare i mindre och medelstora företag 
(Uppsala: Industrilitteratur, 2003), 14. 



 
Introduktion 

 
 

 2 

År 2003 utgjorde andelen företag som har med 25 eller färre anställda hela 99,8 % av andelen 
företag i Sverige, vilket visar att den typen av företag är enormt viktig för det svenska 
samhället.6 Företagare menar att en förändring av systemet för beskattning av särskilt 
fåmansföretag är viktig eftersom det jämfört med andra länder är betydligt färre svenskar som 
startar företag. I andra nordiska länder är andelen nystartade företag betydligt högre och i 
USA är den tre gånger så hög jämfört med Sverige.7 En anledning som nämns till den låga 
andelen företagande är att det är inte är tillräckligt stor skillnad i möjligheterna att göra 
förtjänst som egen företagare jämfört med att vara anställd om man tänker på den tid och det 
engagemang som krävs av en egenföretagare. En bidragande orsak till detta är 3:12-reglerna, 
som innebär att avkastning på investeringar i det eget ägda bolaget utsätts för en högre 
beskattning än andra typer av investeringar, t.ex. på aktiemarknaden.8  
 
De s.k. 3:12-reglerna, även kallade klyvningsreglerna och fåmansbolagsreglerna spelar en 
central roll i den svenska diskussionen om beskattning av fåmansföretag. Dessa regler 
behandlar främst beskattning av småföretagare och anses av många vara diskriminerande för 
de mindre företagen. 9 Bland företagare i Sverige betraktas regelverket runt fåmansbolagen 
som mycket snårigt och många företagare tvingas anlita experter för att kunna räkna ut 
avkastningen i bolaget.10  
 
Beskattningen av resultatet påverkar ekonomin i företagen samt deras beteende när det gäller 
olika former av investeringar. Då särskilt 3:12-reglerna upplevs som mycket krångliga har 
flera förändringar genomförts för att försöka förenkla för företagen. Den förenkling som 
infördes av den förra regeringen 2006 ansågs av många inte förenkla för företagarna, men 
färre företag behövde tillämpa 3:12-reglerna fullt ut11. Vi vill undersöka ifall företagens 
lönsamhet och investeringsbeslut påverkas av 3:12-reglerna och i så fall hur, samt ifall 
förändringarna i regelverket verkligen inneburit några förenklingar för dem.  

1.2 Problemformulering 
För att kunna studera effekterna av 3:12-reglerna, hos svenska fåmansföretag har vi 
sammanfattat vår forskningsfråga till följande:  
 

• Hur påverkar 3:12-reglerna fåmansföretagens ekonomi och beteende? 
 
Eftersom förändringar har gjorts i 3:12-reglerna för att försöka förenkla för företagen vill vi 
även undersöka ifall företagen upplever att reglerna verkligen har förenklats. Därför har vi 
formulerat följande delfråga:  
 

                                                
6 Björn Sandström, 15. 
7 Umeå Universitet 2007-04-25 ”3:12 reglerna symbol för företagarnas sämre villkor” 2005-01-24 
http://www.foretagarna.se/templates/NewsPage____3105.aspx  
8 Umeå Universitet 2007-04-25 ”3:12 reglerna symbol för företagarnas sämre villkor” 2005-01-24 
http://www.foretagarna.se/templates/NewsPage____3105.aspx  
9 Umeå Universitet 2007-04-13 Skattesystemet ungefär neutralt mellan små och stora företag. 
http://www.konj.se/download/18.988707fc16e9df3b7fff6900/KLdec03_ruta5.pdf 
10 Umeå Universitetet 2007-04-10 Johanna Saldert, Anställningsregler irriterar mest. 
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2007/02/19/222032 
11 Umeå Universitet 2007-05-18 Fredrik Lindberg, Lagrådet: Regler för fåmansbolag fortfarande lika krångliga. 
 http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?s=pa&a=8001 
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• Har förändringarna i 3:12-reglerna som infördes 2006 samt 2007 inneburit 
förenklingar för fåmansföretagen? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fåmansföretagens beteende påverkas av 3:12- 
reglerna när det gäller investeringsbeslut av olika slag och vad det betyder för lönsamheten i 
företagen. Vi vill även undersöka ifall företagen upplever att förändringarna som införts i 
3:12- regler har förenklat för dem.  

1.4 Avgränsningar 
Vi har av praktiska skäl valt att undersöka situationen hos fåmansföretag i Umeå med omnejd 
i första hand, dels för att ha möjlighet att kunna göra intervjuer personligen och dels för att vi 
har bättre access i detta område genom kontakter. De företag vi valt att undersöka är 
fåmansaktiebolag med 10 eller fler anställda.  

1.5 Begreppsförklaring  
Ämnet beskattning innehåller en mängd begrepp, vilka ibland kan göra att ämnet känns 
svårhanterligt och krångligt. Här förklarar vi de vanligaste begreppen som förekommer i 
uppsatsen för att underlätta förståelsen för läsaren.  
 

• Fåmansföretag: Aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre delägare 
äger andelar motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget.12 

 
• Inkomstbasbelopp: Bastalet 42 313 multipliceras med kvoten mellan 

inkomstindexet för det år inkomstbasbeloppet skall avse och inkomstindexet för år 
2005 samt avrundas till närmaste hundratal kronor13. Inkomstbasbeloppet följer 
förändringen av inkomstindex14. Inkomstbasbeloppet för 2007 är 45 900 kr.15 

 
• Kvalificerade andelar: Andelar i ett företag som innehas av en andelsägare som 

varit verksam i företaget i betydande omfattning under de senaste fem åren.16 
 

• Aktiv i betydande omfattning: Begreppet innebär att en delägare i ett 
fåmansföretag ska ha varit aktiv i företaget så mycket att dennes arbetsinsats 
inneburit vinstgenerering för företaget.17 

 

                                                
12 Gunnar Rabe, Skattelagstiftning, Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2007 (Stockholm: 
Norstedts Juridik, 2007), 215, 56:2 
13 Rabe, 575.  
14 Umeå Universitet 2007-04-25 ”Ordlista” http://www.nordea.se/sitemod/default/popup.aspx?pid=202644 
15 Rabe, 965. 
16 Rabe, 57 kap. 4 §, 217.  
17 Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz och Christer Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och 
handbok i skatterätt (Lund: Studentlitteratur, 2005), 375-376. 
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1.6 Disposition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kapitel 1: Introduktion  – Det inledande kapitlet är till för att läsaren ska få en bakgrund till 
problemet och en bättre förståelse för problemformuleringen. Vi vill också genom en 
begreppsförklaring förklara svårare ord för att underlätta vidare läsande i uppsatsen.  

Kapitel 2: Teoretisk metod – Det första av de två metodkapitlen ska ge läsaren en inblick i hur vi 
står i de olika vetenskapliga utgångspunkterna. Detta är viktigt då våra utgångspunkter kommer att 
genomsyra hela uppsatsen. 

Kapitel 4: Företagsekonomiska aspekter – I det tredje teorikapitlet går vi in på de 
företagsekonomiska aspekterna av vårt problem och presenterar några faktorer som kan påverka 
företagens ekonomi och beteende. Vi har valt att titta närmare på lönsamhet, investeringar och 
finansiering.  

Kapit el 5: Praktisk metod – I den Praktiska metoden presenterar vi vårt tillvägagångssätt och 
läsaren får en möjlighet till att värdera trovärdigheten i uppsatsen. Att ge läsaren kännedom om 
hur vi har hanterat datat kan ge en bättre förståelse för innehållet i empiri och analys.  

Kapitel 7: Empiri  – Här kommer vi att presentera vår datainsamling som ligger till grund för hela 
vår uppsats. Vi kommer även att visa en korstabell för att läsaren ska få en bra översikt över varje 
respondents åsikter och tankar om vårt problem. 

Kapitel 8: Analys och diskussion – I detta kapitel uppfyller vi studiens syfte med att analysera 
empirin och sedan koppla samman dem med teorin. Vi genomför analysen med att ge egna 
reflektioner som även ska förbereda läsaren inför slutsatsen.  

Kapitel 9: Slutsats – I det avslutande kapitlet knyter vi ihop uppsatsen genom att dra slutsatser 
från analysen och på det sättet besvara vårt problem.  

Kapitel 6: Sanningskriterier  – Detta kapitel ska ge läsaren en möjlighet till att ännu en gång 
bedöma trovärdigheten i uppsatsen. Kapitlet ska även bevisa det vetenskapliga värdet och ge 
läsaren en möjlighet till att själv bedöma hur detta uppfylls.  

Kapitel 3: Beskattning av fåmansföretag – I det första teorikapitlet behandlas till en början de 
allmänna skattereglerna och därefter de regler som spelar en central roll för fåmansföretagarnas 
uttag ur bolaget, nämligen 3:12-reglerna. Vidare i detta kapitel går vi igenom vilka förändringar 
som skett i regelverket de senaste åren, vilka förändringar som är förestående och ger exempel på 
beräkningar med 3:12-reglerna.  
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2. TEORETISK METOD 
För att läsarna bättre ska förstå vårt tillvägagångssätt i arbetet med uppsatsen vill vi i detta 
kapitel beskriva den utgångspunkt vi hade när vi påbörjade arbetet samt vår kunskapssyn och 
det angreppssätt vi använt oss av i arbetet. Detta finner vi vara grundläggande för förståelsen 
för uppsatsen och dess syfte.  
 

2.1 Ämnesval 
Beskattning är ett ämne som berör alla företag och de flesta individer. I allmänhet uppfattar de 
allra flesta beskattning och regelverket som omgärdar ämnet som mycket svårt och 
komplicerat. Faktum är att skatterna påverkar företagen och deras beteende i olika situationer, 
t ex vid investeringsbeslut och följaktligen företagens lönsamhet.  
 
Eftersom beskattning är ett ämne som berör alla företag kände vi att det vore intressant att 
titta närmare på det och utföra en studie relaterad till beskattning. Då beskattning är ett brett 
ämne har vi valt att titta närmare på företeelser som berör fåmansföretag. Det blev då naturligt 
för oss att koncentrera oss på 3:12-reglerna eftersom de är av stor vikt för ägare till 
fåmansföretag.  För att koppla samman det juridiska ämnet beskattning med det 
företagsekonomiska ämnesområdet valde vi att undersöka hur 3:12-reglerna påverkar 
fåmansföretagens ekonomi och beteende. . 
 
Eftersom ämnet beskattning är relativt nytt för oss upplevde vi det som spännande och 
stimulerande att få större kunskap om detta ämne.  

2.2 Förförståelse 
Data är beroende av förförståelse och man har alltid mer eller mindre en förhandsuppfattning 
av det man undersöker. Information ”silas” genom ett nät av förförståelse och nätet fångar 
upp det som man anser intressant. De data som är intressant för forskaren samlas sedan ihop 
och den information som väljs ut är oftast grundat på olika egna erfarenheter, uppfattningar 
eller så har man fått det genom forskningsbaserad kunskap.18 Man kan därför förklara 
förförståelse som de olika föreställningar om saker och tings varande som forskare besitter 
och utvecklar ända fram till forskningsstrategin.19 
 
Förförståelsen är i sin tur indelad i förstahands- och andrahandsförförståelse beroende på hur 
man har tillskansat sig förförståelsen. Förstahandsförförståelsen behandlar en individs 
personliga erfarenheter från olika sammanhang. Den kunskap som en person tillskanskar sig 
genom bl.a. utbildning, studier och genom att läsa forskarrapporter skrivna av andra är 
andrahandsförförståelse.20  

2.2.1 Förstahandsförförståelse  
Vår förstahandsförförståelse i ämnet är begränsad och vi anser därför att den inte påverkar 
studien i någon större utsträckning. De personliga erfarenheter vi har från yrkeslivet och 

                                                
18 Asbjörn Johannessen och Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber AB, 
2003), 26. 
19 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap; om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Liber AB, 1993), 25-26. 
20 Ibid., 76. 
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privatlivet anser vi inte påverka resultatet på ett betydande sätt.  Johanna har kommit i kontakt 
med fåmansföretag genom att familjen äger ett mindre företag som faller in i kategorin. 
Eftersom Johanna inte har varit insatt i den skatterättsliga proceduren i företaget torde detta 
dock inte påverka hennes förförståelse i någon större utsträckning. Våra tidigare arbeten har 
inte haft några kopplingar till skatteregler och hur dessa i sin tur påverkar fåmansföretag 
däremot har tidigare arbeten berört fåmansföretag i andra frågor. Naturligtvis har vi kommit i 
kontakt med beskattning av våra egna inkomster, men detta faktum anser vi inte kommer att 
påverka våra tolkningar av det insamlade materialet. De faktorer som kan ha påverkats av 
våra personliga erfarenheter och preferenser är hur vi utformat själva forskningsproblemet 
samt valet av ämne genom vårt intresse av redovisning och revision samt utifrån detta också 
ett intresse för beskattning av företag. 
 
Något man inte kan bortse från är att synen på beskattning och skattesystemet präglas av de 
politiska åsikter en individ har. Detta kan i vissa lägen uppfattas som privat och vara känsligt 
att diskutera. Vi är medvetna om att vår politiska grundsyn påverkar oss i arbetet med 
uppsatsen, men genom att vi är medvetna om detta försöker vi att undvika att det ska inverka 
på resultatet. 

2.2.2 Andrahandsförförståelse    
Den utbildning vi har fått vid Umeå Universitet räknas till vår andrahandsförförståelse. Vi har 
bl.a. studerat företagsekonomi med inriktning mot redovisning på kandidatnivå och genom det 
har vi fått förförståelse om en del regler som kan påverka företag. Marie har läst 
beskattningsrätt och har genom det fått viss förståelse om skatteregler gällande fåmansföretag. 
Dock behandlade kursen inte hur skattereglerna påverkar fåmansföretagens beteende och 
lönsamhet i någon högre utsträckning. På magisternivå har Marie studerat med inriktning mot 
redovisning och finansiering, vilket har gett en ökad förståelse för det företagsekonomiska 
ämnet. Johanna har valt att inrikta sig mot management på masternivå, vilket gett en inblick i 
hur företagsledare kan hantera olika processer för att på bästa sätt förvalta företagets resurser 
på ett produktivt sätt.  
 
Det man måste ta i beaktning är att vi genom våra studier i företagsekonomi oftast har sett 
ekonomin från ett företags synvinkel och detta kan leda till att vi omedvetet begränsar oss i 
vårt sökande av teorier och i inriktningen av problemet. Vi kan därigenom ha gått miste om 
andra intressanta vinklingar av vårt problem och syfte. Att vara helt fri från ett visst mått av 
förutfattade meningar angående ämnet måste dock anses vara mer eller mindre omöjligt, 
vilket leder oss in på hur vi uppfattar den verklighet vi har omkring oss.  

2.3 Ontologi 
Ontologi är vetenskapen om hur man uppfattar verkligheten. Det innebär den syn man har på 
samhället och människans natur. En individ kan se verkligheten genom två olika perspektiv, 
antingen genom en objektiv vinkel där man fokuserar på fenomen i en företeelse eller en 
subjektiv vinkel där man studerar fakta. Vilken ontologisk utgångspunkt vi har får betydelse 
för vad vi undersöker beroende på om vi letar efter generella lagbundenheter eller att förstå 
vad som särskiljer och vad som är speciellt och unikt.21 Eftersom vi strävar efter att nå en 
djupare förståelse för hur de olika skattereglerna påverkar företagens olika val har vi valt ett 
subjektivt synsätt för vår uppsats.  
                                                
21 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra vetenskapliga ämnen 
(Lund: Studentlitteratur, 2002), 30. 
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Genom att välja en subjektiv synvinkel som grund för vår uppsats kommer vi att få hjälp att 
förstå mänskligt handlande, i detta fall företagens och deras ägares handlande, i och med 
skattereglernas påverkan av deras ekonomi. Den subjektiva synvinkeln stödjer oss i de 
antaganden vi gör eftersom vi vill undersöka sociala fakta och ta reda på hur människor 
reagerar på detta samt deras åsikter om problemet.  

2.4 Kunskapssyn 
Ett annat sätt att få kunskap om verkligheten kallas epistemologi22. Det finns två inriktningar, 
varav det ena inriktar sig mot siffror och avbildning av verkligheten, vilket kallas för ett 
positivistiskt synsätt. Den andra inriktningen kallas ett hermeneutiskt synsätt och riktar in sig 
mot förståelse och tolkningar av verkligheten.23   
 
Vår uppsats riktar sig till att få en förståelse för hur skatteregler påverkar företags olika beslut 
och det blir då logiskt att välja det hermeneutiska synsättet. Vi kommer att tolka materialet vi 
samlar in och därmed få kunskap om betydelserna av det resultat vi får av studien24, vilket 
också leder oss till att välja det hermeneutiska sättet att se verkligheten. Vi vill inte 
generalisera våra slutsatser till alla fåmansföretag utan vi vill komma fram till intersubjektiva 
betydelser och genom det undvika spekulationer och få en djupare förståelse för problemet25. 
Intersubjektivitet innebär att det finns situationer där flera individer uppfattar samma fenomen 
på samma sätt. Ifall många individer är eniga och har samma uppfattning och förståelse för ett 
fenomen tyder det på att sannolikheten för att den uppfattningen är sann blir större.26 
Intressant för oss i arbetet med denna studie blir att undersöka ifall det finns en gemensam syn 
på 3:12-reglernas effekt på fåmansföretagen bland de tillfrågade respondenterna. 

2.5 Angreppssätt 
Det finns två sätt en forskare kan välja att närma sig verkligheten på i uppsatsskrivande. Man 
kan välja att gå från teori till empiri, vilket kallas deduktion, eller välja att först samla in 
empirin och därefter skapa teorier, vilket kallas induktion.27  
 
Eftersom vi har valt det hermeneutiska synsättet i vår studie lägger vi stor vikt vid 
resonemanget kring hur man tolkar empirin. Vi har valt att utgå från det deduktiva 
angreppssätt och därmed utgå från en teoretisk bakgrund. Detta kan kännas lite underligt 
eftersom man vanligtvis är induktiv när man använder det hermeneutiska synsättet och börjar 
med att samla in empiri för att sedan utveckla sin egen teori.28 Vi har valt att utgå från att 
samla in teori eftersom vår förförståelse är begränsad och för att få en grund till den fortsatta 
studien har det krävts att vi har samlat in teori före empiriinsamlingen. En annan anledning till 
att vi valt att först inhämta teori är på grund av beskattningsreglerna. De är komplexa och 
ställer höga krav på våra förkunskaper och därmed får vi en fördel av att samla in teorin i 
inledningsskedet av arbetet med studien. 
 

                                                
22 Johannessen och Tufte, 16. 
23 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm: Liber AB, 2003), 14. Johannson Lindfors, 44. 
24 Johannsson Lindfors, 44-45. 
25 Johansson Lindfors, 39ff.  
26 Jacobsen, 41, 
27 Johansson Lindfors, 55. 
28 Ibid., 55. 
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Dock vill vi givetvis inte känna oss begränsade i detta angreppssätt utan har utnyttjat 
möjligheten att använda oss utav den gyllene medelvägen som Maj-Britt Johansson Lindfors 
har valt att kalla en blandning utav de två angreppssätten29. Vi kommer att utgå från det 
deduktiva och genom det teorin, men vi kommer också att använda oss utav det induktiva 
angreppssättet och i vissa fall utgå ifrån empirin. Den gyllene medelvägen ger forskarna en 
möjlighet att i vissa fall omformulera den teoretiska bakgrunden och i andra fall utveckla 
den30. Detta gör oss mindre begränsade och vi får en möjlighet att utveckla den teori som 
finns genom att tillföra det vi har kommit fram till genom empirin.  

2.6 Val av metod 
Valet av metod är baserat på problemformuleringen och eftersom vi eftersträvar en djupare 
förståelse faller valet på en kvalitativ undersökningsmetod.31 Det kvalitativa i en uppsats står 
för att man är intresserad av att se hur något är beskaffat. Man vill undersöka problemets natur 
och dess egenskaper.32 Upplägget som man använder sig av i en kvalitativ undersökning är 
oftast utarbetat så att man bättre ska förstå hur individer tolkar och förstår en särskild situation 
och för att kunna få fram en nyanserad beskrivning av det undersökta fenomenet.33 Detta 
passar mycket bra in på det vi vill undersöka med utgångspunkt i vår problemformulering. Vi 
vill undersöka hur beskattningsreglerna för fåmansföretag påverkar företagen och hur de som 
arbetar med dessa frågor upplever att fenomenet påverkar företagens situation.  
 
Den kvalitativa metoden innebär att man använder sig utav djupintervjuer34 och vi tror att vi 
kommer att kunna studera det berörda problemet bättre genom att göra intervjuer. 
Intervjutillfället ger oss möjlighet att ställa öppna frågor till respondenterna, ställa följdfrågor 
och få ett samlat intryck av respondentens kroppsspråk och minspel. Genom att använda en 
kvalitativ forskningsmetod kan vi nå djupare in i problemet och eventuellt finna sådana 
aspekter som inte skulle komma fram i en kvantitativ undersökning.  

2.7 Perspektiv 
Det är viktigt för forskaren att vara medveten om vilket perspektiv man har som utgångspunkt 
när man undersöker verkligheten. Perspektivet påverkar nämligen hur forskaren ser på 
problemet och verkligheten, vilket kan leda till avgörande skillnader i uppsatsen.35 Beroende 
på vilket perspektiv man väljer kan studien få helt olika resultat. Därför är det viktigt för 
forskaren att tidigt i arbetet bestämma sig för vilket perspektiv man tänker använda när man 
undersöker forskningsproblemet och att vara konsekvent under hela genomförandet av 
studien.  
 
Vi har valt att undersöka problemet utifrån företagets och ägarnas perspektiv. Detta gör vi 
därför att det är ägarnas inkomster från företaget som påverkas av 3:12-reglerna. Beroende på 
fåmansföretagets storlek är det ägarna som tillsammans med företagsledningen bestämmer 
över investeringar och andra beslut som har med företaget att göra. Dessa kan i sin tur 
                                                
29 Johansson Lindfors, 59. 
30 Ibid., 59. 
31 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentliteratur, 1997), 67. Johansson Lindfors, 72. 
32 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande- från kunskapsteori till metodteori (Lund: Studentlitteratur, 1998), 238.  
33 Jacobsen, 145. 
34 Per-Gunnar Svensson och Bengt Starrin, Kvalitativa studier i teori och praktik ( Lund: Studentlitteratur, 
1996), 55. 
35 Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (Malmö: Liber 
Ekonomi, 1999), 54f. 
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påverka företagets lönsamhet. Det är även ägarna tillsammans med deras revisor som har 
störst inblick i hur det enskilda fåmansföretaget blir beskattat och hur detta i sin tur kan 
påverka de olika beslut som tas i företaget rörande detta samt vilka konsekvenser det kan få.  

2.8 Kritisk granskning av teorier 
Som forskare är det viktigt att granska och kritisera det empiriska materialet men det är även 
mycket viktigt att granska de teorier man har valt. Det finns två faser i och med granskningen 
av teorier; den första kallas teorisökning och den andra teorianvändning.36  

2.8.1 Teorisökning 
Teorisökningen innebär den process man som forskare genomgår när man samlar in och ska 
fastställa utgångspunkterna för uppsatsen.37 Vår teorisökning har sin utgångspunkt i vår 
problemformulering och det innebär att vi har hämtat en betydande del av vårt material från 
området beskattning. Vi har dock inte begränsat oss där utan vi har även sökt på ord som: 
 
• Fåmansföretag, investeringsbeslut, nyanställning, bolagsskatter och effekter av skatter.  
 
• Accounting, taxation, relations, recruitment, investments and effects of taxes.  

 
Teorisökningen har skett i olika databaser som ALBUM, Business Source Premier och 
Emerald. Vi har även sökt på specifika tidskrifter med hjälp av Umeå Universitetsbiblioteks 
sökmotor ”Tidskrifter” samt i Artikelsök.  
 
De ord som vi använt för att söka teorier har kombinerats på flera olika sätt för att hitta 
artiklar som passade till vårt problem. Vi har använt många engelska sökord då de flesta 
vetenskapliga artiklarna som finns inom detta område är skrivna på engelska och de 
härstammar dessutom oftast från engelskspråkiga länder. Under vår teorisökning har vi även 
kommit i kontakt med andra uppsatser som har problem som åtminstone till en del påminner 
om vårt. Då har vi tagit hjälp av deras referenslistor till att hitta artiklar som vi tror kan tillföra 
vår teori något väsentligt. I de fall vi hittat intressanta artiklar har vi i de flesta fall även 
studerat deras referenslistor för att få idéer och hjälp att hitta andra artiklar och böcker. Vi har 
också använt oss utav propositioner, promemorior, lagrådsremisser och lagar i vår teori, vilka 
vi hämtat bland annat från Skatteverket, regeringen och olika lagtexter.  

2.8.2 Teorianvändning 
Genom att diskutera ursprunget och aktualiteten på de källor man använder kan man 
argumentera för att uppsatsen är grundad på relevanta och tillförlitliga källor. Forskaren bör 
undersöka de källor som används för att säkerställa att de bibehåller de korrekta 
ståndpunkterna från författarna utan förvanskningar och att de innehåller så aktuell 
information som möjligt. Äldre källor behöver inte alltid anses vara inaktuella även fast de är 
skrivna för ett antal år sedan beroende på vilket ämne de behandlar.38 Det kan vara 
grundläggande information i ett ämne eller ett ämnesområde som inte genomgått stora 
förändringar genom åren. 
 

                                                
36 Johansson Lindfors, 87. 
37 Ibid., 87f. 
38 Ibid., 87f 
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Vi har, i den mån det varit möjligt, använt oss av originalkällor och därmed undvikit möjliga 
feltolkningar av materialet gjorda av andra. När det gäller aktualiteten hos källan har vi 
försökt att använda så aktuell information som möjligt, men vi har inte låtit det hindra oss från 
att använda äldre material utan vi har utgått från innehållet i källan. Dock måste man komma 
ihåg att skattelagstiftningen är i ständig förändring, vilket gör att ämnet beskattning hela tiden 
uppdateras och kompletteras. Det har därför varit viktigt för oss att kontrollera materialets 
innehåll, dess aktualitet och relevans för att undvika att använda förlegade lagar och regler 
förutom i de fall då vi ämnat belysa de förändringar som skett i t ex lagstiftningen. Eftersom 
ämnet kräver en viss grundläggande förståelse har vi ofta använt lagtexter, kursböcker och 
liknande för att kunna förse läsaren med den nödvändiga baskunskapen. Detta kan tyckas vara 
basala källor för en uppsats på D-nivå, men vi har funnit det nödvändigt med tanke på ämnets 
natur och sammansättning.  
   
De vetenskapliga artiklar vi har använt härstammar främst från andra länder som USA och 
Storbritannien där man har andra lagar och bestämmelser än i Sverige. Det gör att vi endast 
använt dem för att få fram generella aspekter på problemet och inte kunnat gå in i detaljfrågor. 
Det finns motsvarande 3:12-reglerna i andra länder, men vi har valt att inte ta upp dessa i 
denna uppsats eftersom vi inte anser att det är relevant för hur de svenska 3:12-reglerna 
påverkar fåmansföretagens beteende och ekonomi. Det gör att vi inte har använt oss av 
utländsk litteratur och vetenskapliga artiklar i någon större utsträckning i det kapitel som 
behandlar beskattningen av fåmansföretag.  
 
Då vi använt oss av källor från Internet har vi sett till att informationen kommit från välkända 
sidor samt pålitliga organisationer och institutioner. Detta då Internet är en informationskälla 
som ständigt är under förändring. Eftersom alla människor med tillgång till Internet har 
möjlighet att publicera sina egna tankar och åsikter gäller det att ständigt vara på sin vakt och 
att vara källkritisk.   
 
Vi har vid en del tillfällen valt att använda artiklar från bl.a. organisationen ”Företagarna” där 
författarnas namn inte varit utskrivna i artikeln. Eftersom ”Företagarna” är en organisation 
som representerar en grupp medlemmar har vi ändå valt att använda dem därför att vi anser 
dem vara tillförlitliga och att dessa artiklar har gett oss företagares åsikter på vårt problem. 
Dessa artiklar har belyst vissa av de problem som en del företagare har samt deras åsikter om 
3:12-reglerna. Dessutom är de vanligtvis publicerade i anslutning till införandet av 
förändringar i reglerna samt att de nyligen publicerade inläggen i debatten visar problemets 
aktualitet.    
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3. BESKATTNING AV FÅMANSFÖRETAG 
För att kunna studera effekterna av 3:12-reglerna på fåmansföretag presenterar vi i detta 
kapitel vad fåmansföretag är samt behandlar de allmänna regler som gäller för denna 
kategori av företag. Vidare i detta kapitel presenterar vi 3:12-reglerna utförligt, de 
förändringar som skett i reglerna de senaste åren, vilka förändringar som är förestående 
samt ger exempel på skatteberäkningar gjorda med hjälp av 3:12-reglerna. Vi avslutar 
kapitlet genom att diskutera sambandet mellan beskattning och redovisning. 
 

3.1 Beskattningens utformning 
Skattesystemets utformning är en politisk fråga och till grund för systemets utformning ligger 
politiska och moraliska värderingar. Skatterna används ofta för att stabilisera ett lands 
ekonomi genom att stimulera investeringar i perioder av lågkonjunktur och genom att istället 
bromsa utvecklingen under högkonjunkturer. Dock menar många experter idag att skatterna 
främst stör den fria marknadsekonomin och leder till effektivitetsförluster för samhället. 
Skatterna bör därför vara neutrala i förhållande till marknaden och inte förändra den inbördes 
rangordningen.39  
 
Hur en skatt kan komma att bidra till statens finanser totalt sett måste tas med i beaktning när 
ett system konstrueras. För att ett skattesystem skall fungera optimalt bör även andra verktyg 
tas i beaktning förutom de faktiska skattesatserna. Andra faktorer såsom elasticiteten i den 
beskattningsbara inkomsten påverkas i sin tur av skattebasen och av skattesatserna.40 
Amerikanska studier visar att den skatt som företag beläggs påverkar de beslut gällande 
tillväxten som tas i företagen och detta borde lagstiftarna ta hänsyn till vid konstruktionen av 
skatter.41 Studier från USA visar också att den bolagsskatt som läggs på företag påverkar 
vilken företagsform man väljer att använda när man bildar ett bolag. Resultaten från en 
undersökning genomförd 2003 visar även att bolagsskatten inte påverkar företagens operativa 
verksamhet i samma utsträckning som man kan vänta, men också att företagen utnyttjar ett 
progressivt skattesystem genom att dela upp verksamheten i flera mindre bolag.42 

3.2 Fåmansföretag 
Fåmansföretagen spelar en viktig roll i samhällsekonomin eftersom de står för en stor del av 
produktionen och en hög andel av avkastningen bland företagen. Dessutom spelar de en viktig 
roll för sysselsättningen.43 För att uppmuntra effektivitet på arbetsmarknaden betonas hur 
viktigt det är med finansiella motiv för att hitta jobb.44 Att uppmuntra uppfinningsrikedom 

                                                
39 Asbjörn Eriksson, Praktisk beskattningsrätt, lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning (Polen: 
Studentlitteratur, 2007), 20-21. 
40 Shih-Ying Wu, ”The Tax Effect on Taxable income from Privately Held Businesses”, Southern Economic 
Journal; Apr2005, Vol. 71 Issue 4, p891-912. 
41 Susan L. Porter, “The Effect of Alternative State Tax Regimes on Firm’s Accounting and Financing 
Decisions”, Journal of the American Taxation Association; 1998, Supplement, Vol. 20 Issue 2, p54-76. 
42 Austan Goolsbee, “The impact of the corporate income tax: evidence from state organizational form data”. 
Journal of Public Economics 88 (2004) 2283-2299. 
43 James Foreman-Peck, Gerry Makepeace och Brian Morgan,”Growth and Profitability of Small and Medium-
sized Enterprises: Some Welsh Evidence”, Regional Studies, Vol. 40.4, pp. 307-319, June 2006. 
44 Ira Malmberg-Heimonen och Jukka Vuori,”Financial Incentives and Job-search Training: Methods to Increase 
Labour Market Integration in Contemporary Welfare States?”, Social Policy & Administration ISSN 0144-5596 
Vol. 39, No. 3, June 2005, pp. 247-259.  
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och innovation gynnar social och ekonomisk utveckling.45 Många fåmansföretag startas av 
entreprenörer med en önskan om att förverkliga en idé och att få arbeta självständigt och 
effektivt.46  Små och medelstora företag spelar en viktig roll inte bara nationellt, men även på 
den globala marknaden eftersom en del satsar stort på högteknologi samt expanderar till andra 
länder.47 Lönsamheten i fåmansföretagen blir därför intressant för oss att studera i denna 
uppsats, och då särskilt hur 3:12-reglerna påverkar lönsamhet hos denna kategori av företag. 
För att närmare kunna diskutera aspekter runt företagens lönsamhet vill vi inledningsvis 
förtydliga begreppen som har samband med detta. 

3.2.1 Vad är ett fåmansföretag?  
Fåmansföretag är per definition företag, aktiebolag och ekonomiska föreningar, där fyra eller 
färre personer äger en så stor andel av aktierna i företaget att de kontrollerar mer än 50 % av 
rösterna. En person och dennes närstående räknas i dessa situationer som en delägare.48  
 
Fåmansföretag kan också vara aktiebolag och ekonomiska föreningar där man har delat upp 
näringsverksamheten på flera olika delar som är oberoende av varandra och där en fysisk 
person innehar bestämmanderätten, antingen genom ägande eller genom avtal, och 
självständigt kan förfoga över verksamhetens resultat. Detta innebär att även företag som har 
många delägare, men där delägarna driver företaget gemensamt och är aktiva i verksamheten 
också omfattas av reglerna för fåmansföretagare. Som nämndes ovan skall närstående räknas 
till en fysisk person.49 Handelsbolag räknas inte som fåmansföretag eftersom reglerna främst 
har betydelse för skattesubjekt som är dubbelbeskattade, vilket handelsbolag inte är. Dock kan 
handelsbolag med fyra eller färre ägare som har bestämmanderätt över bolaget i vissa fall 
omfattas av reglerna.50 Börsnoterade aktiebolag omfattas inte av fåmansföretagsreglerna 
därför att de måste ta särskild hänsyn till övriga aktieägare. Numera finns också en särskild 
bestämmelse som säger att även utländska företag kan omfattas av reglerna för fåmansföretag, 
vilket de inte kunde tidigare enligt Regeringsrätten.51  
 
Fåmansföretag kan vara av varierande storlekar52, vilket innebär att det finns skillnader i de 
förutsättningar företagen verkar under även inom kategorin fåmansföretag. Mindre företag har 
inte tillgång till samma organisation som större företag kan ha och har därmed inte heller 
möjlighet att anlita expertis i samma utsträckning som större företag har.53 Det faktum att små 
och medelstora företag många gånger inte har samma finansiella resurser samt expertis för att 

                                                
45 Alan S. Blinder,”The Challenge of High Unemployment”, American Economic Review, May 88, Vol. 78 Issue 
2, pp.1-15. 
46 Frédéric Delmar och Per Davidsson, “Where do they come from? Prevalence and characteristics of nascent 
entrepreneurs”. Entrepreneurship & Regional Development; Jan-Mar2000, Vol. 12 Issue 1, p1-23. 
47 Arto Ojala och Pasi Tyrväinen,”Market Entry and Priority of Small and Medium-Sized Enterprises in the 
Software Industry: An Empirical Analysis of Cultural Distance, Geographic Distance, and Market Size”, Journal 
of International Marketing; 2007, Vol. 15 Issue 3, p123-149.  
48 Umeå Universitet 2007-03-22 ”Så startar du aktiebolag” Företagarguiden. 
http://www.nutek.se/sb/d/477/a/1554 
49 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 365.  
50 Ibid., 372. 
51 Ibid., 366. 
52 Ibid., 365. 
53 James Foreman-Peck, Gerry Makepeace och Brian Morgan,” Growth and Profitability of Small and Medium-
sized Enterprises: Some Welsh Evidence”, Regional Studies, Vol. 40.4, pp. 307-319, June 2006. 
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kunna skatteplanera effektivt som stora företag har möjlighet att göra medför att skatterna blir 
en desto viktigare del i de företagens kostnadsstrukturer.54  

3.3 Allmänna regler för fåmansföretag 
I princip gäller samma regler för beskattning av fåmansägda aktiebolag som för andra 
aktiebolag. Trots att ägarna har full kontroll över bolaget är ett fåmansägt aktiebolag ett eget 
rättssubjekt och ansvarar självständigt för de inkomster som företaget får. Därför kan ägare 
och bolag ingå rättshandlingar med varandra som får skatterättslig verkan. En ägare kan vara 
anställd i sitt eget bolag och därigenom ha förfogande över vinsten genom sin lön och de 
löneuttag denne kan göra. Bolaget kan även välja att dela ut vinsten oberoende av det faktum 
att det är ägarens arbetsinsatser i företaget som lett fram till resultatet.55   
 
För att inte ägarna ska kunna överföra omotiverat stora vinster från bolaget till sig själva 
infördes det särskilda regler för beskattning av fåmansföretag och deras ägare. Dessa regler 
gällande fåmansföretagsbeskattning introducerades i det svenska systemet 1976. 
Lagstiftningen på detta område bestod vid den tiden av två regelkomplex varav det ena, de 
s.k. stoppreglerna56, upphävdes år 2000. Den reglering som är bestående idag från den här 
tiden gäller främst reglering av inkomstuppdelning mellan närstående, och har som syfte att 
förhindra att inkomster från bolaget fördelas på ett sätt som inte överensstämmer med den 
arbets- eller kapitalinsats som den närstående gjort i företaget .57 Närstående personer räknas 
som en delägare. Med närstående åsyftas ”… make, föräldrar, mor- och farföräldrar, barn och 
barnbarn och deras makar, syskon med makar och barn samt dödsbon i vilket den 
skattskyldige eller någon av de nyssnämnda personerna är delägare”58.  

3.3.1 Utdelning och kapitalvinst på fåmansföretagsaktier  
Utdelningar är ett prekärt ämne som har studerats under lång tid. I en amerikansk 
undersökning från början av 1980-talet frågade forskarna sig varför företag överhuvudtaget 
gjorde utdelningar istället för att behålla vinsterna i företaget där de kunde göra nytta eftersom 
skatten på utdelningar dessutom var relativt hög. Man kom fram till att det berodde på en 
kombination av motsägande intressen hos aktieägare från olika skattenivåer och deras önskan 
att ha en diversifierad portfölj för att skydda sina investeringar under osäkra förhållanden.59 
Vi skall närmare studera förutsättningarna för utdelningar och kapitalvinst i fåmansföretag 
som regleras via 3:12-reglerna senare i detta kapitel. 
 
Nya regler för hur utdelning och realisationsvinster på aktier skulle behandlas i fåmansföretag 
där ägaren tar en aktiv roll i den operativa verksamheten infördes i samband med den stora 
skattereformen 1991. Eftersom reformen gjorde att det blev mer förmånligt för ägarna att ta ut 
överskott i bolaget i form av utdelning eller försäljning av aktier i stället för i form av lön, 
som hade en högre beskattning, infördes regler som begränsar de belopp som aktiva ägare kan 

                                                
54 Chang Woon Nam och Doina Maria Radulescu, ”Effects of Corporate Tax Reforms on SMEs’ Investment 
Decisions under the Particular Consideration of Inflation”, Small Business Economics (2007) 29:101-118. 
55 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 369. 
56 Kjell Sandström och Ulf Svensson, Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering (Uddevalla: Björn 
Lundén Information AB, 2006), 13.  
57 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 369. 
58 Eriksson, 348. 
59 Martin Feldstein och Jerry Green, ”Why Do Companies Pay Dividends?”, The American Review, March 1983, 
Vol. 73, Issue 1, pp. 17-30. 
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bli kapitalbeskattade för. Dessa regler, de s.k. 3:12-reglerna, har ändrats vid ett flertal 
tillfällen.60 Vi ska i stycke 3.4 gå närmare in på vad 3:12-reglerna innebär. 
 
Ofta jobbar en eller flera av ägarna själva i fåmansföretaget som anställd. Överskottet som 
uppstår i företaget beror i viss utsträckning på ägarens arbetsinsats, men även på ägarnas 
kapitalinsatser. Det faktum att inkomst av tjänst beskattas betydligt högre än kapitalinkomster 
gör att skattebelastningen på företaget kan komma att variera markant mellan olika 
uttagsformer av överskottet. För att undvika att fåmansföretagare som är aktiva i företagen 
pga. den högre skattebelastningen avstår från att göra löneuttag begränsar 3:12-reglerna de 
uttag fåmansföretagaren kan göra som är berättigade att beskattas i kapital. Reglerna sätter 
gränser för normal avkastning på kapital samt gränsbelopp för aktieutdelning på kvalificerade 
aktier till aktiva delägare eller deras närstående.61 

3.3.2 Skatteregler för ägaren i ett fåmansföretag 
I vissa EU-länder, t.ex. Storbritannien, har man haft som tradition att små och medelstora 
företag utsätts för en lägre skattebelastning än andra typer av företag. Man har argumenterat 
för detta med påståenden som; att de skapar ett stort antal arbetstillfällen och för att 
uppmuntra entreprenörskap. Dessutom tar man i beaktning sannolikheten att företagen 
expanderar och i framtiden kan växa till stora och vinstdrivande företag, vilka betalar stora 
summor i skatt.62 Vi ska i detta stycke närmare behandla vilken skattebelastning som svenska 
ägare till fåmansföretag utsätts för och vad det innebär genom ett exempel.  
 
Den vinst som genereras i ett bolag kan tas ut av ägarna antingen som lön, utdelning eller 
kapitalvinst. Detta förhållande kan beskrivas i nedanstående modell:63 
 

 
Figur 1. Sambandet mellan fåmansföretaget och ägaren.64 
 
Som modellen ovan visar utgör lönen en driftskostnad i bolaget och beskattas därför som 
inkomst av tjänst hos ägaren. Även ränta på lån från ägaren betraktas som driftskostnad, men 
denna post beskattas hos ägaren som inkomst av kapital. Driftskostnader är avdragsgilla i 

                                                
60 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 370. 
61 Ibid., 373-374. 
62 Chang Woon Nam och Doina Maria Radulescu, ”Effects of Corporate Tax Reforms on SMEs’ Investment 
Decisions under the Particular Consideration of Inflation”, Small Business Economics (2007) 29:101-118. 
63 Urban Rydin, Beskattning av ägare till fåmansföretag (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006), 23 
64 Ibid., 23. 
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bolaget. Skulle däremot vinsten i bolaget delas ut i aktieutdelning är denna inte avdragsgill 
och utdelningen blir beskattad delvis som inkomst av tjänst och delvis som inkomst av kapital 
hos ägaren.65   
 
En mängd olika faktorer påverkar vad som blir kvar i ägarens plånbok efter skatten är 
avdragen. Några av dessa faktorer är;66 
 

• kommunalskattesatsen 
• den statliga skattesatsen (f.n. 20 %) 
• brytpunkterna för statlig skatt 
• den allmänna pensionsavgiften (f.n. 7,2 %) 
• sammanlagd inkomst under året 
• sparat utdelningsutrymme 
• omkostnadsbelopp för aktierna (anskaffningsvärdet) 
• löneunderlaget i företaget 
• procentsatsen för socialavgifterna 

 
Nedan presenteras en tabell med ett räkneexempel som visar hur mycket ägaren kan ta ut efter 
skatt ifall företaget har intjänat 100 kr i extra inkomst. Följande förutsättningar gäller i 
räkneexemplet67: 
 
Bolagsskatt   28 % 
Kommunalskatt  32 % 
Statlig skatt   20-25 % (undre inkomstgräns 317 700 kr och övre 472 300 kr) 
Allmän pensionsavgift  7 % (på förvärvsinkomster) 
Arbetsgivaravgifter  32,28 % 
Kapitalskatt på utdelning 20 % (för kvalificerade aktier i fåmansföretag) 
 
Inkomstnivå under året i kronor 
 

-317 700 317 700- 
359 115 

359 115- 
472 300 

472 300- 

Marginalskatt inklusive allmän  
pensionsavgift 

32 % 52 % 52 % 57 % 

Kvar efter skatt på en intjänad  
100-lapp i aktiebolaget: 
Vid löneuttag* 51 kr 36 kr 36 kr 33 kr 
Vid kapitalbeskattad utdelning 58 kr 58 kr 58 kr 58 kr 
Vid tjänstebeskattad utdelning och 
tjänstebeskattad del av kapitalvinst 

 
49 kr 

 
35 kr 

 
35 kr 

 
31 kr 

*Kan bli lägre om man kan få nedsatta arbetsgivaravgifter. 
 
Figur 2. Jämförelse mellan uttag i olika inkomstnivåer 68 
 
De antaganden som gjorts i exemplet ovan är att sparat utdelningsutrymme är 0 kronor och att 
omkostnadsbeloppet är identiskt med den nominella anskaffningsutgiften för aktierna samt att 
aktieägaren är den ende som är anställd i företaget.69  
 

                                                
65 Rydin, 23. 
66 Sandström och Svensson, 23-24. 
67 Ibid., 23. 
68 Ibid., 24. 
69 Ibid., 23. 
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Förehavanden mellan ägare i ett fåmansföretag och bolaget skall deklareras av ägaren på en 
särskild blankett som heter K10 (se bilaga 1 och 2), vilken också skall lämnas av närstående 
till företagsledaren.70 Passiva ägare skall även fylla i blankett K12 (se bilaga 3).71 Vad passivt 
ägarskap innebär förklaras mer ingående i stycke 3.4.4 Utomståenderegeln.  
 
Med detta vill vi ge läsaren en bättre förståelse för den skattesituation som präglar 
fåmansföretagarnas vardag och som följaktligen ingår i respondenternas förförståelse när det 
gäller ämnet skatter och därmed kan påverka deras inställning till 3:12-reglerna. 

3.4 3:12-reglerna  
I denna uppsats ligger 3:12-reglerna till grund för problemet, nämligen hur de påverkar 
fåmansföretagens ekonomi och beteende. Vi ämnar att i detta stycke närmare gå in på vad 
dessa regler innebär i praktiken och hur de används i fåmansföretagen. Regelverket går under 
flera namn, men vanligast är benämningen 3:12-reglerna, vilket kommer ifrån att de infördes i 
3 § 12 mom. i lagen om statlig inkomstskatt i samband med 1991 års stora skattereform 72. 
Idag behandlas reglerna gällande utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag i 
huvudsak i 57 kap. i Inkomstskattelagen.73  

3.4.1 Syfte med 3:12-reglerna 
Syftet med införandet av dessa regler var att förhindra att ägare till fåmansföretag skulle ta ut 
överskott i företaget som vinstutdelning och avstå från att göra löneuttag. Därmed skulle 
inkomsten endast beskattas i kapital och fåmansföretagaren skulle undvika den högre 
beskattning som det innebär att ta ut lön ur bolaget.74 Reglerna var avsedda att minimera 
risken att höginkomsttagare startade egna företag för att kunna få inkomst i form av utdelning, 
vilket skulle göra det orättvist för höginkomsttagare som inte hade den möjligheten eftersom 
skillnaderna i skattesats är avsevärda.75 Särskilda stoppregler infördes också i reformen 1991 
för att förhindra att aktieägare gjorde andra typer av transaktioner med bolaget, t ex inköp, 
men dessa stoppregler avskaffades sedermera 1999/2000.76 

3.4.2 Reglerna om utdelning och kapitalvinst av fåmansföretag 
Reglerna kan delas upp i kvalitativa och kvantitativa regler. De kvalitativa reglerna gäller 
vilka skattskyldiga som berörs av reglerna. De kvantitativa reglerna rör beräkningen av hur 
man ska dela upp företagets intäkter från utdelning samt de kapitalvinster man gjort mellan 
inkomstslagen kapital och tjänst.77 Fåmansföretagarens utdelning och vinst på aktier som sker 
inom det av 3:12-reglerna förutbestämda gränsbeloppet beskattas som inkomst av kapital, 
men belopp över denna gräns beskattas istället som inkomst av tjänst. Utdelningen som 

                                                
70 Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Anders Gabrielsson, Eva Jansson och Monica Tengling, Faktabok – 
Redovisning och beskattning (Malmö: Liber AB, 2002), 312.  
71 http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/blankett/info/2112.4.39f16f103821c58f680006288.html 
”K12 Utdelning/kapitalvinst” Umeå Universitet 2007-09-11 
72 Per-Olof Edin, Ingemar Hansson och Sven-Olof Lodin, Reformerad ägarbeskattning 3:12 (Stockholm: 2005), 
20. 
73 Rabe, 217.  
74 Edin, Hansson och Lodin, 19-20. Sandström och Svensson, 12 
75 Edin, Hansson och Lodin, 20. 
76 Sandström och Svensson, 12. 
77 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 375. 
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beskattas som inkomst av tjänst är inte avdragsgill som lön normalt är, men företaget behöver 
inte betala arbetsgivaravgifter på beloppet.78  

Gränsbeloppet 
Syftet med gränsbeloppet är att ägare till fåmansföretag årligen skall kunna ta ut en summa 
som endast beskattas i kapital som beror på hur stort kapital ägaren har tillfört företaget samt 
hur mycket sysselsättning man skapat.79 Gränsbeloppet är ”det högsta kapitalbeskattade 
utdelningsbelopp som en ägare i ett fåmansföretag kan ta ut för beskattningsåret”80. Det som 
kallas för det totala gränsbeloppet är årets gränsbelopp plus sparat utdelningsutrymme.81 
 
Gränsbeloppet innebär att motsvarande belopp hänförs till kapital och två tredjedelar av detta 
beskattas medan resterande andel är skattefri. Om utdelningen överstiger gränsbeloppet 
beskattas överskjutande del i sin helhet i tjänst.82 Eftersom skattesatsen i inkomstslaget kapital 
är 30 % innebär detta faktum att endast 2/3 tas upp att hela gränsbeloppet beskattas med en 
skattesats på 20  %.83  
 
Det finns två metoder som fåmansföretagare kan använda sig av för att beräkna årets 
gränsbelopp och dessa är:84  
 

1. Schablonregeln 
2. Lönesummeregeln (Klyvningsreglerna) 

 
Den individ som ägde aktierna vid utdelningstillfället får beräkna ett gränsbelopp för det året. 
Ifall det inte gjorts några utdelningar i företaget under året får den som ägde aktierna vid årets 
slut tillgodoräkna sig det sparade utdelningsutrymmet.85 Beräkning av utdelning görs 
individuellt av varje delägare, vilket möjliggör att delägarna kan använda olika metoder för 
utdelningsberäkningen.86 

Schablonregeln 
Med schablonregeln beräknas årets gränsbelopp för utdelning som får kapitalbeskattas till 
maximalt två inkomstbasbelopp (från inkomståret 2007) för året innan beskattningsåret. Ifall 
det finns flera ägare i företaget skall detta gränsbelopp delas lika mellan de olika andelarna.87 
Två inkomstbasbelopp 2006 motsvarar 89 000 kronor.88  
 
Schablonregeln är tillämplig om en delägare har ett lågt omkostnadsbelopp, dvs. det belopp 
som ursprungligen erlades för aktierna, t ex lägre än ca 800 000 kronor eller få anställda, 
vilket gör att man inte kommer upp i nivå med den spärrlön som satts som gräns för 
lönebaserad utdelning. Dessa förutsättningar gör att schablonregeln används av flest ägare till 

                                                
78 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 374. 
79 Regeringens proposition 2005/06:40, Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag, 36. 
80 Sandström och Svensson, 87. 
81 Ibid., 87. 
82 Eriksson, 298. 
83 Regeringens proposition 2005/06:40, 67. 
84 Sandström och Svensson, 88. 
85 Ibid., 88. 
86 Sandström och Svensson, 91. 
87 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 379. 
88 Rabe, 965. 
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fåmansföretag.89  Om utdelningsutrymmet inte utnyttjas fullt ut ett år får det sparas till ett 
annat år.90 

Lönesummeregeln (klyvningsreglerna)  
Denna regel består av en räntebaserad del, den s.k. normalavkastningen, och ett lönebaserat 
utdelningsutrymme.91 Vid beräkning av den räntebaserade delen används en klyvningsränta 
som består av statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret med tillägg 
av 9 % som multipliceras med ägarens omkostnadsbelopp.92 Omkostnadsbeloppet beräknas 
till anskaffningspriset för aktierna plus eventuella ovillkorade aktieägartillskott93 eller för 
äldre företag med hjälp av den alternativa regeln, vilken innebär att man får använda 
kapitalunderlaget i företaget som det såg ut taxeringsåret 1993.94  
 
Det lönebaserade utdelningsutrymmet utgör en andel av bolagets samlade löneutbetalningar 
och får bara användas om aktieägaren eller någon till denne närstående tar ut lön från 
företaget som minst motsvarar den spärrlön som enligt huvudregeln måste överstigas för att 
denne regel ska kunna tillämpas.95 Spärrlönen är enligt huvudregeln 15 IBB (667 500 kronor 
2006). Ifall ägarna har en lägre lön än 15 IBB krävs det enligt alternativregeln att lönen 
uppgår till minst 6 IBB (267 000) + 5 % av företagets totala löneutbetalningar.96 
 
Som utgångspunkt när man beräknar det lönebaserade utdelningsutrymmet använder man ett 
löneunderlag som utgörs av företagets kontanta löneutbetalningar under året som föregått 
beskattningsåret. 97 Det lönebaserade utrymmet beräknas sedan som;98 
 

• 25 % av löneunderlaget, samt 
• 25 % av den del av löneunderlaget som överstiger 60 IBB 
 

Varje ägare får endast utnyttja en andel som motsvarar den andel av aktierna som ägaren 
innehar.99 Om utdelningsutrymmet inte utnyttjas fullt ut ett år får det sparas till ett annat år.100 

Sparat utdelningsutrymme 
Ifall ägare i ett fåmansföretag tar ut utdelning som är mindre än det beräknade gränsbeloppet 
ett år sparas det outnyttjade utrymmet till ett senare år, vilket benämns sparat 
utdelningsutrymme.101 Sparat utdelningsutrymme läggs till årets gränsbelopp för att beräkna 
det totala gränsbeloppet. Dessutom ränteuppräknas det sparade utdelningsutrymmet med 
statslåneräntan plus 3 %.102 Utdelningsutrymmet som finns sparat kan tas ut ett senare år och 
blir då kapitalbeskattad utdelning, eller utnyttjas när en andel säljs och utgör då en 

                                                
89 Sandström och Svensson, 91. 
90 Ibid., 91. 
91 Eriksson, 298. Sandström och Svensson, 92.  
92 Eriksson, 298. 
93 Sandström och Svensson, 92-93. 
94 Ibid., 95. 
95 Eriksson, 299. 
96 Ibid., 299. 
97 Ibid., 299. 
98 Ibid., 299. 
99 Ibid., 299. 
100 Sandström och Svensson, 95. 
101 Ibid., 111. 
102 Ibid., 99. 
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kapitalbeskattad andel av den kapitalvinst som uppkommer vid försäljningen. Den sparade 
utdelningen beskattas med 20 % kapitalskatt vid det tillfälle då den utnyttjas.103     

3.4.3 Tillämpningsområde 
Reglerna avser endast arbetsinkomster som uppkommer av att delägare är aktiva i betydande 
omfattning i företaget, vilket medför att passiva delägare inte berörs av dessa regler. De 
andelar i bolaget som ägs av aktiva delägare kallas för kvalificerade andelar. Det kan också 
innebära att delägaren eller en närstående till denne är eller har varit aktiv i företaget de 
senaste fem åren. En aktiv delägare är en skattskyldig som varit aktiv och verksam i företaget 
i betydande omfattning, eller ett annat fåmansföretag med liknande verksamhet, de senaste 
fem åren, eller om dennes närstående varit det. Begreppet i betydande omfattning innebär att 
ägaren ska ha varit aktiv i företaget så mycket att arbetsinsatsen inneburit vinstgenerering.104  

3.4.4 Utomståenderegeln 
I ett fåmansföretag där en passiv delägare utanför närståendekretsen ”äger del i företaget i 
betydande omfattning105” omfattas varken företaget, eller någon av dess ägare, av 3:12-
reglerna överhuvudtaget. I betydande omfattning i detta sammanhang innebär att de 
utomstående passiva ägarna innehar mer än 30 % av aktierna och att de passiva delägarna 
också har rätt till utdelning i företaget.106 Denna regel innebär att samtliga aktier i ett sådant 
fåmansföretag räknas som icke kvalificerade och därmed omfattas de inte av 3:12-reglerna. 
Endast i särskilda skäl kan aktierna i ett sådant företag räknas som kvalificerade och sådana 
skäl kan vara att det finns avtal som säger hur resultatet skall fördelas, korsvisa äganden eller 
avtal om att företagets aktier skall förvärvas i framtiden.107 Risken att arbetsinkomster 
omvandlas till kapitalinkomster bedöms som betydligt lägre i ett företag som har utomstående 
ägare som innehar en så pass stor andel i företaget som minst 30 %. Den andel av utdelningen 
och kapitalvinsten som majoritetsägarna i ett sådant företag har rätt till blir mindre än ett 
löneuttag i motsvarande situation.108 Utomståenderegeln innebär att utdelning och kapitalvinst 
endast beskattas i kapital och inte i tjänst.109  
 
Eftersom det inte finns några krav på ett särskilt antal utomstående passiva delägare utan bara 
att det ska gälla mer än 30 % av aktierna räcker det i praktiken att ett företag har en aktiv 
delägare och en passiv utomstående delägare för att ett företag inte ska omfattas av 3:12-
reglerna.110 Det innebär dock att den aktive delägaren släpper något på kontrollen över 
företaget till en utomstående. Om det inte finns några utomstående ägare i företaget omfattas 
alla ägare som varit verksamma i bolaget de senaste fem åren av 3:12-reglerna. Ifall man 
skaffar utomstående delägare måste man dock vänta fem hela kalenderår innan alla ägare i 
bolaget blir kvitt 3:12-beskattningen.111  

                                                
103 Sandström och Svensson, 111. 
104 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 375-376. 
105 Ibid., 377. 
106 Ibid., 377. 
107 Sandström och Svensson, 352-55. 
108 Ibid., 353. 
109 Ibid., 352. 
110 Ibid., 352. 
111 Umeå Universitet 2007-04-25 Gunne, Cecilia. ”Det går att slippa 3:12 - men det är inte alltid värt besväret” 
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2006/09/04/199845  
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3.5 Förändringar i lagstiftningen gällande beskattning av fåmansföretag 
Delfrågan till vårt huvudproblem ifrågasätter ifall de förändringar som genomförts i 3:12-
reglerna under de senaste åren förenklat arbetet för fåmansföretagen och därför presenterar vi 
i detta stycke vilka förändringar som genomförts sedan 2006. 
 
Reglerna för beskattning av utdelning och realisationsvinster på aktier i fåmansföretag har 
justerats ett flertal gånger sedan införandet 1991 och beräkningar visar att de senaste 
ändringarna 2006 och 2007 inneburit skattelättnader på sammanlagt ca 1,7 miljarder 
kronor.112  Erfarenheter från USA visar att nya skattelagar ofta introduceras utan att man har 
empiriska bevis för hur dessa kommer att påverka småföretagare.113 I följande stycken 
behandlar vi de förändringar som genomförts i 3:12-reglerna under de senaste två åren samt 
de förändringar som är planerade för 2008. 

3.5.1 Förändringar i beskattning av fåmansföretag införda 2006  
3:12-reglerna hade innan förändringarna 2006 kritiserats för att hämma mer riskfyllda 
investeringar som annars skulle kunna vara lönsamma eftersom avkastningen skulle komma 
att beskattas delvis som inkomst av tjänst till en högre skattesats.114 I det uppdrag som 
regeringen år 2004 gav den expertgrupp som skulle utforma ett förslag till reformerad 
ägarbeskattning ingick att skulle ”… förbättra regelverkets effekter på risktagandet i 
näringslivet.” Viktigt var att man skulle behålla den preventiva funktionen med reglerna samt 
hålla reglerna neutrala ”… och att ersättning för utfört arbete och investerat kapital beskattas 
på samma sätt oavsett om arbetet och investeringarna sker i det egna företaget eller på den 
öppna marknaden.” Dessutom önskade man att reglerna om möjligt skulle bli enklare.115 
   
Hösten 2005 lämnade den socialdemokratiska regeringen sina förslag på förändringar i 
skattereglerna för fåmansföretag till riksdagen, vilka sammantagna innebar att regeringen 
satsade 1 miljard på fåmansföretagen.116 De förslag till ändringar som presenterades i 
lagrådsremissen syftade till att lätta på skattetrycket för ägare till fåmansföretag genom att öka 
den andel av inkomsten som kapitalbeskattas117. Eftersom att ha personal anställd innebär en 
ökad risk för företag och långsiktiga förpliktelser ansåg man att skattelättnader i proportion 
till antalet anställda i ett företag var motiverat.118  Därför gavs ökad betydelse åt de utbetalda 
lönerna i ett företag när det gäller beräkningen av den inkomst som kapitalbeskattas hos 
ägaren. Detta innebar att fåmansföretag med många anställda, och där ägarens lön motsvarade 
spärrlönen, i princip undantogs från 3:12-reglerna. Dessutom infördes en förenklingsregel, 
schablonregeln, som innebar att ägare av mindre företag alltid skulle kunna ta ut 1,5 IBB 
(64 950 kr år 2005) multiplicerat med den egna andelen i företaget som inkomst av kapital.119  
Anledningen till att man införde förenklingsregeln var att man ansåg det orimligt att kräva att 

                                                
112 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 375. 
113 Glenda C. Brock, “An Empirical Research Study of The Impact Upon Small Business of The Change in The 
Investment Tax Credit Dictated by The Tax Reform Act of 1986.”  In Debra Hopkins (eds) “Doctoral Research 
in Taxation”. Journal of the American Taxation Association; Spring90, Vol. 11 Issue 2, p99-100. 
114 Edin, Hansson och Lodin, Reformerad ägarbeskattning 3:12 (Stockholm: 2005), 153. 
115 Ibid., 25. 
116 Lagrådsremiss, Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag, 1. 
117 Regeringens proposition 2005/06:40, Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag. Lagrådets 
yttrande, 160 
118 Regeringens proposition 2005/06:40, Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag, 41.  
119 Ibid., 1. 
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mindre företag med få anställda och ett litet kapital måste använda de mer komplicerade 
reglerna utan att kunna dra någon större ekonomisk fördel av det. 120 Skattesänkningen på 
utdelning inom gränsbeloppet från 30 % till 20 % infördes som kompensation för att man 
avskaffade lättnadsbeloppet. Motiveringen till att man lade skattesänkningen på ägaren istället 
för på bolaget var för att undvika att skattelättnaden skulle bli beroende av ägarstrukturen i 
företaget.121  
  
I praktiken innebar förändringarna från 1/1 2006 följande: 122 
 

• Skatten på normalutdelning sänktes till 20 % . 
• Möjligheten till skattefri utdelning avskaffades. 
• En schablonregel som kunde tillämpas vid beräkning av utdelning infördes. 
• Klyvningsräntan höjdes med 2 procentenheter.  
• 50/50-delningen av kapitalvinster togs bort. 
• Reglerna för lönebaserad utdelning förändrades. 
 

En av förändringarna i reglerna för lönebaserad utdelning var att spärrlönen ändrades från 10 
IBB till det lägsta av 15 IBB alternativt 6 IBB + 5 % av löneunderlaget. En del anser att ökade 
löneuttag kan leda till att företag får problem med likviditeten och anser att kravet på 
löneuttag bör sänkas eller avskaffas helt.123 De två alternativa spärrlönerna gör att ägare till 
fåmansföretag med hög respektive låg intjäningsförmåga får ett skatteutfall som hamnar på en 
rimlig nivå.124  
 
Man beräknade att ca 60 procent av fåmansföretagarna, vilket innebär ungefär 100 000125 
företagare, skulle kunna använda sig av de förenklade reglerna.126 Juristerna i lagrådet ansåg 
dock att det nya förslaget inte innebar några större förenklingar, utan att 3:12-reglerna var i 
stort sett lika komplicerade som tidigare. Fåmansföretagarna skulle även i fortsättningen 
tvingas anlita utomstående expertis för att kunna förstå reglerna och göra korrekta 
beräkningar av skatteutfallet. Dock ansåg man att förslaget innebar att färre personer skulle 
behöva använda sig av det krångliga regelverket fullt ut, vilket man menade var positivt. 
Lagrådet ansåg också att en större översyn av reglerna var nödvändig.127  

3.5.2 Förändringar i beskattning av fåmansföretag införda 2007 
I den borgerliga regeringens budgetproposition inför 2007 deklarerades att ”Sverige skall bli 
ett av världens bästa länder att starta och driva företag i”. För att åstadkomma detta ville man 
göra det lättare och mer lönsamt att driva företag.128 I propositionen konstaterar man att 
Sverige behöver fler växande och nystartade företag för att hålla sysselsättningen i landet och 
bibehålla den svenska välfärden. Eftersom nyföretagandet är lågt i Sverige jämfört med i 
andra länder och de flesta nya arbetstillfällena skapas i små och medelstora företag vill 

                                                
120 Regeringens proposition 2005/06:40, 54. 
121 Ibid., 67. 
122 Sandström och Svensson, 86. 
123 Regeringens proposition 2005/06:40, 50. 
124 Ibid., 51. 
125 Umeå Universitet 2007-04-10 ”Fåmansbolag får enklare regler” TT, Publicerad 27 oktober 2005. 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=480132&rss=1401 
126 Regeringens proposition 2005/06:40, 55. 
127 Ibid., 161. 
128 Regeringens budgetproposition 2006/07:1, Näringsliv, 23. 
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regeringen satsa på entreprenörer och företagare.129  Regeringen beslutade att man skulle 
fortsätta med ett reformarbete av reglerna för fåmansföretag för att förenkla regelverket och 
förbättra förutsättningarna.130 I väntan på en mer omfattande översyn av 3:12-reglerna höjde 
regeringen gränsen för schablonbeloppet i förenklingsregeln från 1,5 till 2 inkomstbasbelopp 
från och med taxeringsåret 2007131, vilket i praktiken innebar att utdelning och kapitalvinst på 
upp till 89 000 kronor132 får beskattas med 20 % 133.  
 
Större bolag som använder den s.k. lönesummeregeln fick en positiv utveckling då en större 
andel av lönesumman får bli beskattad som inkomst i kapital i och med förändringen.134 Det 
lönebaserade utdelningsutrymmet höjdes från 20 % till 25 % av företagens totala 
löneunderlag och den övre nivån sänktes från 30 % till 25 % av löneunderlaget som överstiger 
60 IBB. 135 Anledningen till att man har valt att öka andelen av lönesumman som får bli 
beskattad i inkomstslaget kapital beror på att ett större antal anställda tillför ett mervärde som 
inte kan åläggas ägarens arbetsinkomst. Dessutom innebär fler anställda en ökad risk för 
ägaren och en mindre risk för att denne ska omvandla sin egen arbetsinkomst till 
kapitalinkomst.136 

3.5.3 Framtida förändringar i 3:12-reglerna 
En promemoria presenterades i juni 2007, i vilken man bl. a. föreslår att ”… 50/50-
indelningen mellan inkomstslagen kapital och tjänst av en kapitalvinst som överstiger sparat 
utdelningsutrymme återinförs övergångsvis för åren 2008 och 2009.” Anledningen till att man 
väljer att återinföra fördelningen är att man är av den åsikten att det är fel att den 
kapitalinkomst, som en fåmansföretagare får vid försäljning av andelar i bolaget, och som 
överstiger det av denne sparade utdelningsutrymmet beskattas lindrigare än om man 
företagaren fått utdelning. Hälftendelningen skall dock inte gälla vid interna försäljningar av 
kvalificerade andelar. I promemorian påpekar man att förändringarna kommer att innebära en 
ökad uppgiftsskyldighet för ägarna till fåmansföretag, men eftersom det endast gäller en 
begränsad tidsperiod på 3 år anser man att det merarbete som tillkommer är acceptabelt. Man 
räknar med att de nya reglerna i många fall kommer att innebära att andelsägare i 
fåmansföretag får en lägre skatt vid försäljning av sina andelar jämfört med idag.137  
 
Den borgerliga regeringen kom med en motion hösten 2006 där man hade utarbetat ett förslag 
om att man skulle ersätta 3:12-reglerna med en s.k. normallönemodell.138 
Normallönemodellen innebär att ”… alla utbetalningar från företaget till ägarna upp till ett 
visst takbelopp karaktäriseras som arbetsinkomst och beskattas som sådan. Överskjutande 
belopp beskattas som kapitalinkomst.” Tidigare utredningar gjorda 1989 samt 2002139 hade 
avfärdat denna modell därför att de ansåg det svårt att definiera vad en normallön är samt att 

                                                
129 Regeringens budgetproposition 2006/07:1, Näringsliv, 24. 
130 Ibid., 25. 
131 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 378. 
132 Rabe, 965. 
133 Regeringens proposition 2005/06:40, 67. 
134 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 378. 
135 Mats Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, (Stockholm: Thomson Fakta AB, 2006), 62. Eriksson, 299. 
136 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 378. 
137 Promemoria, ”Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009”,   
138 Umeå Universitet 2007-04-10 Karin Pilsäter, Motion 2006/07:Sk268 ” Fåmansbolagsreglerna” 
http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&doktyp=mot&rm=2006/07&bet=Sk268&dok_id=GU02Sk268 
139 SOU 2002:52 Beskattning av småföretagare (Stockholm: Statens Offentliga Utredningar, 2002), 19. 
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det skulle komplicera hanterandet av statlig inkomstskatt för olika inkomster.140 Man tog i 
motionen även upp problematiken med de stora pensionsavgångarna då ca 50 000 av Sveriges 
företagare kommer att gå i pension de kommande 5 åren, vilket motsvarar var åttonde aktiv 
företagare, samt det faktum att det startas alldeles för få företag i landet för att kompensera 
bortfallet. I motionen sades också att man särskilt vill värna om de mindre, växande 
kapitalintensiva företagen, som många gånger är mycket innovativa och spelar en allt 
viktigare roll på den globaliserade marknaden.141 Detta anser vi kan ge en indikation om vilka 
framtida förändringar i 3:12-reglerna som kan komma att genomföras i framtiden. 

3.6 3:12-reglernas effekt på fåmansföretag 
För att på ett tydligare sätt åskådliggöra 3:12-reglernas effekt på de löneuttag samt utdelningar 
fåmansföretag gör har vi valt att inkludera en tabell som belyser vilka skillnader i gränsbelopp 
enligt lönesummeregeln den totala lönesumman i ett företag innebär samt hur stort löneuttag 
det krävs att ägaren gör för att uppnå spärrlönen vid olika nivåer. Dessutom har vi konstruerat 
ett par räkneexempel där vi tillämpat de båda metoderna för beräkning av gränsbeloppet, som 
ingår i 3:12-reglerna, vilka presenteras i bilaga 3. På det sättet vill vi visa skillnaderna mellan 
företag av olika storlekar samt skillnaderna med tanke på vilken beräkningsmetod man valt att 
tillämpa i företaget. Den effekt som 3:12-reglerna har på enskilda företag kan komma att 
påverka fåmansföretagarnas syn på reglerna och hur de upplever att de fungerar därför väljer 
vi att inkludera nedanstående exempel.  

3.6.1 Löneuttagskrav och lönebaserat utrymme vid utdelning 
Det gränsbelopp som avgör hur stor del av ett fåmansföretags utdelning som får beskattas i 
inkomstslaget kapital kan beräknas på två sätt, som vi beskrivit tidigare.  Det ena sättet är att 
använda ett schabloniserat belopp medan det andra innebär en beräkning av gränsbeloppet 
baserad på ränta och löneunderlaget i företaget, den s.k. lönesummeregeln.142  
 
Nedanstående tabell visar skillnaden i gränsbelopp för uttag som ägare kan göra år 2007 
beräknade med lönesummeregeln:  
 
Total 
lönesumma 

Löneuttag 
krav 6 IBB 
+ 5 % 

Lönebaserat 
utrymme  
25 % 

25 % 
> 2 670 000  

Totalt 
gränsbelopp 

Enligt 
tidigare 
regler 

1 000 000 317 000 250 000  0 250 000 111 000 
2 500 000 392 000 625 000 0 625 000 411 000 
3 500 000 442 000 875 000 207 500 1 082 500 726 500 
5 000 000 517 000 1 250 000 582 500 1 832 500 1 476 500 
8 010 000 667 500 2 002 500 1 335 000 3 337 500 2 981 500 

Figur 3. Löneuttagskrav och lönebaserat utrymme vid utdelning år 2007143 
 
Tabellen visar att företag med ett stort antal anställda drar fördel av att ha stora lönesummor 
när man beräknar hur stor kapitalbeskattad utdelning man kan göra. Dock kan man se att de 
nya reglerna för lönebaserat utdelningsutrymme gjort det förmånligare för samtliga exempel 

                                                
140 Edin, Hansson och Lodin, Reformerad ägarbeskattning 3:12 (Stockholm: 2005), 25. 
141 Umeå Universitet 2007-04-10 Karin Pilsäter, Motion 2006/07:Sk268 ” Fåmansbolagsreglerna” 
http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&doktyp=mot&rm=2006/07&bet=Sk268&dok_id=GU02Sk268 
142 Sandström och Svensson, 90. 
143 Lindebergs Grant Thornton 
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som tas upp i tabellen jämfört med gränsbeloppen enligt tidigare regler som tas upp i sista 
kolumnen. Företagets totala lönesumma, inklusive ägarnas löner, finns i kolumn 1. Kraven för 
hur stor lön ägaren måste ta ut för att kunna utnyttja lönesummeregeln, spärrlönen, framgår av 
kolumn 2 i tabellen där det också blir tydligt hur lönekraven ökar i takt med att den totala 
lönesumman växer. Kolumn 3 visar det lönebaserade utdelningsutrymmet, vilket är 25 % av 
den totala lönesumman och kolumn 4 visar att ifall den totala lönesumman överstiger 60 IBB, 
dvs. 2 670 000 kronor kan 25 % av det överskjutande beloppet läggas till gränsbeloppet. I 
kolumn 5 summeras det totala gränsbeloppet och i kolumn 6 visas gränsbelopp beräknade 
enligt de regler som gällde innan år 2007. 
 
Genom att använda en tabell kan man på ett överskådligt sätt se skillnaderna i det totala 
gränsbeloppet som är möjligt att dela ut från företaget, enligt lönesummeregeln, och som 
endast behöver beskattas i inkomstslaget kapital av ägarna. Intressant att beakta när man 
studerar tabellen är att notera kraven på löneuttag, spärrlönen, vilka måste uppfyllas av ägarna 
för att lönesummeregeln skall få användas.  

3.7 Sambandet mellan beskattning och redovisning  
Att beskattning och redovisning har ett visst samband är känt för de flesta som studerat eller 
arbetat med beskattning eller redovisning, men i detta avsnitt vill vi förtydliga och utveckla 
kopplingen mellan redovisning och beskattning. Detta vill vi göra för att längre fram i 
uppsatsen kunna dra paralleller då vi närmare studerar 3:12-reglernas effekt på 
fåmansföretagens ekonomi och beteende.  
 
En stark koppling mellan redovisning och beskattning är vanlig i norra och centrala Europa, 
vilket har inneburit att skattereglerna påverkat de principer man använder sig av i 
redovisningen i dessa länder.144 I Anglosaxiska länder bereder företag sina finansiella 
rapporter utan att ta hänsyn till skillnader i synsätt mellan skattesystemet och redovisningens 
principer. Utvecklingen inom medlemsstaterna i EU går också, åtminstone för de 
börsnoterade företagen, mot ett gemensamt redovisningssystem som är mer självständigt 
gentemot de olika skattesystemen.145 
 
Det rådande sambandet mellan beskattning och redovisning i Sverige fick sina grunddrag 
redan på 1920-talet och fokuserar främst på periodisering av inkomster och utgifter. Detta 
samband rör även när intäkter och kostnader ska redovisas, vilka påverkas av de principer 
som används vid värdering av tillgångar och skulder.146 T ex vid beräkning av den 
skattemässiga inkomsten för en näringsverksamhet utgår man från den resultaträkning som 
företaget upprättat enligt gällande regler.147 I Inkomstskattelagen 14 kap. 2 § står att resultatet 
skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.148  

3.7.1 Materiellt respektive formellt samband  
En förutsättning för företagsbeskattningen enligt det svenska systemet är att redovisningen 
skall kunna utgöra underlag för beskattningen utan att större korrigeringar behöver göras. Ett 
                                                
144 Sven-Erik Johansson och Mikael Runsten. Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt – mål, samband 
och mätmetoder (Lund: Studentlitteratur, 2005), 52. 
145 Isabel Gallego,”The accounting and taxation relationship in Spanish listed firms”. Managerial Auditing 
Journal Vol. 19 No. 6, 2004 pp.796-819. 
146 RSV Rapport 1998:6, Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning, 17. 
147 Ibid., 17. 
148 Rabe, Inkomstskattelagen 2007:1 
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materiellt samband finns då eftersom det är den skattskyldiges egen bokföring som ligger till 
grund för den skattemässiga inkomstberäkningen. Det finns även ett formellt samband som 
bl.a. innebär att skattelagstiftningen kräver att vissa avdrag gjorts redan i redovisningen för att 
man ska kunna medge dessa avdrag samt att värdering av tillgångar gjorts på samma sätt i 
bokföringen och vid taxeringen, t ex vid avsättning till periodiseringsfond, 
värdeminskningsavdrag samt vid värdering av varulager och pågående arbeten.149 Det faktum 
att företag måste göra de skattemässiga beräkningarna på det redovisade resultatet kan 
innebära att de tvingas avstå från att göra vissa skattemässigt förmånliga regleringar på 
resultatet ifall de vill hålla det utdelningsbara resultatet på en viss nivå. De problem som dessa 
samband medför och som kan hänvisas till skatterättsliga dispositioner kallas även 
resultatreglerande, vilka kan vara överavskrivningar och avsättningar till 
periodiseringsfonder. De problem som härrör till vissa skatterättsliga resultatmätningsregler, 
periodiseringsregler, kan vara t ex. hur man ska redovisa framtida utgifter och vinstavräkning 
av pågående arbeten.150  
 
I en utredning som beställdes av Justitiedepartementet 1991 och publicerades 1995 föreslog 
utredarna en ökad frikoppling mellan redovisning och beskattning då man ansåg att detta 
skulle innebära att kvaliteten på redovisningen skulle höjas.151 Utredarna menade också att en 
ökad frikoppling mellan redovisningen och beskattningen skulle göra att skillnaderna mellan 
företagens skattemässiga och bokföringsmässiga resultat skulle öka markant.152 
Riksskatteverket utredde 1996 vidare sambandet mellan redovisning och beskattning då man 
ansåg att man borde utreda grundligare det materiella sambandet, vilket är av betydelse för 
både företag och myndigheter. Man ansåg att det formella och materiella sambandet mellan 
redovisning och beskattning hindrade utvecklingen av redovisningen samt att 
redovisningsreglerna i en del fall inte fungerade med tanke på beskattningen.  Dessutom 
ansåg man att det ibland kunde föreligga oklarheter ifall det skulle användas särskilda 
skatteregler eller ifall man skulle använda sig av redovisningsreglerna.153  

 
 

                                                
149 SOU 1995:43, Delbetänkande av Redovisningskommittén, Justitiedepartementet, Göteborg 1995, 11, 71. 
150 Ibid., 71 
151 Ibid., 12. 
152 Ibid., 15. 
153 RSV Rapport 1998:6, Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning, 11. 
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4. FÖRETAGSEKONOMISKA ASPEKTER  
Den grundläggande frågeställningen i denna uppsats behandlar hur 3:12-reglerna påverkar 
företagens ekonomi och beteende. Vi har i studien valt att närmare undersöka huruvida 
reglerna påverkar företagens lönsamhet samt deras investeringsbeslut eftersom det ligger till 
grund för företagens fortlevnad och fortsatta tillväxt. I detta kapitel vill vi ge läsaren 
grundläggande kunskap i dessa ämnen.  
 

4.1 Lönsamhet 
En god ekonomi är nödvändig för att ett företag ska kunna fungera och utvecklas. Om ett 
företag har en alltför svag ekonomi hämmas affärsutvecklingen och man tvingas ta lån som 
innebär en större risk för att kunna vidareutveckla företaget. Många olönsamma affärer kan 
dessutom leda till dålig likviditet eller att ett företag går i konkurs. Alltför stora investeringar 
kan i sådana lägen bidra till att företagets likviditet försämras. ”En god affärsekonomi 
förutsätter att företaget sköter resursförbrukningen och produktionen på ett sådant sätt att 
marknaden värderar prestationerna högre än vad den värderar de förbrukade resurserna”. 
Intäkterna måste på lång sikt överstiga kostnaderna, vilket leder till att affärerna går med 
vinst.154  Eftersom lönsamhet är en förutsättning för ett företags överlevnad på lång sikt samt 
dess möjlighet att utvecklas och expandera, anser vi det vara relevant att i detta stycke 
närmare granska vad lönsamhet innebär. För att ge läsaren en inblick i begreppet lönsamhet 
har vi valt att inkludera denna teori i uppsatsen. 
 

 
Figur 4. Affärernas lönsamhet155 
 
Två faktorer som anses påverka lönsamheten i små och medelstora företag i hög utsträckning 
är lagstiftningen, särskilt den som avgör beskattningen av företagen samt möjligheten för 
företag att få olika former av stöd. Dessutom anses marknaden och konkurrensen vara 
avgörande för lönsamheten.156 Eftersom fåmansföretag många gånger främst verkar på den 

                                                
154 Björn Sandström, 116. 
155 Ibid., 117. 
156 James Foreman-Peck, Gerry Makepeace och Brian Morgan,”Growth and Profitability of Small and Medium-
sized Enterprises: Some Welsh Evidence”, Regional Studies, Vol. 40.4, pp. 307-319, June 2006. 

Kostnader 

Förädlingsprocess 
Resurser Prestationer 

Intäkter 

Leverantörer Företaget Marknaden 

Ekonomiskt 
resultat 



 
Företagsekonomiska aspekter 

 
 

 27 

nationella marknaden påverkas de ofta i högre utsträckning än multinationella företag av 
förändringar som genomförs i bolagsbeskattningen.157 
  
Begreppen vinst och lönsamhet blandas ofta ihop. Faktum är att storleken på vinsten i ett 
företag inte är ett mått på lönsamhet och att ett företag går med vinst betyder inte att det är 
lönsamt. ”Vinsten kan betraktas som räntan på företagets egna kapital (ägarkapitalet)”. För att 
vinsten ska kunna fungera som ett mått på lönsamheten i ett företag kan man sätta den i 
relation till det egna kapitalet och på så sätt få ett mått på räntan på kapitalet i företaget.158  
 
Vinstens funktioner:159 
 

1. Fungerar som ett effektivitetsmått på affären. 
2. Kan användas som buffert vid tillfälliga påfrestningar i finanserna. 
3. Finansieringskälla och gör att företaget kan undvika att låna kapital. 
4. Ersättning till ägarna för den risk de tar genom att satsa kapital i företaget. 
5. Fungerar som drivkraft för både kapital och personal. 

 
Kraven på vinst i ett företag beror till stor del på hur mycket kapital som används i företaget 
eftersom vinsten i sin tur ska täcka de kostnader företaget har för kapitalförsörjningen.160 När 
man studerar lönsamheten i ett företag studerar man dess resultat och hur stor avkastning på 
det satsade kapitalet som resultatet inneburit.161  Många gånger används nyckeltal när man 
studerar den finansiella situationen och lönsamheten i ett företag. Det leder oss in i nästa 
avsnitt som syftar till att belysa användningen av nyckeltal. 

4.1.1 Nyckeltal 
Nyckeltal används ofta som ett mått på ett företags lönsamhet och därför har vi valt att 
behandla dem i teorin, men endast mycket kortfattat. Vi kommer inte att gå in närmare på de 
olika nyckeltalen under intervjuerna med våra respondenter utan tala om huruvida de upplever 
att 3:12-reglerna påverkar företagens lönsamhet generellt.  
 
Beräkningar av nyckeltal görs för att skapa en bild av läget i företaget och vid beräkningen 
använder man vanligen det resultat företaget når efter justeringar för de finansiella posterna. 
Detta resultat anses visa ett företags normala verksamhetsresultat. Finns det andra poster som 
inte kan anses vara normala för verksamheten redovisas de efteråt. Eftersom man vid 
nyckeltalsberäkningar använder ”Resultat efter finansiella poster” bortser man därmed från de 
effekter som bokslutsdispositioner och skatt har på resultatet. Detta motiveras med att 
bokslutdispositionerna främst görs ur skatteberäkningssynpunkt, men är inte affärsmässigt 
betingade. Dessutom ska man vara medveten om det faktum att den skatt som redovisas i 
resultaträkningen inte är företagets verkliga skattekostnad. I den verkliga skattekostnad som 
beräknas ingår även skatt i bokslutsdispositionerna. Tilläggas bör att man i beräkningar av 
vissa nyckeltal tar hänsyn till skatt.162  Den lönsamhet som ett företag visar med hjälp av 

                                                
157 Chang Woon Nam och Doina Maria Radulescu, ”Effects of Corporate Tax Reforms on SMEs’ Investment 
Decisions under the Particular Consideration of Inflation”, Small Business Economics (2007) 29:101-118. 
158 Johansson och Runsten, 13-14. 
159 Björn Sandström, 117. 
160 Ibid., 117. 
161 Per Thorell, Företagens redovisning, Grundläggande räkenskapsförståelse (Uppsala: Iustus Förlag, 1999), 
163-164.  
162 Ibid., 163-164.  
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nyckeltal påverkas med andra ord vanligen inte av beskattningen. Däremot kan det resultat 
man väljer att redovisa i företaget påverkas av beskattningen. 
 
Några användbara nyckeltal som kan belysa situationen i ett företag är t ex: 
 

• Räntabilitet (avkastning på eget kapital respektive totalt kapital) 163 
• Soliditet164 
• Kassalikviditet165 

 
I en ekonomi som präglas av snabb tillväxt kan en ökande produktion och försäljning vara 
avgörande för att ett företag ska kunna överleva på marknaden. Eftersom kapital är en 
förutsättning för tillväxt behöver företag som vill växa tillgång till finansiering av de 
investeringar man måste göra. Möjligheten till finansiering är i sin tur beroende av företagets 
räntabilitet. Räntabiliteten påverkar det egna kapitalets tillväxt samt de möjligheter företaget 
har att låna kapital. Tillväxt påverkar kapitalbehovet och ökade totala tillgångar måste 
motsvaras av en proportionellt lika stor ökning av eget kapital och skulder för att inte 
företagets soliditet ska sjunka.166 Kassalikviditeten beskriver företagets förmåga att betala sina 
kortfristiga skulder. Skulle denna vara alltför låg kan det påvisa att företaget måste avveckla 
sina långfristiga tillgångar alternativt ta nya lån för att kunna betala sina skulder.167   

4.2 Investeringar 
Investeringar är viktiga i ett företag för att man ska kunna genomföra de strategier och 
visioner man har inom företaget på lång sikt samt kunna möta de krav som ställs från de 
finansiella marknaderna. De investeringar ett företag gör är avgörande för den framtida 
avkastningen i företaget.168 Lönsamheten i ett företag påverkar de investeringar ett företag kan 
göra och hur det genom dessa på bästa sätt kan rusta sig för att bemöta framtida 
konkurrenssituationer. 3:12-reglernas inverkan på företagens investeringar behandlas längre 
fram i detta stycke. 
 
Ett företags investeringsstruktur är viktigt för hur företaget tar sig an olika 
investeringsprojekt, hur man driver projektet framåt samt hur man organiserar och beslutar i 
projektet. Investeringsstrukturen i ett företag handlar om olika sorter av investeringsprojekt, 
hur dessa initieras eller hur de genomdrivs över en tidsperiod.169 Resultatet från en studie 
baserad på en modell visar att företagsledare som har en övertro på sannolikheten att företaget 
kommer att göra bra resultat kan tendera att avstå från projekt som bedöms vara lönsamma 
därför att de kräver utomstående finansiering. Dessutom visar undersökningen att dessa 
företagsledare ofta övervärderar sina egna projekt och då kan istället väljer att investera i 
projekt som förutspås vara olönsamma enligt ekonomiska beräkningsmodeller. Detta kan bero 

                                                
163  BAS Nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006), 
91-92. 
164  Ibid., 104.  
165  Ibid., 108. 
166 Johansson och Runsten, 23. 
167 BAS Nyckeltal, 108 
168 Gert Sandahl och Stefan Sjögren et al. Investeringsbeslut- En spegling av praxis och normer (Göteborg: 
Bokförlaget BAS, 2005), 9. 
169 Jan Alpenberg och Fredrik Karlsson, Investeringar i mindre och medelstora tillverkande företag (Lund: Lund 
Business Press, 2005), 361-362. 
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på att man föredrar projekt där man behåller kontrollen samt att det är lättare att vara positivt 
inställd till projekt som man har en stark anknytning till.170     
 
I en avhandling där man undersökt förhållandena i mindre och medelstora tillverkande företag 
beskrivs att man i ägarstyrda företag har en mindre uttalad och inte lika vanligt 
förekommande klassificering av investeringsprojekt jämfört med i managementstyrda 
företag.171 I studien kom man fram till att när de mindre företagen växer förändras även deras 
organisation och affärsmässiga situation, vilket påverkar hur förtagen hanterar de 
investeringar man gör från initiering och genom hela processen till beslut fattas. Projekten 
genomförs med mer formell organisation och utvärderas mer noggrant i takt med företagets 
utveckling. Beslutsprocessen i mindre företag domineras av ägaren, men när ett företag växer 
kan andra intressenter komma att vilja vara med och påverka beslutsprocessen.172 
Företagsledningens kunskaper påverkar deras beslut och den strategi de använder sig av, 
vilket i sin tur påverkar hur verksamheten fungerar. På vilket sätt ledningen inhämtar 
information likväl hur man använder informationen blir avgörande för företagets 
utveckling.173  

4.2.1 Investeringsklimat 
Ett gynnsamt investeringsklimat är en förutsättning för att ett land ska kunna ha ett rikt 
företagande. Några förutsättningar för att investerare skall uppmuntras att finansiera projekt är 
att man har politisk stabilitet i ett land, låg inflation och sunda statliga finanser. Ett 
skattesystems utformning är av stor betydelse för näringsklimatet i ett land. I Sverige är 
många företag personalintensiva, vilket gör att även individens skattesituation spelar en roll 
när det gäller investeringar.174 Beskattningen av individer, menar vi, spelar en viktig roll när 
det gäller konkurrenskraften hos svenska företag av alla storlekar. Höga skatter och avgifter 
kan påverka företagens möjlighet att expandera. Vi anser att ett positivt företagsklimat 
stimulerar företagen att investera och gynnar samhället långsiktigt. Därför har vi funnit det 
intressant att studera 3:12-reglernas effekt på investeringsklimatet i fåmansföretag.  

4.2.2 Investeringsbedömning  
Vi menar att det är relevant att behandla vilka aspekter man tar hänsyn till i ett företag i 
samband med att man diskuterar investeringar då det ger en bakgrundskunskap till hur 
investeringsprocessen kan se ut i företagen. Eftersom vi vill studera hur 3:12-reglerna 
påverkar företagens investeringar ger detta stycke användbar förförståelse till läsaren.  
 
Investeringar kan utvärderas dels på företagsnivå och dels på ägarnivå. På företagsnivå 
handlar det främst om att bedöma vilka anläggnings- och marknadsinvesteringar som kan vara 
intressanta samt olika investeringar i produktutveckling, utbildning etc. Utvärdering av den 
här typen av investeringar görs med tanke på det förväntade överskottet, den tid det tar att 
återbetala lån för investeringen samt den förväntade avkastningen.175 På ägarnivå är det 

                                                
170 J.B. Heaton, “Managerial Optimism and Corporate Finance”, Financial Management, Summer 2002, vol. 31 
Issue 2, p.33-45. 
171 Alpenberg och Karlsson, 364. 
172 Ibid., 406-7. 
173 James Foreman-Peck, Gerry Makepeace och Brian Morgan,”Growth and Profitability of Small and Medium-
sized Enterprises: Some Welsh Evidence”, Regional Studies, Vol. 40.4, pp. 307-319, June 2006. 
174 Kerstin Enflo, Investeringar, FoU och tillväxt. A2006:003 (Östersund: ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska 
studier, 2006), 52-53. 
175 Sandahl och Sjögren, 37. 
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istället företaget som är investeringen och då handlar de bedömningar ägarna gör om 
företagsvärdering och aktievärdering.176 För att öka värdet för aktieägarna bör ett företags 
skuldsättningsgrad ligga på en optimal nivå med hänsyn till företagets rörelserisker. En hög 
andel eget kapital innebär ofta en oproportionellt stor kapitalkostnad för företaget. Dessutom 
skulle kapitalet göra mer nytta om det sattes i arbete genom att finansiera nyinvesteringar.177  
 
Figuren nedan beskriver förhållandet mellan ägaren, företaget och det potentiella 
investeringsobjektet. 

 
Figur 5. Investeringsbedömning på olika nivåer178 
 
Att diversifiera verksamheten samt försöka att bibehålla en stark finansiell ställning kan 
innebära att ett företag kan ha ett stabilt resultat och kassaflöde över en längre period. Delar 
av verksamheten som ger ett överskott kan på så sätt finansiera nya investeringar och projekt. 
Utvecklingen under senare år har dock gått mot att företag fokuserar på sin kärnverksamhet, 
vilket medför att en diversifiering inte längre är möjlig på samma sätt. Det i sin tur gör att 
företagen är mer beroende av extern finansiering för att kunna genomföra de projekt man 
planerar. Det finns då en risk att de utdelningar man gör i företaget inte kommer företaget till 
nytta i samma utsträckning.179 Detta anser vi vara relevant eftersom utomstående investerare 
innebär att ägarna ofta tvingas släppa en del av kontrollen i företaget och att detta speglas i 
3:12-reglerna av utomståenderegeln, vilken innebär att ifall det finns utomstående ägare som 
innehar minst 30 % av aktierna180 omfattas inga av ägarna av 3:12-reglerna. Denna regel har 
introducerats eftersom ett utomstående ägarskap minskar möjligheterna för de aktiva ägarna 
att omvandla värdet av deras arbetsinsatser till kapitalinkomster181.    
 
Studier har visat att en ökad osäkerhet har en negativ effekt på företags förmåga att samla 
kapital både på kort och på lång sikt, vilket innebär att investeringar under stor osäkerhet 
härstammar från icke återkallade förvärv av fast kapital. Effekterna på kort sikt befanns vara 
betydligt större än effekterna som kunde konstateras på lång sikt.182 En ökad osäkerhet kan 
påverka investeringsbeslut från både banker och privata investerare. 

                                                
176 Sandahl och Sjögren, 37. 
177 Ibid., 40. 
178 Ibid., 37. 
179 Ibid., 40. 
180 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 377. 
181 Sandström och Svensson, 352-55. 
182 Mikael Carlsson, Investment and Uncertainty: A Theory-Based Empirical Approach. (Working Paper 2004:17 
Uppsala Universitet), 18. 
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4.2.3 Investeringsbeslut 
Kärnan i ett företags verksamhet är vanligen att man ska försöka öka värdet på företaget 
maximalt, vilket är möjligt om man väljer de investeringsprojekt som är mest lönsamma. Man 
kan titta på investeringarna utifrån individens eller företagets perspektiv, men också i större 
sammanhang ur ett nationellt och globalt perspektiv.183  
 
Trots en positiv utveckling i företaget måste inte företagsledningen nödvändigtvis välja att 
låta företaget växa. Det finns många anledningar till varför ledningen väljer att bromsa ett 
företags expansion. I företag med liten vinst kan det vara svårt att få fram kapital för att kunna 
genomföra investeringar, medan i företag som gör stora vinster kan man bedöma att risken vid 
en investering är alltför hög och därför avstå från att genomföra den. En ägare som värderar 
sin egen livsstil högt kan välja att prioritera vinstgivande resultat på kort sikt snarare än 
investera och binda kapital för att säkra framtida vinster.184 Tidigare gjorda undersökningar 
visar att majoriteten av de företag, vilka inte ämnar expandera har två eller färre anställda, 
medan endast ca 20 % av företag med 25-49 anställda har samma inställning.185  
 
Små och medelstora företag kan ofta tvingas att sträva efter största möjliga vinst för att 
överleva på marknaden i den hårda konkurrensen, vilket inte alltid möjliggör expansion eller 
fler anställda. Många företag i storleksklassen har funnit sin nisch där man är framgångsrik 
och undviker därför expansion, medan en annan förklaring kan vara att företagen helt enkelt 
är unga och därför inte i ett expansivt skede.186 Vi konstaterar att vinstgivande företag i vissa 
fall kan välja att avstå från att expandera pga. olika faktorer t ex att man hellre tar utdelning 
än avsätter kapital till projekt som skulle kunna ge större avkastning i framtiden och att man 
istället prioriterar andra saker. Även i vilket skede av livet som delägaren befinner sig, anser 
vi kunna påverka hur man inom företaget väljer att disponera kapitalet. Ledningens och 
ägarnas vilja att byta framtida avkastning mot vinst idag kan påverkas av ledningens ålder, 
men även av en svag konkurrens vilken gör att man anser sig kunna avstå från investeringar 
och ändå behålla sin position på marknaden187. 
 
Att göra nyanställningar påverkar nuvarande vinster negativt, visar studier från Wales. Detta 
beror till största del på den administrativa kostnad det innebär att introducera en ny anställd i 
företaget.  Nyanställningar i företag med över 175 anställda kan dock ge positiva effekter på 
vinsten, enligt undersökningen.188 Andra undersökningar gjorda i Storbritannien visar att de 
flesta företag inte önskar att växa till antalet anställda, men resultaten visar även att företag 
som inte expanderar löper en större risk att gå under jämfört med företag som växer snabbt. 
Några viktiga faktorer som påverkar expansionen av ett företag kan beskrivas som 
entreprenörens bakgrund och tillgängliga resurser, typen av företag samt företagarens 

                                                
183 Robert W. Grubbström och Janerik Lundquist, Investering och finansiering (Linköping: Academia Adacta 
AB, 2005), 237. 
184 James Foreman-Peck, Gerry Makepeace och Brian Morgan,”Growth and Profitability of Small and Medium-
sized Enterprises: Some Welsh Evidence”, Regional Studies, Vol. 40.4, pp. 307-319, June 2006. 
185 D.J. Storey, Understanding the Small Business Sector, (London: International Thomson Business Press, 
1994), 119. 
186 James Foreman-Peck, Gerry Makepeace och Brian Morgan, ”Growth and Profitability of Small and Medium-
sized Enterprises: Some Welsh Evidence”, Regional Studies, Vol. 40.4, pp. 307-319, June 2006. 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
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strategiska beslut. För att man ska kunna åstadkomma tillväxt i företaget krävs det att dessa 
tre faktorer kombineras optimalt.189   
 
En investering föregås av planering inom företaget då man också formulerar den målsättning 
man har med verksamheten. Denna planering kan illustreras genom nedanstående modell:  
 

 
 
Figur 6. Strategiska överväganden vid investeringar190 
 
Kalkylräntan är ett mått på ”avkastningen på bästa möjliga, alternativa placering” och 
används ofta för att mäta den avkastning som långivare och aktieägare vill ha på sin 
investering. Genom att beräkna det genomsnittliga ränte- och avkastningskravet får man veta 
företagets kostnad för anskaffning av kapital. Användande av kalkylränta kan också vara ett 
hjälpmedel när investeringen löper över en lång tidsperiod och osäkerheten ökar med 
tidsaspekten.191  Skatterna gör att t.ex. kapitalkostnaden ökar, vilket leder till att den 
avkastning som aktieägarna och andra intressenter vill ha på sina investeringar ökar.192  
 
Nuvärdemodellen är detsamma som det nuvarande värdet av den framtida bruttoavkastningen 
av en investering diskonterad med en uppskattad räntesats och investeringskostnaden 
avdragen om man inte tar hänsyn till beskattningen. Ett positivt nuvärde innebär att 
investeringen anses komma att bli vinstgivande.193 Bland akademiker är nuvärdemodellen den 
mest förespråkade modellen vid beräkning av olika investeringar. Andra modeller som är 
användbara vid investeringsbeslut är internräntemodellen samt återbetalningsmodellen.194 
Undersökningar bland företag har visat att återbetalningsmetoden är den mest frekvent 
använda kalkylmetoden, vilket torde bero på att den är lättare att hantera och förstå jämfört 
med nuvärdesmetoden, vilken dock anses vara den mest korrekta beräkningsmetoden för att 
bedöma en investerings lönsamhet.195  

                                                
189 Storey, 158. 
190 Grubbström och Lundquist, 238. 
191 Ibid., 14-15. 
192 Chang Woon Nam och Doina Maria Radulescu, ”Effects of Corporate Tax Reforms on SMEs’ Investment 
Decisions under the Particular Consideration of Inflation”, Small Business Economics (2007) 29:101-118. 
193 Chang Woon Nam och Doina Maria Radulescu, “The Role of Tax Depreciation for Investment Decisions”. 
Eastern European Economics, vol. 43, no. 5, September-October 2005, pp. 5-24. 
194 Sandahl och Sjögren, 21-22. 
195 Grubbström och Lundquist, 242. 
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4.3 Finansiering 
För att ett företag ska kunna genomföra de investeringar de anser nödvändiga och gynnsamma 
för verksamheten behövs kapital. I detta stycke presenterar vi kortfattat vad företag använder 
sitt kapital till samt olika sätt att skaffa kapital till företaget också om man som 
fåmansföretagare vill undvika att ta in utomstående ägare. 

4.3.1 Företagets kapitalanvändning och kapitalanskaffning 
Ett företags resursbehov kan indelas i tre kategorier: 196 
 

1. Humankapitalet 
2. Strukturkapitalet 
3. Realkapitalet 
 

Humankapitalet innebär de anställda och deras samlade erfarenheter och färdigheter. Det som 
kallas strukturkapitalet är olika immateriella tillgångar som patent, manualer och dataprogram 
etc. Realkapitalet å sin sida är reala tillgångar som maskiner, byggnader etc.197 Eftersom 
humankapitalet innebär företagets anställda och nyanställningar är en form av investeringar, 
vilka kan gynnas av olika politiska åtgärder samt även av skattesystemet, anser vi att detta är 
relevant för vår forskningsfråga. Investeringar i realkapitalet är annars det man vanligen 
tänker på när man diskuterar investeringar, enligt vår mening.  
 
För att ett företag ska kunna fungera och finansiera sitt resursbehov behövs kapital och det 
kan anskaffas på olika sätt. Finansieringen kan bestå av:198 
 

• leverantörsskulder 
• andra kortfristiga skulder 
• långfristiga skulder 
• obeskattade reserver (skatteskulder) 
• eget kapital 

 
Att låna kapital är det finansieringssätt som främst främjas av skattesystemet. Det blir mindre 
förmånligt att finansiera sina investeringar med eget kapital eftersom räntekostnader på lån är 
avdragsgilla199, vilket leder till att företagens soliditet minskar200. 
 
Kapitalanvändningen består av kassa och banktillgångar, diverse fordringar, lager samt 
anläggningstillgångar och andra typer av tillgångar.201 Eftersom kapitalanskaffningen innebär 
räntekostnader kan det därför vara lönsamt för ett företag att hålla nere kapitalanvändningen 

                                                
196 Pierre Behrin och Per Erik Kihlstedt, Rationell affärsutveckling. Handbok för entreprenörer och 
företagsledare (Stockholm: Industrilitteratur AB, 2000), 28. 
197 Behrin och Kihlstedt, 28. 
198 Björn Sandström, 118-119. 
199 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 227-228. Chang Woon Nam och Doina Maria Radulescu, ”Effects 
of Corporate Tax Reforms on SMEs’ Investment Decisions under the Particular Consideration of Inflation”, 
Small Business Economics (2007) 29:101-118. 
200 Yoram C. Peles och Marshall Sarnat,” Corporate Taxes and Capital Structure: Some Evidence Drawn from 
the British Experience”, The Review of Economics and Statistics, Feb 79, Vol. 61 Issue 1, p118-120.  
201 Björn Sandström, 118. 
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för att på det sättet minska finansieringskostnaderna.202 Förhållandet mellan 
kapitalanvändningen och kapitalanskaffningen i ett företag kan illustreras med följande 
modell:203 

 
Figur 7. Företagets kapitalanvändning och - anskaffning204 
 
Behovet av resurser i olika skeden i ett företags utveckling samt dess möjlighet att finansiera 
dessa behov påverkar de investeringar ett företag väljer att göra. Därför anser vi att det är 
relevant att diskutera vilka alternativ ett företag har när det gäller finansiering och 
kapitalanskaffning. Att öka det egna kapitalet genom att ta in utomstående delägare i ett 
fåmansföretag kan vara ett stort steg, men också ha sina fördelar, anser vi. 

4.3.2 Alternativa finansieringssätt 
Små och medelstora företag har genom åren haft svårare att få tillgång till kapitalmarknader 
bl.a. eftersom deras projekt anses vara mer riskfyllda och att projekten många gånger är 
relativt små. Detta har inneburit att större delen av de investeringar som gjorts i små och 
medelstora företag har finansierats internt. Man kan pga. detta anse att de mindre företagen 
diskrimineras eftersom skattesystemen ofta uppmuntrar företag att finansiera investeringar 
med hjälp av lånat kapital.205 I en del länder har affärsänglar blivit en viktig källa för 
finansiering av företag i samband med uppstarten samt i företagens tidiga skeden. En brittisk 
undersökning visar dock att många affärsänglar saknar tillräckligt bra 
investeringsmöjligheter.206 3:12-reglerna innehåller regler som gör det förmånligt för 
fåmansföretag att ta in utomstående ägare till en viss andel.207 Vi förstår att många 

                                                
202 Björn Sandström, 119. 
203 Ibid., 119. 
204 Ibid., 119. 
205 Chang Woon Nam och Doina Maria Radulescu, ”Effects of Corporate Tax Reforms on SMEs’ Investment 
Decisions under the Particular Consideration of Inflation”, Small Business Economics (2007) 29:101-118. 
206 Colin M. Mason och Richard T. Harrison, “Barriers to investment in the informal venture capital sector”, 
Entrepreneurship & Regional Development, 14 (2002), 271-287. 
207 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 377. 
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fåmansföretag kan avstå från att släppa in utomstående ägare eftersom det gör att de mister en 
del av kontrollen i företaget, men vi menar att man i vissa företag ändå bör överväga för- och 
nackdelarna med ett utomstående ägarskap.  

4.4 Beskattningens effekter på företag 
För att undersöka huruvida 3:12-reglerna påverkar fåmansföretagens ekonomi och beteende 
avser vi att närmare undersöka reglernas effekt på lönsamheten och investeringarna i 
företagen. Därför blir det intressant att ägna ett stycke åt beskattningens effekter på företag, 
deras beteende och investeringsbeslut. 
 
Studier som publicerades i början av 1990-talet visade att tvärtemot vad experterna trodde 
arbetade egna företagare mindre när det infördes skattelättnader på 1980-talet jämfört med 
antalet timmar de arbetat i genomsnitt under 1970-talet. Man hade i undersökningen tagit 
hänsyn till företagarnas ålder, utbildning, civilstånd, familjesituation etc. vid jämförelserna. 
Andra studier genomförda under 1980-talet har visat att ägare till mindre företag motiveras att 
driva företaget av möjligheten att uppnå en viss inkomstnivå, men utöver det också av andra 
faktorer, t ex det faktum att de får driva företaget självständigt.208  
 
En studie som genomfördes i 52 länder under 2005 visar att nystartade företag i länder med 
högt utvecklade finansiella sektorer, effektiva lagsystem, utvecklade rättigheter för aktieägare 
och kreditgivare och låga skatter för bolag oftare bildas i aktiebolagsform. Bolagsskatterna 
borde vara låga jämfört med enskilda individers inkomstskatt för att främja företagsformen.209 
Vår uppfattning är att eftersom det ofta innebär en större arbetsinsats och ett större 
risktagande att vara egen företagare jämfört med att vara anställd så behövs incitament för att 
nya företag ska startas och för att bibehålla ett rikt företagande i landet. Förmånlig beskattning 
för fåmansföretagare kan fungera som ett sådant incitament, menar vi. 

4.4.1 Skattereglernas effekt på företagens beteende och investeringsbeslut 
Eftersom det skattesystem som bolagsskatterna i de flesta länder bygger på inte är helt 
neutralt utan asymmetriskt innebär det att bolags investeringsbeslut inte är fullständigt 
effektiva. Effekten av detta blir, enligt en amerikansk undersökning, att investeringsbeslut för 
att höja tillväxten i företaget likväl som investeringar vid inträde på marknaden förvrängs. 
Mest lönsamt för företagen blir då att låna kapital för att finansiera sina investeringar. 210 
Detta problem har också funnits i Sverige även om man genom skattereformen 1991 försökt 
att minska effekten och uppmuntrat företag att öka andelen eget kapital.211 Vi anser att det är 
bra ifall det finns goda möjligheter att låna kapital för att kunna finansiera investeringar som 
man annars inte kunnat genomföra, men det borde inte vara mer gynnsamt att använda lånat 
kapital jämfört med att utnyttja företagets egna tillgångar.  
 
Att överväga bolagsskattens effekt på en investering är en viktig del i processen för en 
potentiell investerare.212 Investerare tar risker när de utför olika ekonomiska aktiviteter. 
                                                
208 Storey, 230-231, 264.   
209 Asli Demirguc-Kunt, Inessa Love och Vojislav Maksimovic. “Business environment and the incorporation 
decision” Journal of Banking & Finance 30 (2006) 2967-2993. 
210 Miquel Faiq och Pauline Shum. “Irreversible investment and endogenous financing: An evolution of the 
corporate tax effects” Journal of Monetary Economics 43 (1999) 143-171. 
211 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 227-228. 
212 Luis Manuel Linero, “Tax particularities for new projects or expanding investments”, International Tax 
Review; Oct 2006 Latin American Supplement, pp.29-32. 
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Eftersom skattereglerna i ett land påverkar den vinst som en investerare kan få på sitt satsade 
kapital kommer skatten att påverka de beslut investerarna tar. Inkomstskatten för företag 
minskar den vinst investeraren kan göra och kan på så sätt göra att denne avstår från vissa 
investeringar.213  Om en hög beskattning gör att investerarnas avkastning på investeringen blir 
försumbar anser vi det vara högst sannolikt att färre investeringar kommer att göras. 
Naturligtvis drivs inte alla långivare av möjligheten att göra stora vinster på sina 
investeringar, men förväntningar om en viss avkastning motiverar till att göra investeringar.  
 
Resultatet av en studie utförd 1983 av Alan J. Auerbach visade att avsaknaden av 
skatteåterbäring för företag som gjort förlustresultat gjorde att den typen av företag förlorade 
viktiga incitament till att göra investeringar. Auerbach konstaterade att företag som betalade 
skatt hade starkare incitament till att göra investeringar.214 Detta menar vi beror på att 
beskattningen gör att företag måste vara mer lönsamma och investera för att kunna uppnå 
lönsamhet. Långsiktig planering kan medföra att ett företag bättre kan disponera sitt kapital 
och även innebära att företaget kan åtnjuta fördelar vid förändringar i lagstiftningen i 
framtiden215. Genom att planera på lång sikt kan företag, enligt vår mening, strukturera sin 
verksamhet på ett sådant vis att de drar nytta av beskattningen istället för att hindras av den. 
Små och medelstora företag inte har dock inte samma möjligheter som större företag att 
skatteplanera pga. att man saknar resurser och expertisen, vilket gör att skatterna kommer att 
spela en än större roll för dessa företag216.  
 
Studier gjorda under 1980-talet fick helt olika resultat då en undersökning visade att de stora 
företagen hade de största effektiva skattesatserna, medan andra undersökningar visade att de 
största företagen faktiskt hade de lägsta effektiva skattesatserna i genomsnitt.217  Studier 
utförda i Storbritannien visar att den nominella bolagsskatten inte alls motsvarar den faktiska 
skatten som företagen i slutändan betalar och detta har ansetts vara orsaken till att man i 
Storbritannien under 1980-talet hade en väldigt låg andel investeringar.218 Samtida 
undersökningar visade att det nationella skattesystemet i Storbritannien uppmuntrade 
företagare att avsätta kapital till pensionen och fastigheter snarare än investera i företaget. 
Undersökningar visade även att indirekta skatter ansågs hindra företagens möjlighet att 
utvecklas.219 På Irland har man under 2000-talet sett en ökning av antalet investeringar som 
gjorts och dessa kommer främst från andra europeiska nationer. Den låga bolagsskatten på 
inkomster från handel samt ett positivt företagsklimat där man också främjar forskning och 
utveckling utgör orsaker till den stora tillväxt som företagandet på Irland kunnat ta del av.220  

                                                
213 Lin Tin-Chun, “The Impact of Corporation Income Tax Policy on Investment Expenditures: A United States 
Survey”. International Journal of Management, Vol. 23 No. 3 Part 1, Sept 2006. 
214 Alan J. Auerbach, “Corporate Taxation in the United States”. Brookings Papers on Economic Activity, 
2:1983. 
215 Michael E. Kitces, ”Long-Term Planning Implications of the Tax Increase Prevention and Reconciliation Act 
of 2005”, Journal of Financial Planning, February 2007. 
216 Chang Woon Nam och Doina Maria Radulescu, ”Effects of Corporate Tax Reforms on SMEs’ Investment 
Decisions under the Particular Consideration of Inflation”, Small Business Economics (2007) 29:101-118. 
217 Beth B. Kern och Michael H. Morris, ”Taxes and Firm Size: The Effect of Tax Legislation During he 1980s”, 
The Journal of the American Taxation Association. Spring92, Vol. 14 Issue 1, p80-96. 
218 R. H. Mole, ”An Analysis of the Burden of Corporation Tax upon Investment of Retained Profits in Plant and 
Machinery”. Accounting and Business Research, Vol. 17, No. 17, pp. 311-318, 1987. 
219 Storey, 230-231, 264.   
220 Emer Hunt och John Ryan, ”Tax changes reinforce favourable position”. International Tax Review, Mar 
2006, Vol. 17 Issue 3, p 64. 
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5. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel beskriver vi det praktiska tillvägagångssätt vi använt oss av vid arbetet med 
denna studie. Genom att få kunskap om det bakomliggande arbetet får läsaren en möjlighet 
att på egen hand utvärdera halten av trovärdighet i denna uppsats och det bidrag den kan 
tillföra forskningen. 
 

5.1 Urval av primära källor 
För att kunna samla in material till empirin krävs det att man väljer ut primära källor. Detta är 
en mycket viktig del i arbetet eftersom empirin är en förutsättning för att kunna svara på 
problemformuleringen. Valet av källor ska basera sig på den teoretiska metoden och även 
passa in med problemformuleringen och dess avgränsningar. Forskningen är en helhet och 
därför ska alla delar vara noga sammankopplade221.   
 
Då vår studie inte är ute efter att generalisera den empiri vi samlar in och då vi har ett 
hermeneutiskt synsätt har valet av de primära källorna gjorts genom ett så kallat avsiktligt 
urval.222 Ett avsiktligt urval kan liknas med ett subjektivt urval där man utifrån kännedom om 
populationen kan göra egna ”avsiktliga urval” genom att välja primära källor som passar 
problemet223.  
 
Vi har genom de avgränsningar som finns i uppsatsen valt att göra ett avsiktligt urval som gör 
att vi kan sålla bort ”oönskade” företag. Vi kan på detta vis rikta in oss på enbart företag som 
påverkas av 3:12-reglerna, det vill säga fåmansföretag, och till viss del även kunna välja 
företag som på senare tid gjort investeringar av olika slag. Detta gör det möjligt för oss att 
studera relevanta företag som kan ge svar på problemformuleringen.   
 
Vi har av praktiska skäl valt att undersöka situationen hos fåmansföretag i Umeå-området 
eftersom vi i gruppen haft en större möjlighet att besöka respondenterna som blivit utvalda. 
De kriterier vi utgått från när vi valt företag för studien är att de har fyra eller färre ägare och 
att dessa kontrollerar minst 50 % av företaget samt att företagen inte är börsnoterade, vilket 
innebär att de faller i kategorin fåmansföretag. De utvalda företagen har vi hittat genom att 
söka i databasen Affärsdata efter företag som möter de kriterier vi satt. De flesta företag hade 
vi kännedom om innan vi sökte i databasen. I Affärsdata kunde vi se antal anställda samt hur 
många ägare som finns knutna till företaget. För att vara säkra på att de motsvarade våra 
kriterier kontaktade vi dem per telefon eller via mail med en förfrågan. Vi har försökt att få 
intervjuer med personer i företagen som är väl insatta i 3:12 reglerna, exempelvis VD eller 
den ekonomiansvariga på företaget. Ursprungligen planerade vi att intervjua respektive 
företags revisor för att få en ännu djupare inblick i hur reglerna påverkar de specifika 
företagen och hur revisorns arbete fungerar ur den synpunkten, men detta visade sig vara svårt 
att genomföra med tanke på att tiden då intervjuerna genomfördes under är en för revisorer 
mycket hektisk period. Av de fyra företag vi har undersökt har vi endast intervjuat en revisor 
som är knuten till ett av dessa företag. Dock fann vi att de respondenter vi intervjuade hade ett 
nära samarbete med sina revisorer och vi anser att intervjua andra utomstående revisorer som 
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inte har anknytning till undersökta företag ger oss en god bild av hur arbetet med 3:12-
reglerna fungerar i praktiken. 
 
För att ta kontakt med respondenterna har vi använt oss av telefonsamtal och e-mail. Vi har 
varierat sättet att kontakta respondenterna beroende på om vi har fått tag på deras e-mail 
adress eller telefonnummer. I de fall de påtänkta respondenterna inte svarat på vårt mail har vi 
istället ringt upp och frågat om de skulle vara intresserade av att ställa upp på en intervju. 

5.2  Konstruktion av intervjuguiden  
För att vara väl förberedd och för att veta att frågorna var begripliga för respondenterna 
utförde vi en pilotintervju med en ägare till ett fåmansföretag med 15 anställda. En 
pilotintervju är utformad precis som en av de vanliga intervjuerna man planerar att hålla och 
genomförs för att ge forskarna en chans att se hur utrustningen funkar och vad frågorna kan 
ge för svar samt om de svarar på problemformuleringen224. Det är mycket värdefullt att gå 
igenom frågorna innan intervjutillfället för att få en idé om hur de kan uppfattas och att även 
testa sina egna intervjuarkunskaper så att man så lite som möjligt påverkar respondenterna 
och hur de svarar på frågorna225.  
 
Vid konstruktionen av intervjuguiden har vi valt att använda oss av öppna frågor med en mer 
strukturerad form som baseras på teoridelen för att lättare kunna jämföra resultaten från de 
olika intervjutillfällena. Vi ville även att guiden skulle ha en viss struktur så att man på så vis 
skulle kunna leda respondenterna till att prata om vårt problem och att inte glida över till 
frågor som inte svarar på problemformuleringen. Dock ville vi inte ha riktade frågor utan vi 
försökte konstruera öppna frågor som bjuder in respondenten till att berätta fritt om sina 
åsikter i ämnet och på det sättet själv välja riktning på svaret. Respondenten kan då själv välja 
om de anser att något är negativt eller positivt. 226  
 
Då vi konstruerade guiden inledde vi med en presentation av oss själva och vår 
problemställning för att sedan börja intervjun med lättsammare frågor som exempelvis att 
respondenten skulle beskriva sitt företag och ta upp lite synpunkter på allmänna frågor kring 
3:12-reglerna. Detta för att få en så mjuk start som möjligt och för att respondenterna skulle få 
lära känna oss bättre som intervjuare. På det sättet försökte vi förmå respondenterna att känna 
sig bekvämare i ämnet och med frågorna, vilket förhoppningsvis gjorde att vi fick ärligare 
svar och kunde komma djupare in på problemet.227  

5.3 Access 
Den sorts tillträde till information man har i sin studie benämns med ordet access. Det finns 
olika sätt för forskare att öka sin access. Detta kan göras med bland annat planering och sättet 
man kontaktar sina respondenter på. Genom att erbjuda respondenterna anonymitet och en 
förhandsgranskning av intervjuguiden kan man öka möjliga respondenters vilja att delta i en 
intervju och därmed öka accessen. Man kan också i förväg sätta en gräns för hur lång 

                                                
224 Svensson och Starrin, 62. 
225 Kvale, 137. Bill Gillham, Research Interviewing the range of techniques, (England: Open University Press, 
2005), 73-74. 
226 Kvale, 125. Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik (Danmark: Studentlitteratur, 2006), 159-161. 
Jennifer Mason” Qualitative Interviewing. Asking, listening and interpreting” In Tim May (eds) Qualitative 
Research in Action. (London: SAGE Publications Ltd., 2002), 231. 
227 Kvale, 124-125.  
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intervjun ska vara för att visa att man respekterar respondentens värdefulla tid. Om man även 
har ett ämne som intresserar respondenten så kan detta öka accessen avsevärt.228 Vid den 
första kontakten med våra respondenter upplevde vi att de flesta tyckte att ämnet var 
intressant. Vissa menade att de inte hade så mycket kännedom om det medan andra på en 
gång började diskutera ämnet och visade ett mycket stort intresse. Detta, menar vi, har direkt 
ökat vår access och gjort informationen mer tillgänglig för oss. För att få en bra access och 
engagerade respondenter har vi varit noga med att poängtera att vi vid intervjutillfället 
maximalt skulle ta upp en timme av deras tid. Detta för att de skulle ha en uppfattning om hur 
mycket tid de måste avsätta. Vi har också klargjort att respondenterna behandlas anonymt i 
uppsatsen.   
 
En del forskare delar upp accessen i två typer, den fysiska och den mentala accessen. Med den 
fysiska accessen tycker vi att vi har lyckats bra, det kan till exempel vara att man intervjuar 
personer med inblick och förståelse för det aktuella problemet.229 Vi har vid kontakten med 
företagen bett om att få intervjua personer som är insatta i frågor rörande ekonomi och 
skatteregler. Det är i första hand ägarna eller ekonomiansvariga och en revisor som varit våra 
respondenter i undersökningen. 
 
Den mentala accessen tar upp frågan om man som forskare får ta del av respondentens rätta 
åsikter.230 Nedan visar vi i tabellform den mentala accessen hos varje respondent för att 
läsaren bättre ska kunna få förståelse för hur intervjuerna gick till och hur bra accessen var. Vi 
tycker att den mentala accessen överlag var mycket bra då vi utförde alla utom en intervju i 
respondenternas vardagliga arbetsmiljö, vilket gör att respondenten lättare kan känna sig 
avslappnad och därigenom ge ärligare svar.  
 
Datum Respondent Antal 

minuter 
Miljö Atmosfär 

14/ 5 Skatteverket 40 Ostörd Tillmötesgående 
30/5 Företag A 40 Ostörd Mycket tillmötesgående och 

avslappnad 
31/5 Företag B 30 Avskild, men inte 

helt ostörd 
Tillmötesgående 

31/5  Företag C 30 Ostörd Tillmötesgående 
 31/5 Företag D 40 Hemmiljö, störande 

ljud i bakgrunden 
Mycket tillmötesgående 

 1/6 Revisor A 45 Telefonintervju, 
störande ljud på vår 
sida 

Mycket tillmötesgående 

Tabell 1: Intervjuer 

5.4 Utförande av intervjuerna  
Vid utförandet av en intervju kan man välja att göra besöks- eller telefonintervjuer. Dessa 
skiljer sig ganska mycket åt eftersom man vid en besöksintervju kan komma respondenten 
mycket närmare och få en mer förtrolig stämning. Ett personligt möte kan leda till att man 
kommer fram till saker och förstår nyanser i diskussionen som helt försvinner vid en 

                                                
228 Johansson Lindfors, 135 ff. 
229 Evert Gummesson, Qualitative Methods in Management Research (Chichester: Wiley, 2000), 25 ff. 
230 Ibid., 25ff. 



 
Praktisk metod 

 
 

 40 

telefonintervju. Vid en telefonintervju ser man som intervjuare t ex inte hur personen reagerar 
vid en viss fråga och inte heller hur respondenterna använder kroppsspråket, vilket kan göra 
att man går miste om respondentens underförstådda budskap och den exakta meningen med 
ett uttalande.231  
 
Vi har valt att utföra de flesta intervjuerna som besöksintervjuer och endast i ett fall gjort en 
telefonintervju på grund av att denna person befann sig på annan ort. Vi har skickat ut 
intervjuguider i god tid före själva intervjun så att respondenten kunde förbereda sig om de så 
önskade. Man kan diskutera om detta är ett bra sätt att utföra intervjun eftersom det finns en 
risk att man får inövade svar och kan försvåra en öppen intervju. Vi anser dock att genom att 
vi i förväg skickade ut intervjuguiden så kunde respondenten känna sig mer avspänd och 
mindre orolig inför vilka ämnen intervjun skulle behandla samt vilka frågor som kunde 
komma att ställas. Snarare tror vi att det hjälper oss mer än stjälper oss när respondenten i 
förväg har haft tid att fundera kring frågorna och därmed ger oss mer genomtänkta svar. Vi 
har även uppfattat att respondenterna har uppskattat att få intervjuguiden på förhand och att 
samtliga har tagit del av den samt även skrivit ut den. 
 
Vi har försökt att vara så konsekventa som möjligt under våra intervjuer. Inledningsvis har vi 
alltid börjat med att presentera oss och vår problemformulering. Innan intervjuns början har vi 
dessutom frågat om respondentens godtycke till att vi spelat in intervjun. Detta för att 
respondenten inte ska känna sig obekväm i situationen. Användningen av 
inspelningsinstrument har varit till stor hjälp för oss genom att vi kunde fokusera på själva 
intervjun och inte lägga ner all energi på att manuellt skriva ner respondenternas svar. Det har 
gjort att intervjuerna känts mer avslappnade och förtroliga. Vi ville inte heller att 
respondenten skulle fokusera alltför mycket på själva inspelningsinstrumentet. Det 
inspelningsinstrument vi använt oss av vid samtliga besöksintervjuer är mp3-spelare, vilka är 
mycket små och behändiga. Fördelen med dessa är att man kan lägga dem på avstånd från 
respondenten, men ändå får bra ljudupptagning samt att dess storlek gör att man nästan 
glömmer bort att inspelning pågår. 
 
Under intervjuerna har vi följt den i förväg utgivna guiden. Detta för att uppnå en så likartad 
struktur på intervjuerna som möjligt. Under intervjuernas gång har vi ställt en del följdfrågor 
ifall vi tyckt att respondenten inte svarat på vissa frågor, om vi inte tyckt att svaret varit 
uttömmande och ifall nya fakta kommit oss till känna. Detta har gjort att alla intervjuer inte 
sett exakt likadana ut, men detta är oundvikligt eftersom det handlar om människor och 
individer. Vi har även en del gånger fått styra tillbaka intervjun till den mall vi använt som 
utgångspunkt då respondenter, vid något tillfälle, kommit in på närbesläktade ämnen som inte 
omfattas av denna studie. 
  
Den telefonintervju vi utförde skedde med ett av företagens revisor, vilken befann sig på 
annan ort. Fastän intervjun inte utfördes på samma sätt som de övriga intervjuerna upplevde 
vi att vi hade god access och att respondenten var öppen med sina åsikter om ämnet. 
Respondenten skämtade och berättade om olika exempel på situationer relaterade till ämnet, 
vilket gjorde att atmosfären kändes förtrolig, men stämningen var trots detta inte lika 
avslappnad som vid de övriga intervjuerna. Det fanns även en del störande moment under 
intervjun som t ex att bandspelaren inte fungerade som den skulle inledningsvis och att 
samtalet bröts en gång i början på intervjun. Vi upplevde dock inte detta att detta försämrade 
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kvaliteten på intervjun och vi anser inte heller att någon väsentlig information gick förlorad på 
grund av detta. 

5.5 Bearbetning av intervjumaterial 
Bearbetningen av materialet är en mycket viktig del av ett uppsatsarbete och är en 
grundförutsättning för att forskarna sedan ska kunna analysera materialet på ett bra sätt. Det 
krävs en hel en del arbete för att det insamlade materialet ska kunna analyseras och för att inte 
den viktigaste informationen ska försvinna. För att bearbeta sitt material bör forskaren indela 
det i kategorier där man vidare kan sortera upp materialet för att sedan kunna analysera det 
korrekt.232  
 
Efter att vi slutfört intervjuerna transkriberades de ord för ord för att vi inte skulle förlora 
viktiga detaljer. Sedan omvandlades det transkriberade materialet till löpande text som 
återfinns i empirin. Vi har bestämt oss för att inte lägga upp empirin så att man presenterar 
respondenternas svar på varje fråga utan vi har i stället satt upp olika kategorier som fångar 
upp det som framkommit på intervjuerna. Vi har även filtrerat det som framkommit under 
intervjuerna och som ska vara med i empirin. Detta för att allt intervjumaterial inte behandlar 
ämnet och att vissa saker kom upp flera gånger, vilket enbart skulle bli en repetering om det 
inkluderades. När empirin var sammanställd skickade vi ut den till respondenterna för att få 
en s.k. respondentvalidering. Detta genomfördes för att ge respondenterna en chans att läsa 
igenom empirin och motsätta sig våra tolkningar om så skulle behövas. Vi tog emot önskemål 
om några korrigeringar i texten från fyra av de sex respondenterna. Korrigeringarna handlade 
främst om mindre detaljer och små ändringar i språket på några ställen för att få fram rätt 
budskap. Missförstånden har efter påpekande från respondenterna ändrats och blivit godkända 
av respondenterna, men i övrigt kan vi konstatera att vi inte hade misstolkat den information 
respondenterna givit oss i någon högre grad.  
 
Vi har valt att presentera intervjuerna respondent för respondent istället för tema för tema för 
att ge läsaren av uppsatsen en helhetsbild av de specifika företagens åsikter och tankar om 
ämnet. Vi tycker att det är viktigt att få en helhetsbild och att det annars kan bli rörigt att 
förstå vilken respondent som tyckte vad. Det som kan bli komplicerat med detta upplägg är att 
det kan försvåra läsarens möjligheter att jämföra respondenternas åsikter. Detta löser vi 
genom att i slutet av nästa kapitel lägga in en korstabell med sammanfattningar av 
respondenternas svar. 

5.6 Kritik av primära källor 
Det är alltid viktigt att kritiskt granska det man gör och så gäller även arbetet och valet av de 
primära källorna. Man måste fundera på om de respondenter man har valt är de rätta 
personerna för att svara på de frågor vi har och om de har förmedlat korrekt information.233  
 
Genom att vi har valt att i första kontakten med företaget fråga efter personer med kunskap 
inom ämnet har vi lyckats få respondenter som är kunniga, eller åtminstone till viss del väl 
insatta i ämnet. Därigenom har vi kunnat få svar på de flesta av våra frågor och detta ger oss 
en indikation om att vi har fått tillgång till rätt personer på företagen. Genom att vi har 
intervjuat ägarna och ekonomiansvariga har vi även fått respondenter som har kunskap om 
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hur 3:12-reglerna kan påverka fåmansföretagens ekonomi och beteende eftersom de har god 
inblick i företaget och är deltar i beslutsfattandet.  
 
Under våra intervjuer har vi försökt att styra diskussionerna så lite som möjligt och alltid låtit 
respondenten få tid till att fundera på vad denne ska svara. Därför tror vi att respondenterna 
inte blivit påverkad av oss som intervjuare i sitt svar i någon högre utsträckning. Vi har även i 
alla fall utom ett varit hos respondenten där vi har utfört de flesta intervjuer ostört. Vid de fall 
då vi har blivit störda eller avbrutna kan respondentens svar ha blivit lidande, men vi tror att 
respondenterna ändå är vana vid dessa förhållanden och att det inte har påverkat dem att 
förmedla inkorrekt information.  
 
Samtliga respondenter har visat stort för ämnet och varit mycket tillmötesgående, vilket visar 
att vi har gjort ett bra urval av respondenter. Dock kan man avläsa ur svaren att inte alla 
respondenter har samma kunskap om hur 3:12-reglerna påverkar företagen, vilket skulle 
kunna innebära att andra respondenter skulle ha kunnat ge mer ingående svar i vissa specifika 
frågor. Revisorer som arbetar med fåmansföretag kan ha mer djupgående kunskap om våra 
frågor, men eftersom vi har valt att göra undersökningen i första hand ur företagens och 
ägarnas perspektiv är vi mer intresserade av de svar de kan ge oss. Att ha vänt oss till denna 
grupp av respondenter i första hand kan ha inneburit att vi har fått mindre ingående svar på 
vissa frågor, vilket vi är medvetna om, men detta är ett aktivt val från vår sida.   
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6. SANNINGSKRITERIER 
Genom att redogöra för de olika sanningskriterier som gäller för uppsatsen vill vi visa vilket 
vetenskapligt värde som uppsatsen har och studiens trovärdighet. Då vi har en hermeneutisk 
kunskapssyn gör det att vi kommer att redogöra för studiens giltighet, intersubjektivitet samt 
dess praktiska användning.  
 

6.1 Sanningskriterier 
Sanningskriterierna beskriver en studies kvalitet och huruvida man har uppfyllt målet med 
studien.234 Hur man har uppfyllt målet är viktigt inte bara författarna, men även för läsaren 
och för att denne skall kunna göra en bedömning av materialet. En analys av dessa kriterier 
visar hur korrekt författarna har hanterat materialet och ifall detta skett på ett korrekt sätt.235 
En kvalitativ studie bedöms utifrån intersubjektivitet, giltighet och praktisk användbarhet236 
medan en kvantitativ studie bedöms utifrån validitet, reliabilitet och generaliserbarhet237. Vi 
har valt att utgå ifrån den kvalitativa metodens bedömningar eftersom vi utför en kvalitativ 
undersökning och därför att vi inte avser att generalisera vårt resultat.  

6.1.1 Giltighet 
För att en studie ska uppnå en god giltighet innebär det att man ska ha samlat in tillräckligt 
mycket information för att teoretisk mättnad ska uppstå.238 Vi anser att det många gånger kan 
vara svårt att uppnå teoretisk mättnad när man genomför en kvalitativ studie. Detta har vi 
upptäckt under vår studie då respondenternas åsikter i vissa frågor skiljer sig åt från varandra. 
De företag vi studerat är både tjänsteföretag och produktionsföretag, vilket kan påverka deras 
åsikter i vissa frågor beroende på vilken bransch de verkar inom. Respondenterna kan även ha 
olika förförståelse och varierande kunskaper om problemet och därför svara olika. Vi anser att 
vi genom att koncentrera oss på lite större företag har nått respondenter som har varit 
involverade i det faktiska beslutsfattandet runt reglerna och varit väl insatta i problemet. Vi 
har ändå upplevt att vi har fått en god bredd på våra svar som ger oss en bra grund till våra 
slutsatser. Men man ska vara medveten om att man i realiteten oftast inte uppnår absolut 
teoretisk mättnad utan man måste istället gå på sin intuition för att avgöra om materialet 
räcker eller inte239. Ursprungligen hade vi en tanke om att intervjua respektive 
respondentföretags revisor för att få deras bild av problemet, men av olika skäl gick inte detta 
att genomföra. Eftersom revisorn i de flesta fall fungerar som en rådgivare för företagen i de 
beslut som tas i samband med planering för 3:12-reglerna i fåmansföretag, anser vi inte att 
fler revisorers medverkan i undersökningen hade påverkat studiens resultat i någon större 
utsträckning. Man kan diskutera huruvida ett noggrannare urval av respondenter, t ex att man 
studerat lika stora företag eller representanter från olika branscher inneburit någon skillnad för 
studiens giltighet. Vi anser dock att fler intervjuer inte skulle bidra med något 
anmärkningsvärt och avvikande som på ett markant sätt skulle ändra studiens slutsatser.  

                                                
234 Johansson Lindfors., 160. 
235 Michael A. Huberman och Miles Matthew, The Qualitative Researcher’s Companion (London: Sage 
Publications, Inc: 2002), 153.   
236 Johansson Lindfors, 165. 
237 Gummesson, 93. 
238 Johansson Lindfors, 153. 
239 Ibid., 165 ff.  
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6.1.2 Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet innebär hur trovärdiga våra tolkningar av intervjuerna är. Våra tolkningar 
ska kunna accepteras av såväl respondenterna som andra forskare och läsare. Det gäller för 
författarna att undvika att lägga in positiva eller negativa tolkningar utan försöka att hålla en 
neutral inställning till materialet. Det kan vara mycket svårt att hålla en neutral position och 
uppnå intersubjektivitet då författarna ändå i stor utsträckning måste lita på sina egna 
bedömningar.240  
 
För att minimera risken för feltolkningar och missförstånd spelade vi in varje intervju och 
transkriberade dem ordagrant. Detta gjordes med respondenternas godkännande för att 
undvika att de skulle känna sig obekväma. För att försöka uppnå en hög grad av 
intersubjektivitet har vi säkerställt att de intervjuade respondenterna ansett att vi har tolkat 
dem korrekt. Detta har skett genom att vi skickat dem det empiriska materialet för 
godkännande och samtidigt gett respondenterna en chans att kommentera och korrigera 
möjliga feltolkningar. Samtliga respondenter bekräftade att de läst vår empiri och fyra av dem 
ville förtydliga sig eller korrigera en del av texten. Vid de tillfällen då vi har gjort ändringar i 
empirin har vi fått även dessa korrigeringar godkända av berörda respondenter.  

6.1.3 Praktisk användbarhet 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur fåmansföretagens beteende och ekonomi 
påverkas av 3:12-reglerna och hur företagarna upplever de förändringar som införts i reglerna. 
Vi anser att resultatet av vår uppsats har användbarhet för olika intressenter, som t ex 
revisorer och redovisningskonsulter som kan få en bättre bild av hur ägarna till fåmansföretag 
anser att arbetet med 3:12-reglerna fungerar, ifall de har förståelse för hur reglerna påverkar 
deras företag och ifall de skulle kunna utveckla arbetet med 3:12-reglerna för att utnyttja dem 
på ett förmånligare sätt. Lagstiftaren har användbarhet av studiens resultat för att få en inblick 
i hur fåmansföretagare arbetar med reglerna och för att få en bättre förståelse för vad 
företagarna anser vara krångligt med reglerna. De får dessutom kunskap om vilka delar av 
3:12-reglerna som fåmansföretagarna är nöjda med och vilka delar de anser vara förmånliga. 
Några tips om vilka delar som kan förbättras i regelverket kan även förmedlas via uppsatsen.  
 
 

                                                
240 Johansson Lindfors, 166.  
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7. EMPIRI 
Här presenterar vi de data som framkommit under de intervjuer vi genomfört. Vi har 
sammanlagt genomfört intervjuer med ägare till fåmansföretag och ekonomichefer från fyra 
olika företag, en revisor samt med en representant från Skatteverket. Vi anser att vi genom att 
intervjua individer på olika positioner och med skilda förhållningssätt till 3:12-reglerna ökar 
möjligheten att få en heltäckande bild av hur reglerna fungerar i praktiken. Dock fokuserar vi 
på hur företagen påverkas av 3:12-reglerna eftersom det är vårt problem samt ifall reglerna 
förenklats efter de senaste årens förändringsarbete.  
 

7.1 Intervju med Skattehandläggare 
Respondenten är utbildad ekonom från Handelshögskolan i Umeå och har jobbat på 
Skatteverket i 10 år. Numera arbetar respondenten främst med fåmansföretag och som rättslig 
kontaktperson.  

Arbetet med 3:12-reglerna  
Respondenten berättade att fram till år 2000 fanns det begränsningar av vilka affärer som en 
ägare kunde göra med sitt företag, men många av dessa begränsningar togs bort det året. 
Gränsbelopp och lättnadsbelopp finns till för att man ska kunna beräkna en normalavkastning 
på bolaget och inte omvandla löneinkomster till kapitalinkomster. ”Många bolag har ju inte 
så stora överskott så att det blir ett problem. De tar ut så mycket lön de kan för att bolaget 
ska gå runt för de vill leva på det som sysselsättning och låter pengarna rulla i företaget. 
Många tar inte ens utdelningar utan pengarna ligger kvar i bolaget och man återinvesterar 
det för att driva verksamheten. De kan ha väldigt höga gränsbelopp, men de utnyttjar dem 
inte utan får det tillgodo den dag de säljer.” 
 
Respondenten berättade att K10-blanketten gjorts om för inkomståret 2006, men tillägger att 
den fortfarande är ganska lik den som fanns tidigare. Dock är den nya blanketten utformad på 
ett enklare sätt så att man ska slippa korsa tabellerna vid uträkningarna. När det gäller arbetet 
med 3:12-reglerna förklarade respondenten att företagarna oftast endast ser till det praktiska. 
De läser inte i lagtexterna utan de vill veta hur man fyller i blanketterna vid deklarationen för 
att göra det rätt och få det gjort. När man pratar om själva förenklingen i blanketten är det 
utseendet som skiljer till stor del. Man ska fortfarande räkna ut ett gränsbelopp precis som 
tidigare. När man gjorde om blanketterna trodde man att cirka 60 % utav användarna skulle 
kunna utnyttja förenklingsreglerna eftersom de inte har så stora lönekostnader utan istället kan 
använda schablonbeloppet till grund för utdelningen. Därför behöver de inte räkna på allt det 
som kan uppfattas som krångligt, förklarade respondenten.  

Information om 3:12-reglerna 
Respondenten berättar att företagarna blir informerade om de nya reglerna som gäller för dem 
genom Skatteverkets hemsida och olika broschyrer. Vidare förklarar respondenten att de på 
Skatteverket jobbar mycket med att informera redovisningsbyråer och revisorer eftersom det i 
första hand är dem som möter företagarna och har löpande kontakter med företagen. 
Respondenten påpekar att eftersom företagarna måste ha en revisor når Skatteverket på detta 
sätt de flesta företagarna.  
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3:12-reglernas påverkan på företagen 
Efter tillkomsten av lönesummeregeln i 3:12-reglerna talades det, enligt respondenten, om att 
man skulle kunna anställa fler i företagen eftersom lönerna skulle ha större betydelse på 
utdelningen i fåmansföretag. Dock konstaterar respondenten att detta har man inom 
Skatteverket inte sett ännu eftersom regeln bara funnits i ett år. Många fåmansföretag har 
endast en ägare och det är även den personen som sköter verksamheten. Respondenten tror 
inte att dessa företagare tänker i sådana banor utan de vill hellre ha lite reserver i bolaget än 
en extra anställd. Det är möjligtvis de större bolagen med fler antal anställda som tjänar på de 
nya reglerna.  

3:12-reglernas påverkan på nystartandet av företag 
Respondenten tror inte att enbart ytterligare förenklingar av reglerna skulle leda till att fler 
bolag startas. Istället menar respondenten att nystartandet av företag beror på helt andra saker. 
Det är inte enbart reglerna som hindrar personer att starta företag, förklarade respondenten, 
utan det beror snarare bl.a. på det kapital som krävs för att man ska kunna starta ett nytt 
aktiebolag.  

Förändringar i 3:12-reglerna 
Respondenten konstaterade att den socialdemokratiska regeringen påbörjade 
förändringsarbetet med 3:12-reglerna genom att avskaffa 50/50-fördelningen av utdelning 
mellan kapital och tjänst samt genom att avskaffa det s.k. lättnadsbeloppet, den skattefria 
utdelningen för inkomståret 2006. Dessutom införde man ett gränsbelopp enligt 
schablonregeln på 1,5 inkomstbasbelopp. Respondenten menar att visst kan det märkas 
skillnader i skattereglerna vid regeringsskiften. Den borgerliga regeringen gick till val 2006 
med bland annat valfrågan att de skulle utveckla lättare och bättre regler för fåmansföretagare. 
Respondenten berättade att bland de förändringar som införts av den borgerliga regeringen 
finns t ex att man höjt gränsbeloppet enligt schablonregeln från 1,5 till 2 inkomstbasbelopp, 
löneunderlaget har förändrats och gränsnivåerna sänkts, spärrlönen har sänkts samt att det 
finns funderingar på att ta tillbaka på 50/50-fördelningen. Respondenten tycker att det är svårt 
att säga ifall de förbättringar som införts det senaste året kommer från den nya regeringen 
eller den gamla eftersom man var på väg mot nya regler och förbättringar även innan man 
bytte regering. 
 
Respondenten berättade även att regeringen under hösten planerar att tillsätta en utredning 
som ska titta över beskattningsreglerna för fåmansföretag, men ifall detta beror på den nya 
regeringen är respondenten dock tveksam över. ”Det är nämligen så att reglerna brukar gås 
igenom i intervaller mellan 10-15 år och att nu är det dags för en sådan översyn. Däremot 
sätter säkert den nya regeringen sin prägel på hur reglerna förändras eller utformas”, 
förklarade respondenten. 

7.2 Intervju med Företag A 
Företaget är ett tillverkande företag och grundades på 1920-talet. Företaget har fler än fyra 
fysiska personer som ägare, men eftersom dessa är närstående omfattas de av 3:12-reglerna. 
Företaget har drygt 200 anställda och respondenter är en ekonomiansvarig samt en av 
delägarna.  
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Allmän kännedom om skattereglerna och 3:12-reglerna i synnerhet 
När det gäller skattereglerna i allmänhet anser sig respondenterna vara ganska väl insatta, men 
de menar att de har bättre kännedom om 3:12-reglerna eftersom de arbetar med dessa vid 
deklarationen. För att tolka och hålla sig uppdaterade om de allmänna skattereglerna vänder 
man sig oftast till styrelseordförande, skattekonsulter och företagets revisorer.  

Åsikt om hur 3:12-reglerna fungerar 
Respondenterna upplever att reglerna ändras ofta, men också att förändringarna genom åren 
främst har gynnat företaget och dess ägare. Eftersom företaget har många anställda använder 
man sig av lönesummeregeln. Respondenterna medger att även om de upplever att 3:12-
reglerna är gynnsamma så är de komplicerade att arbeta med särskilt eftersom man inte 
använder dem dagligen. 

Arbetet med 3:12-reglerna 
En tid före årsskiftet har man i företaget möten och diskuterar den utdelning man ska göra 
samt säkerställer att man sätter rätt lön på rätt personer i ägarkretsen för att man ska omfattas 
av lönesummeregeln och optimera den del som endast beskattas i inkomstslaget kapital, vilket 
ju är gynnsammare för individen. Man kan ibland uppleva det som en nackdel att man mer 
eller mindre tvingas att ta ut en högre lön än man ursprungligen tänkt för att uppfylla kvoterna 
som finns bestämda i lönesummeregeln.  

Arbetet med K10-blanketten 
I företaget arbetar man med deklarationsprogram och fyller inte i den fysiska blanketten, 
vilket underlättar hanteringen. Man är också noga med att fylla i blanketten varje år oavsett 
ifall man har utdelning eller inte eftersom det blir en ränteuppräkning av sparat 
utdelningsutrymme, vilket man kan nyttja kommande år.  

Information om 3:12-reglerna 
Uppdaterad information om skattereglerna får man via sina revisorer och särskilda 
skattekonsulter. Man får också information löpande från utgåvor som ”Revisorn informerar” 
och från företag som Tholin & Larsson. Man diskuterar i styrelsen vilka åtgärder som är 
aktuella inför deklarationen. 

3:12-reglernas påverkan på investeringarna i företaget  
När det gäller investeringarna resonerar respondenterna så att eftersom 3.12-reglerna upplevs 
som gynnsamma och att delägarna kan känna sig trygga med sin egen situation med tanke på 
att skattebelastningen förbättrar investeringsklimatet i företaget. ”… allting känns lättare och 
det blir roligare att fortsätta med företaget osv. eftersom man vet att man inte måste ta ut 
våldsamma löner för det är ju en kostnad för företaget som är kännbar. Och, ja då blir det 
investeringar.” Man har som princip i företaget att ligga i framkant i den tekniska 
utvecklingen, vilket möjliggörs i den nuvarande situationen. Vid nyanställningar tycker 
respondenterna dock inte att man påverkas av 3:12-reglerna, utan där styr de behov man har i 
verksamheten. Respondenterna menar dock att 3:12-reglerna eventuellt skulle kunna ha 
betydelse för nyanställningar i företag som ligger på gränsen till att få utnyttja 
lönesummeregeln.  
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3:12-reglernas påverkan på lönsamheten i företaget 
Respondenterna förklarar att reglerna inte kan anses påverka företagets lönsamhet som det ser 
ut idag. Man drar paralleller till tidigare system och menar att skattereglerna påverkade i 
högre utsträckning tidigare eftersom man tvingades ta ut höga löner för att betala 
förmögenhetsskatten, medan man idag kan låta pengarna arbeta i bolaget i en högre 
utsträckning numera. ”… de sista åren har det inte påverkat lönsamheten annat än att 
ägarlönerna ligger på en helt klart vettig nivå…”. 

3:12-reglernas påverkan på fåmansföretagens situation gentemot andra företagsformer  
Här upplever man inte att företaget direkt diskrimineras av de särskilda 3:12-reglerna. ”Det 
enda man har tänkt på är ju att typ H & M med fler företag som blev flyttade till en O-lista 
och blev skattefria vad gäller förmögenhetsskatt. Då tycker man det är konstigt att de kan 
göra en särregel för vissa aktier på något sätt.” Respondenterna påpekar att detta främst kan 
räknas som orättvist jämfört med andra börsnoterade bolag eftersom H & M m.fl. i och med 
detta mer behandlas som fåmansföretag. 

De senaste årens förändringar i 3:12-reglerna   
Respondenterna tycker att det är synd att den skattefria utdelningen togs bort i förändringarna 
som gjordes inför inkomståret 2006. Dock menar man att en skattesats på 20 % kan man inte 
direkt klaga på eftersom det är betydligt bättre än löneuttag som beskattas i inkomstslaget 
tjänst. Dessutom är det numera ett större belopp som kan tas ut till 20-procentig beskattning, 
men man upplevde att den skattefria utdelningen var mer förmånlig. I övrigt upplever man 
inte att de förändringar som gjorts i reglerna för inkomståren 2006 och 2007 har varit särskilt 
stora och inte påverkat deras situation i någon större utsträckning. Inte heller har de inneburit 
några förenklingar, anser respondenterna. 

3:12-reglernas påverkan på nystartandet av företag i Sverige 
I denna fråga är respondenterna av den åsikten att reglerna kan påverka eftersom man måste 
se till den totala ekonomin för både ägare och företag. ”… kan man på ett vettigt sätt hålla 
nere sin lön och istället få utdelning, om man håller sig till den biten, så är det ju framförallt 
positivt för företaget också.”  Vidare menar respondenterna att ytterligare förenklingar skulle 
underlätta eftersom många företagare är praktiker och inte ”pappersmänniskor”. Företag som 
uppnått en viss storlek och position har andra möjligheter att köpa tjänster och anställa 
specialister jämfört med nystartade företag, anser respondenterna. 

Förslag till förändringar i 3:12-reglerna 
Respondenterna menar att det är svårt att komma med förslag till förenklingar i reglerna 
eftersom de är så tekniska och ska omfatta både enmansföretag och stora företag med 
hundratals anställda. Man ställer sig inte helt negativa till en borttagning av reglerna, men 
respondenterna upplever att reglerna fungerar överlag bra som det ser ut idag.  

7.3 Intervju med Företag B 
Respondenten är tjänsteföretagets vd. Företaget etablerades i Umeå 1983 och har sedan även 
expanderat till andra orter. Totalt har företaget ett 40-tal anställda.  
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Allmän kännedom om skattereglerna och 3:12-reglerna i synnerhet 
Respondenten tycker sig inte ha några direkta kunskaper om 3:12-reglerna då denne anser att 
det finns så många andra lagar och regler att följa såsom ABL, Arbetsmiljölagen osv. 
Respondenten prioriterar inte 3:12-reglerna utan tar i stället hjälp av företagets revisor och 
vänner som är väl insatta i reglerna. Respondenten har även en mentor som ger kloka råd och 
har idéer inom området. Även fast respondenten själv inte ansåg sig väl insatt i reglerna 
visade denne prov på goda kunskaper om reglerna, enligt oss. 

Arbetet med 3:12-reglerna  
Arbetet kring 3:12-reglerna sker med hjälp av ovan nämnda personer. Revisorn hjälper till 
med att fylla i K10-blanketten och med att planera uttag i samband med deklarationen. 
Företaget har inte haft mycket utdelning så de har inte behövt använda sig av 
lönesummeregeln. Respondenten tycker att det finns alldeles för mycket regler och lagar att 
följa och påpekar att – ”… man borde kanske vara mer insatt”. Den information respondenten 
fått från sina rådgivare indikerar dock att företaget skulle vara perfekt för lönesummeregeln. 
Detta eftersom företaget har ca 40 anställda beroende på säsong. Respondenten har dock inte 
hunnit sätt sig in närmare i den biten eftersom de prioriterar andra lagar och regler före 3:12-
reglerna. 

Arbetet med K10-blanketten  
Respondenten fyller själv inte i blanketten utan det gör revisorn. Blanketten fylls i 
kontinuerligt varje år även de år det inte sker några utdelningar. Detta gör de för att få en 
översikt över sparat utdelningsutrymme. Detta känns särskilt viktigt för respondenten med 
tanke på att de ska lösa ut en av delägarna som äger 15 % av företaget. De önskar att de hade 
planerat bättre med tanke på att nästan hela köpesumman i dagsläget skall beskattas i tjänst 
och endast några på procent i kapital, vilket inte är optimalt för säljaren.  

Information om 3:12-reglerna 
Information om 3:12 reglerna får respondenten från sin revisor, bekanta och sin mentor. 
Respondenten tillade att mentorn påpekat att man inte ska lita för mycket på sin revisor när 
det gäller 3:12-reglerna, men utan att förklara detta närmare. Den information respondenten 
behöver för stunden angående 3:12-reglerna införskaffas från ovan nämnda källor. Vidare får 
respondenten facktidningar som ”Skattenytt” och ”Nytt från revisorn” till företaget, men 
studerade dem inte närmare.   

3:12-reglernas påverkan på investeringarna i företaget 
Respondenten tycker inte att 3:12-reglerna påverkar företagets investeringsbeslut utan menade 
att det som påverkar de besluten är de behov som finns i verksamheten.  

3:12-reglernas påverkan på nyanställning, lönsamhet och nyckeltal 
Respondenten anser att 3:12-reglerna inte har någon som helst påverkan på nyanställningarna 
i företaget utan det beror på produktionen och verksamheten. Inte heller lönsamhet och 
nyckeltal påverkas av reglerna, enligt respondenten, men denne påpekade även att man kan 
skatteplanera på olika sätt för att justera resultatet t ex om man har högt resultat ett år och vill 
hålla det nere.  
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3:12-reglernas påverkan på fåmansföretagens situation gentemot andra företagsformer  
Situationen i börsnoterade bolag är annorlunda, menade respondenten. Där är det ovanligt att 
enskilda delägare får en utdelning som motsvarar t ex 2 miljoner som skulle kunna bli aktuellt 
i ett fåmansbolag om man skulle göra en vinst på 20 miljoner och 10 % skall delas ut. Därför 
tyckte inte respondenten att man riktigt kan jämföra fåmansbolag med börsnoterade bolag och 
kände sig därför inte diskriminerad.  

De senaste årens förändringar i 3:12-reglerna   
De senaste förändringarna kände inte respondenten till så väl, men tyckte inte att de hade 
påverkat företaget i dagsläget. Respondenten tror inte att de nya reglerna kommer att påverka 
företaget i någon större utsträckning, men tyckte att det skulle bli intressant att se vad den nya 
propositionen kommer att innebära om och när den bli förverkligad. Respondenten tyckte inte 
heller att de i företaget kunde märka av förenklingarna i 3:12-reglerna.  

3:12-reglernas påverkan på nystartandet av företag i Sverige 
Ytterligare förenklingar av 3:12-reglerna tror inte respondenten skulle leda till att fler företag 
skulle startas. Denne tror snarare att det är andra saker som ligger till grund för att man startar 
ett företag. Respondenten påpekade att det visst är möjligt att starta ett bolag i rent 
spekulationssyfte, men det håller inte i längden om man inte är beredd att ”kliva över lik”  .  

Förslag till förändringar i 3:12 reglerna 
Respondenten tycker inte att man skulle ta bort reglerna utan menar att 3:12-reglerna är 
nödvändiga och fyller en viktig funktion. Reglerna fungerar väl för dem, men respondenten 
menar att man i Företag B borde lära sig att använda dem ännu bättre för att t ex kunna 
utnyttja lönesummeregeln som egentligen är perfekt för deras bolag. 

7.4 Intervju med Företag C 
Respondenten är utbildad civilekonom och har arbetat som ekonomiansvarig i företaget sedan 
år 2000. Dessförinnan har respondenten en gedigen bakgrund inom redovisnings- och 
revisionsbranschen. Företaget är ett tjänsteföretag med ett hundratal anställda, vilket startades 
år 2000 och har två majoritetsdelägare samt en utomstående delägare.  

Allmän kännedom om skattereglerna och 3:12-reglerna i synnerhet 
Respondenten försöker att vara uppdaterad och insatt i de allmänna delarna av skattereglerna, 
men eftersom det är ett stort område anser respondenten att det är svårt vara insatt i alla delar. 
När det gäller 3:12-reglerna, menar respondenten att denna inte är någon expert, men känner 
väl till de stora och viktigaste bitarna. 

Åsikt om hur 3:12-reglerna fungerar 
Enligt respondenten fungerar 3:12-reglerna bra. Reglerna inbjuder dock till egna tolkningar, 
vilket innebär att de kan användas lite olika beroende på hur användaren väljer att tolka dem. 
Detta, menar respondenten, kan vara svårt att hantera ibland och innebär ett 
osäkerhetsmoment i arbetet med reglerna. Respondenten tycker att det är bra att reglerna finns 
eftersom det annars skulle vara enklare att utnyttja bolagiseringen på fel sätt.  
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Arbetet med 3:12-reglerna 
3:12-reglerna finns hela tiden med i bakgrunden vid planeringen av framför allt löneuttag och 
utdelning till ägarna. De är en viktig del när man diskuterar resultatet i företaget. 
Respondenten understryker att man utgår från 3:12-reglerna i planeringen. Ägarna diskuterar 
även detta i sin tur med deras revisorer. 

Arbetet med K10-blanketten 
Respondenten är noga med att fylla i blanketten varje år oavsett ifall ägarna tar utdelning eller 
inte eftersom det underlättar arbetet och det blir mer komplicerat ifall man ska räkna ut sparat 
utdelningsutrymme etc. baklänges i efterhand.  De nya blanketterna för inkomståret 2006 är 
inte direkt enklare att fylla i, men tydligare, menar respondenten. Tankegångarna bakom 
innehållet i den nya K10-blanketten är ju detsamma som tidigare och 3:12-reglerna har inte 
förändrats i någon högre utsträckning. Det gick bra att fylla i den gamla blanketten också, 
förklarade respondenten. 

Information om 3:12-reglerna 
Kurser genom SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och ibland även Skatteverket 
samt löpande information från Tholin & Larsson ger respondenten information om 
uppdateringar och nyheter i 3:12-reglerna. 

3:12-reglernas påverkan på investeringarna i företaget  
Här menar respondenten att 3:12-reglerna inte påverkar i någon större utsträckning. När det 
gäller investeringarna som skall göras i företaget ser man till verksamheten, vad som behövs 
samt vad det finns resurser till att genomföra. Respondenten förklarar att 3:12-reglerna främst 
blir väsentliga i hanteringen av ägarnas förehavanden gentemot bolaget. Dessa affärer styr 
inte verksamheten i det här fallet. Eftersom nyanställningar kan anses vara en form av 
investering gäller samma sak där för Företag C. Vid nyanställningar utgår man från 
verksamheten och de behov man har där samt lönsamheten i företaget. Dock är Företag C ett 
personalintensivt företag, vilket gör att man använder sig av lönesummeregeln vid beräkning 
av löneuttag och utdelning. 

3:12-reglernas påverkan på lönsamheten i företaget 
Respondenten anser inte att 3:12-reglerna påverkar företagets lönsamhet. ”Verksamheten och 
bolaget är en sak och har man sedan lyckats bra där, så att det blir ett bra resultat och vinst, 
då kan man diskutera vad man ska göra med den vinsten, och den behandlar man ofta utifrån 
3:12-reglerna”. Då diskuterar man vad som är lämpligt att ta som utdelning samt vad man 
ska lämna kvar i bolaget, förklarar respondenten, men detta berör inte själva verksamheten. 

3:12-reglernas påverkan på fåmansföretagens situation gentemot andra företagsformer  
3:12-reglerna gör att delägare i fåmansföretag specialbehandlas, men respondenten vill inte gå 
så långt och säga att de diskrimineras pga. dessa regler. Fåmansdelägare har inte samma 
möjligheter och rättigheter som delägare i börsnoterade bolag, vilket ju på sätt och vis är 
diskriminerande, konstaterar respondenten. ”Det är ju en speciell fålla det här med 3:12-
reglerna. Sen kan man ju diskutera om det är bra eller dåligt” . Respondenten resonerar 
vidare att skattereglerna ursprungligen är konstruerade för bolag i storleksordningen som 
Volvo, vilket gör att de inte är anpassade till små bolags situationer och därför blir det fel när 
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man implementerar samma regler på små och stora bolag. Detta gäller dock inte bara 3:12-
reglerna, menar respondenten. 

De senaste årens förändringar i 3:12-reglerna   
Respondenten tycker att den senast genomförda förändringen när schablonbeloppet höjdes 
från 1,5 till 2 inkomstbasbelopp för inkomståret 2007 var en klar förbättring. Detta kommer 
främst de mindre företagen med en ensam ägare till godo.  Det är den enda förbättringen, 
konstaterar respondenten. Vidare upplever respondenten inte att förändringarna i reglerna 
förenklat situationen för företagarna. Tidigare regeringar har utlovat förenklingar, men dessa 
har uteblivit, menar respondenten.  

3:12-reglernas påverkan på nystartandet av företag i Sverige 
Här menar respondenten att det är många andra bitar som måste förenklas och att 3:12-
reglerna inte har någon direkt inverkan på antalet nya företag som startas i landet. Ett exempel 
som respondenten använder för att belysa hur krångligt det är att vara egen företagare och 
som skulle kunna förenklas är momshanteringen i företag. ”Att komma som ny utifrån och 
starta ett eget företag är inte enkelt. Det är mycket regler som du ska känna till. Det är inte 
enkelt.” 

Förslag till förändringar i 3:12-reglerna 
3:12-reglerna fyller en funktion och respondenten anser att det är bra att de finns, ” … de 
fungerar bra och fyller en funktion som det är nu”. Respondenten har inga direkta förslag på 
förändringar i reglerna som skulle förbättra situationen. 

7.5 Intervju med delägare Företag D 
Respondenten är en av 4 ägare som tillsammans startade företaget 2003. Företaget har vid 
intervjutillfället 14 anställda och finns på två orter. Företag D är både ett tjänste- och 
produktionsföretag inom IT-området. 

Allmän kännedom om skattereglerna och 3:12-reglerna i synnerhet 
Respondent D är mycket intresserad av beskattningsreglerna för företag och respondenten 
anser att reglerna påverkar privatekonomin i väldigt hög grad. Respondenten tycker att 
reglerna tidigare var ganska låsta för småföretagare och att börsföretagen haft en klar fördel 
eftersom de i princip har kunnat göra utdelning på all sin vinst medan ägare i mindre, icke 
noterade företag endast kunde ta ut företagets vinst genom löneuttag.  

Åsikt om hur 3:12-reglerna fungerar 
Respondent D tycker att beskattningsreglerna har fungerat mycket bra för företaget och dess 
ägare. ”Nästan för bra för att vara sant”, som respondenten uttrycker det. Enligt 
respondenten är 3:12-reglerna mycket smidiga att jobba med, men ifall ägarna tänker ta 
utdelning behöver de ändå hjälp av en revisor eftersom det är mycket pappersexcersis.  

Arbetet med 3:12-reglerna  
Respondenten tycker inte att 3:12-reglerna är krångliga. Om man jämför med tidigare så 
tycker respondenten att det är mycket lättare idag. Respondenten tyckte att förr var det mer 
”våldsamma beräkningar” som skulle utföras, men att det är enklare nu. 
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Arbetet med K10-blanketten  
Det är företagets revisor som fyller i deras K10-blankett. Respondenten har sett K10- 
blanketten på en pdf-fil, men har inte orkat lägga ner tid på att läsa igenom och förstå den, ” 
Den känns bara komplicerad och jobbig!” 
 
Respondenten berättade att deras revisor påpekar att det är viktigt att fylla i blanketten varje år 
för att de skall veta hur mycket utdelning man har gjort under året. ”Det kan tydligen vara 
näst intill omöjligt att rätta till det om man inte gör det kontinuerligt.” Respondenten tycker 
inte om att man har ändrat utformningen på K10-blanketten. ”Funkar det så pilla inte.”  

Information om 3:12-reglerna 
För övrigt förklarade respondenten att deras revisor informerar dem om förändringarna i 
reglerna. Rent praktiskt fungerar det så att Företag D skickar över beräkningsunderlag till 
revisorn och frågar om det stämmer med de nya reglerna. Eventuellt ändrar revisorn en del för 
att t.ex. basbeloppet ändrats eller att något annat har blivit ändrat.  

3:12-reglernas påverkan på investeringarna i företaget  
Företagets investeringar blir enligt respondenten mycket påverkade av 3:12-reglerna. När 
ägarna till Företag D funderar över sina investeringar tänker de mycket på sin utdelning. ”Om 
vi plöjer ner så mycket… jaha, en så stor del skulle jag kunna ta ut som utdelning annars”.  
Respondenten tycker att kopplingen mellan 3:12-reglerna och investeringarna är väldigt tydlig 
när man tar utdelningen i beaktning. I deras fall så skulle det garanterat vara så att de hade 
investerat betydligt mer pengar i produktutveckling om det inte varit för 3:12-reglerna. ”Ja, 
överhuvudtaget investerat mer i verksamheten”, konstaterar respondenten. Detta eftersom det 
inte är någon idé att låta pengarna ligga på hög utan istället låta dem arbeta i företaget. Nu 
finns istället möjligheten att ta ut dem. Det gör att man investerar mindre och kanske tar ut 
desto mer utdelning.  

3:12-reglernas påverkan på nyanställningar 
Respondenten tror att 3:12-reglerna påverkar företagen i och med nyanställningar. 
”Konsekvenserna av reglerna hos oss har blivit att vi investerar mindre i produkten och har 
mycket lättare att anställa folk.” Respondenten beskriver att deras intresse av att anställa fler 
till stor del beror på att man kan räkna på att halva den personens lön blir till 
utdelningsutrymme, vilket respondenten tycker är bra. Tidigare fokuserade ägarna till Företag 
D mycket på effektivitet och produktivitet samtidigt som de var inställda på att det bara skulle 
vara de själva som arbetade i företaget. I och med 3:12-reglerna behöver de inte vara lika 
lönsamma per person och då kan man lika gärna anställa några fler. Respondenten tror att de 
har vuxit snabbare i storlek tack vare 3:12- reglerna jämfört med om reglerna inte hade 
funnits.  

3:12-reglernas påverkan på lönsamheten i företaget 
Respondenten tror att 3:12-reglerna påverkar lönsamheten, men att det även hänger ihop med 
investeringsviljan ”Det blir viktigare att göra resultat än att göra långsiktiga investeringar”, 
som respondenten uttrycker det. Om ägarna vore nöjda med ett nollresultat vore det möjligt 
att anställa en väldig massa människor och ”köra på”,  men konsekvensen vore då att inte alla 
skulle ha sysselsättning hela tiden. 3:12-reglerna har gjort att företaget vill växa, men 
eftersom ju fler man blir desto mer ineffektiv blir verksamheten och därmed blir företaget 
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mindre produktivt. Om man ska se det ur ett lönsamhetsperspektiv vore det bättre att hålla 
företaget litet eftersom risken då blir lägre, enligt respondenten.  

3:12-reglernas påverkan på fåmansföretagens situation gentemot andra företagsformer  
Respondenten uttrycker att många ser reglerna som stoppregler, men för ägarna i Företag D 
innebär 3:12-reglerna något positivt genom att regelverket har lättats upp. Att börsnoterade 
företag har andra regler än fåmansföretag tycker respondenten är lite märkligt eftersom de har 
samma bolagsform, men anser inte direkt att de är diskriminerade.  

De senaste årens förändringar i 3:12-reglerna   
En nackdel med de förändringar som har gjorts är att om man inte har hög lönsamhet och har 
för avsikt att sälja företaget måste säljaren spara ihop utdelningsutrymme för att undvika hög 
marginalskatt. Respondenten menar att som det är nu kan man som ägare plocka ut massa 
pengar under åren och få väldigt lite när man säljer företaget. Respondenten tror att ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv så vore det bättre att minska på den utdelningsmängd man får 
göra så att ägarna istället strävar efter att bygga upp företaget och sedan istället få ut en större 
summa när man säljer företaget. De senaste årens förändringar påverkar inte Företag D 
mycket utan respondenten får ändra lite i sitt excel-ark, men det är bara några procentsatser. 
Respondenten tycker dock att förändringarna som är gjorda i reglerna har fyllt sin uppgift och 
har förenklat det för alla påverkade.     

3:12-reglernas påverkan på nystartandet av företag i Sverige 
Respondenten tror inte att 3:12-reglerna påverkar nystartandet av företag. Att komplicerade 
3:12-regler skulle vara anledningen till inte starta ett företag anser inte respondenten vara 
sannolikt. ”Det är inte ens bland de fem första och viktigaste punkterna”. 

Förslag till förändringar i 3:12 reglerna   
Det respondenten tycker skulle vara en bra förändring vore att man inte skulle behöva ta ut så 
mycket lön för att få rätt till utdelningsutrymme. Om någon av delägarna inte skulle nå upp 
till lönekraven blir denne utan utdelning. Detta skulle respondenten vilja ändra på så att man 
eventuellt skulle kunna ha en total lönesumma mellan ägarna. Om respondenten t ex skulle ta 
barnledigt skulle denne då bli utan sin utdelning utöver allt annat som skulle gå förlorat. 
Respondenten tycker det är bra att man vill hålla alla ägare i arbete och få folk att ta ut höga 
löner, men frågan är om det är bästa lösningen i alla lägen när det gäller småföretagare ”… 
företagets själ oftast sitter i någon av ägarna och skulle den personen bränna ut sig så vore 
det inte idealiskt.”  

7.6 Intervju med Revisor A 
Respondenten har gedigen erfarenhet från revisionsbranschen då denne arbetat som revisor i 
drygt 30 år och är idag anställd på en stor revisionsbyrå. Bland klienterna finns olika typer av 
företag däribland även fåmansföretag, vilket innebär att respondenten har stor insikt om 
problematiken på området. 

Allmän kännedom om skattereglerna och 3:12-reglerna i synnerhet 
Respondenten har mycket god kännedom om skattereglerna och 3:12-reglerna i synnerhet då 
många av dennes kunder är fåmansföretag. Eftersom reglerna ändras löpande vänder sig 
respondenten ofta till byråns skattekonsulter för att kontrollera att korrekt beslut fattas. 
Respondenten betonade att det är viktigt för en revisor att även skaffa sig en helhetsbild av de 
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företag som denne arbetar med och de branscher företagen är verksamma i för att kunna ge 
rätt råd. Eftersom skattefrågor är viktiga för företagsstrukturen är det mycket viktigt för 
revisorn att ha god kännedom om detta ämne, förklarade respondenten.  

Åsikt om hur 3:12-reglerna fungerar 
”Det som är beklagligt är att de är så otroligt komplicerade att det finns i stort sett ingen 
företagare som själv kan förstå och hantera regeln. Det är bra för oss som kan tjäna pengar 
på det. Det genererar mycket pengar för oss, men är en onödig kostnad för företagaren.” 
Respondenten menar att detta beror på att det är så stor skillnad mellan skattesatsen på 
kapitalbeskattning jämfört med om man träffas av tjänstebeskattning. ”Och ni vet ju säkert 
om bakgrunden, om politikernas rädsla att företagarna ska omvandla arbetsinkomster till 
kapitalinkomster. Det är hela bakgrunden till de här komplicerade reglerna och de slår 
väldigt blint och är svårförstått för många”. Vidare berättade respondenten om olika 
situationer där reglernas komplexitet försvårat situationen för företagare, t ex vid tillämpning 
av utomståenderegeln, 5-årsregeln och den särbehandling som sker av närstående.  

Arbetet med 3:12-reglerna 
Respondenten förklarar att man planerar långsiktigt, minst ett år framåt i tiden beroende på 
situationen för ägarna. Planeringen kan beröra organisationen av verksamheten, bolagsform 
och många andra aspekter. ”Det kan vara en ganska lång process innan man har strukturerat 
ett företag så att man känner att man ligger i rätt utformning vad gäller den organisation som 
ska vara den bästa för verksamheten.” 

Arbetet med K10-blanketten 
På revisionsbyrån rekommenderar man att klienterna fyller i K10-blanketten varje år även de 
år man inte gör någon utdelning i företaget för att få kontinuitet och ”eftersom det är bra att 
man får det där att hänga ihop”. Respondenten konstaterar att den nya blanketten K10 saknar 
uppgifter för de passiva delägarna, vilket enligt denne är en försämring. Detta innebär att man 
på byrån är noga med att informera fåmansföretag med passiva delägare att dessa även skall 
fylla i blankett K12, eftersom passiva delägare inte har någon betydelse för vinstgenereringen 
i företaget.  

Information om 3:12-reglerna 
Eftersom respondenten arbetar på en stor revisionsbyrå får man information om nya lagar, 
regler och domar via de interna skattekonsulterna på byrån. 

3:12-reglernas påverkan på investeringarna i företaget  
Investeringarna påverkas på lång sikt av 3:12-reglerna, menar respondenten. ”Ja, det gör det 
många gånger eftersom det kan innebära att man måste agera utifrån 3:12-reglerna och 
måste ta ut en hög lön eller att man har gjort en intern aktieöverlåtelse och den i sig kanske 
kostar stora skattepengar och då blir den operativa verksamheten lidande då man av 
skatteskäl måste göra vissa dispositioner.” Nyanställningar är en typ av investeringar som 
inte påverkas av 3:12-reglerna, anser respondenten. Att lönesummeregeln skulle uppmuntra 
till nyanställningar, menar respondenten, är ”rent politikersnack”. 

3:12-reglernas påverkan på lönsamheten i företaget 
Respondenten anser att 3:12-reglerna påverkar lönsamheten i hög utsträckning eftersom de 
ofta styr löneuttag och hur man organiserar ett företag. På det viset styr reglerna både 
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lönsamheten och olika nyckeltal, som beräknas för att belysa den finansiella situationen i 
företaget. Vidare betonar respondenten att det finns många olika faktorer som påverkar 
nyckeltalen och att man därför bör studera nyckeltal med kritiskt öga. 
 
När det gäller reglernas påverkan på de affärsbeslut man tar i företaget konstaterar 
respondenten, ”När det gäller mindre företag så är det som jag sa tidigare att reglerna är så 
krångliga att det är ingen företagare som riktigt har koll på hur affärsbeslut påverkar hans 
egen skattesituation. Jag tror påverkan är minimal när det gäller de små företagen”. 

3:12-reglernas påverkan på fåmansföretagens situation gentemot andra företagsformer  
Respondenten anser att 3:12-reglerna många gånger kan vara diskriminerande, ”I många 
företag är det inte den arbetsinsats som ägaren gjort i företaget som är orsaken till att värdet 
på aktierna ökar utan det kan vara konjunkturen, många duktiga anställda i företagen mm. 
Det kan ju egentligen vara alla de faktorer som kan göra att ett börsbolag ökar sitt värde de 
kan ju också förekomma i ett fåmansföretag. Men det tycker politikerna att man ska beskatta 
som inkomst av tjänst dvs. stenhårt. Men visst är det diskriminerande.” 

De senaste årens förändringar i 3:12-reglerna   
Regelmässigt har inte förändringarna inneburit några förenklingar, menar respondenten, men 
de har gynnat många småföretagare eftersom schablonregeln höjdes från 1,5 
inkomstbasbelopp till 2 IBB.  Dock innebar det en försämring för många att den skattefria 
utdelningen avskaffades, konstaterar respondenten. ”Småföretagarna är så upptagna med alla 
de vedermödor i den operativa verksamheten så om det råkar hamna några förändringar på 
en K10-blankett så är det inget de vet om eller bryr sig om.”  

3:12-reglernas påverkan på nystartandet av företag i Sverige 
Respondenten tror inte att den framtida beskattningen av eventuell vinst i företaget påverkar 
potentiella nyföretagare i deras beslut att starta eget i någon högre omfattning. När ett företag 
eller en andel i ett företag skall säljas vill naturligtvis säljaren få maximal ersättning till 
minimal beskattning, vilket kan påverkas av det sparade utdelningsutrymmet. Den 
problematiken har dock förbättrats avsevärt i samband med avskaffandet av arvs- och 
gåvoskatten, vilket underlättat generationsskiften enormt. Något man skall vara medveten om 
är att många nystartade företag som syns i statistiken egentligen är interna aktieöverlåtelser 
som genomförs av skatteskäl, vilket kan vara missvisande.  

Förslag till förändringar i 3:12-reglerna 
Respondenten skulle önska att man likställer fåmansföretag mer med börsnoterade bolag och 
att grundsynen borde vara att en värdeökning i ett företag skall kapitalbeskattas och inte 
tjänstebeskattas. ”Sen måste man ju ha respekt för att politikerna måste ha en tumme i ögat 
på företagarna så att inte all arbetsinkomst kapitalbeskattas för det är ju orättvist för alla 
andra i samhället som inte har möjlighet att omvandla sin arbetsinkomst från 
tjänstebeskattning till kapitalbeskattning.”  
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7.7 Sammanfattande modell 
Denna modell visar på ett överskådligt vis respondenternas centrala ståndpunkter i de olika 
frågorna. Detta görs för att läsaren lättare ska kunna jämföra de olika respondenternas svar åt.   
 
 Allmän 

kännedom om 
skatteregler och 
3:12-reglerna i 
synnerhet 

Åsikt om 
hur 3:12-
reglerna 
fungerar 

Arbetet med 
3:12-
reglerna 

Arbetet med 
K10- 
blanketten  

Information 
om 3:12-
reglerna 

Skatte-
handläggare 

Goda kunskaper 
om reglerna. 

Den nya K10-
blanketten är 
utformad på ett 
enklare sätt. 

Tycker att 
företagarna 
endast ser till 
det praktiska 
och ej till 
lagtexter. 

Den nya 
blanketten 
liknar den 
tidigare i hög 
utsträckning. 

Information 
finns på 
skatteverkets 
hemsida och i 
broschyrer. Även 
hos revisorer. 

Företag A Väl insatta i 
skattereglerna. 
Ännu bättre 
kännedom om 
3.12-reglerna. 

Har gynnats av 
förändringarna 
under åren. 
Dock är 3:12-
reglerna 
komplicerade. 

Använder sig 
av löne-
summeregeln. 
Planerar i god 
tid innan om 
utdelning och 
lönesättning 

Arbetar med 
ett 
deklarations-
program och 
slipper fylla i 
fysisk blankett 

Via sina 
revisorer och 
särskilda skatte-
konsulter. 

Företag B Inga direkta 
kunskaper om 
reglerna. Prioriterar 
dem inte utan tar 
hjälp av revisor. 

Tycker att det 
finns för 
mycket regler 
och lagar. Har 
inte satt sig in 
så väl.   

Tar hjälp av 
revisor för att 
planera uttag. 

Fyller själv 
inte i 
blanketten 
men det görs 
varje år för att 
hålla koll på 
utdelning.  

Från sin revisor, 
bekanta och sin 
mentor. 

Företag C Försöker att vara 
insatt i vissa 
utvalda delar. Inte 
någon expert men 
tycker sig ha goda 
kunskaper om 
3:12-reglerna.  

Reglerna 
fungerar bra. 
Inbjuder dock 
till många 
tolkningar. 
Känner att det 
ger osäkerhet i 
användningen.  

Finns med i 
bakgrunden 
vid planering 
av löneuttag 
och utdelning 
av ägarna.  

Fyller i 
blanketten 
noga varje år. 
Tycker inte 
den nya 
blanketten 
underlättar.  

Kurser genom 
SRF, 
Skatteverket och 
Tholin & 
Larsson. 

Företag D Mycket intresserad 
av 3:12-reglerna då 
de direkt påverkar 
privatekonomin. 

Reglerna är 
nästan för bra 
för att vara 
sanna. Smidiga 
att jobba med.  

Reglerna är 
lättare idag 
och är inte lika 
krångliga som 
förr.  

Komplicerad 
blankett. Fylls 
i av revisorn.  

Från sin revisor 

Revisor A Mycket god 
kännedom om 
skatter och i 
synnerhet 3:12-
reglerna.  

Tycker de är 
otroligt 
komplicerade. 

Planeringen 
för företagen 
är viktig. 

Den nya 
blanketten har 
vissa 
försämringar.  

Genom de 
interna 
skattekonsulterna 
på byrån. 



 
Empiri 

 
 

 58 

 3:12-
reglernas 
påverkan 
på 
invester-
ingar 

3:12-
reglernas 
påverkan 
på lönsam-
heten 

Påverkan på 
företagens 
situation 
gentemot 
andra typer 
av bolag 

De senaste 
årens för-
ändringar 

Påverkan på 
ny-
startandet 
av företag i 
Sverige. 

Förslag till 
förändring-
ar i 3:12-
reglerna.  

Skattehand-
läggare 

Eventuellt 
fler 
anställningar 

Man tror att 
företagen 
kommer att 
anställa fler. 

Ingen 
kommentar. 

Avskaffat 
lättnadsbelopp, 
höjt 
gränsbeloppet. 

Tror inte att 
förenklingarna 
påverkar 
nystartande av 
företag. 

Inga förslag. 

Företag A Förbättrar 
investerings-
klimatet, 
men leder 
inte till fler 
anställda. 

Anses inte 
påverka 
lönsamheten 
idag.  

Upplever inte 
att de är 
diskriminerade 

Dumt att ta 
bort skattefri 
utdelning men 
tycker inte att 
de andra har 
påverkat dem 
så mycket.  

Reglerna 
påverkar inte 
nystartandet av 
företag.  

Har inga 
direkta förslag 
men tycker 
ändå att 
reglerna 
överlag 
fungerar bra. 

Företag B Ingen direkt 
påverkan. 

Påverkar 
inte 
lönsamheten 

Tycker inte 
man ska 
jämföra 
börsnoterade 
bolag med 
fåmansföretag. 

Har inte 
påverkat 
företaget i 
dagsläget. 

Tror inte att 
fler företag 
skulle startas.  

Man ska inte 
ta bort reglerna 
men att man 
skulle behöva 
lära sig dem 
bättre för att 
utnyttja dem 
till fullo.  

Företag C Ingen direkt 
påverkan. 

Påverkar 
inte 
lönsamheten 

Tycker inte att 
man får de 
möjligheter 
och rättigheter 
som de 
börsnoterade 
bolagen. 

En klar 
förbättring är 
att schablon-
beloppet 
höjdes till 2 %. 

Ingen direkt 
påverkan. 

Inga förslag 
men tycker att 
de fyller sin 
funktion. 

Företag D Mycket 
påverkade 
om man tar 
utdelningen 
i beaktning. 

Tror att 
reglerna 
påverkar 
lönsamheten 

Kan ses som 
stoppregler 
men tycker 
ändå att de är 
positiva 

Har inte 
påverkat 
respondenten 
mycket.  

Anser inte att 
de påverkar 
nystartandet av 
företag. 

Man ska inte 
behöva ta ut så 
mycket lön för 
att få rätt till 
utdelning.  

Revisor A På lång sikt 
påverkas 
investeringa
rna. Man 
kan ev. 
måsta ta ut 
en högre lön 
för att möta 
kraven i 
3:12-
reglerna. 

Påverkar i 
hög 
utsträckning. 
De styr 
löneuttag 
och hur man 
styr 
organisation
-en i 
företaget. 

Tycker att de 
många gånger 
kan anses som 
diskrimin-
erande.  

Har inte 
inneburit några 
förenklingar 
men har 
gynnat en del 
eftersom att 
schablon-
beloppet 
införts och 
senare också 
höjts.  

Tycker inte att 
det påverkar 
nyföretagandet  

Vill att man 
likställer 
fåmansföretag 
med 
börsnoterade 
och att en 
värdeökning i 
företagen ska 
kapital-
beskattas 
istället för 
tjänste-
beskattas.  
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8. ANALYS OCH DISKUSSION 
I följande kapitel analyserar vi vårt empiriska material genom att jämföra resultaten mellan 
intervjuerna och dra paralleller till teorikapitlen. Vi vill undersöka i vilken utsträckning 3:12- 
reglerna påverkar företagens finansiella situation och olika ekonomiska beslut. 
 

8.1 Åsikter om 3:12-reglerna  
Våra respondenter ställer sig positiva till 3:12-reglerna och anser att de är viktiga och fyller en 
funktion. Utan 3:12-reglerna skulle ägare till fåmansföretag kunna omvandla sin 
arbetsinkomst från tjänstebeskattning till att beskattas i inkomstslaget kapital till en lägre 
skattesats, vilket anses som orättvist mot andra inkomsttagare som inte har samma 
möjligheter. 
 
Vi upplevde att samtliga respondenter hade god kännedom om, och generellt var väl insatta i 
3:12-reglerna och hur de påverkar företagens situation. Eftersom 3:12-reglerna hanterar 
förehavanden mellan ägare och bolag genom att reglera gränsbelopp för utdelning på 
kvalificerade aktier241 och därigenom påverkar ägarnas privatekonomi är det förståeligt att 
berörda parter skaffar sig en grundläggande kännedom om reglerna. 
 

– ”Det är klart att det där läser man ju på om för det påverkar privatekonomin i ganska hög 
grad.”242 

 
Samtliga respondenter upplever att reglerna är krångligt utformade och de flesta av 
respondenterna tar hjälp utifrån med pappersexercisen. Dock anser de undersökta företagen 
att deras finansiella situation gynnas av 3:12-reglerna, särskilt de företag som har ett flertal 
anställda och därför kan använda lönesummeregeln i beräkningarna av gränsbeloppet. Detta 
eftersom ett löneunderlag som baseras på 25 % av de totala kontanta lönerna som betalas ut i 
företaget inklusive ägarnas löner används vid beräkningar med lönesummeregeln243.  
 

– ”Nästan för bra för att vara sant!”244 
 
Ett av respondentföretagen motsvarar alla förutsättningar för att få använda sig av 
lönesummeregeln, men hade trots påtryckningar från företagets revisor ändå inte använt sig av 
regeln pga. att de inte ansågs sig ha tillräckligt stor kunskap om denna. Därför har de, 
antagligen pga. regelverkets snårighet, gått miste om möjligheten att göra förmånliga 
utdelningar. 

 
– ”Det som är beklagligt är att de är så otroligt komplicerade att det finns i stort sett ingen företagare 
som själv kan förstå och hantera regeln.”245 

 
Mindre företag har ofta inte möjlighet att anlita expertis i samma utsträckning som större 
företag har.246 Vi anser dock att man som företagare borde prioritera att skaffa sig kunskap 

                                                
241 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 373-374. 
242 Intervju med Företag D. 
243 Eriksson, 299 
244 Intervju med Företag D. 
245 Intervju med Revisor A. 
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om regler som är fördelaktiga för företaget och dess ägare. Dessutom finns hjälp och stöd att 
få via revisorn och programvaror för skatteberäkningar. Vi är medvetna om att dessa åtgärder 
innebär kostnader för företaget, men för ägarna i personalintensiva företag kan detta dock 
betala sig på lång sikt, anser vi. 

8.2 Arbetet med 3:12-reglerna 
För att få ut mest nytta av 3:12-reglerna krävs en långsiktig planering av verksamheten i 
företagen, anser vi. Planeringen gäller främst storleken på ägarnas löner och den utdelning 
man skall göra i företaget. Flera av respondenterna betonar att 3:12-reglerna är en viktig del 
när man diskuterar resultatet i företaget och ligger ofta som en utgångspunkt i planeringen. I 
planeringen kan även ingå att man ser över organisationen av verksamheten, bolagsform etc. 
Internationella undersökningar visar att den skatt som belastar företag påverkar valet av 
bolagsform när nya företag startas eller befintliga företag ombildas247. Med hjälp av långsiktig 
planering kan ett fåmansföretag disponera företagets resurser på ett sätt som skapar största 
möjliga fördel för företaget även ur en skattemässig synvinkel.248 Dock kan det här finnas 
klyftor mellan mindre och större företag som har olika möjligheter att vända sig till experter 
för att få råd i dessa frågor.249 
 

– ”Det kan vara en ganska lång process innan man har strukturerat ett företag så att man känner att 
man ligger i rätt utformning vad gäller den organisation som ska vara den bästa för verksamheten.”250 
 

De flesta av de undersökta företagen tar hjälp av sin revisor med att fylla i K10-blanketten. 
Samtliga respondenter betonade vikten av att fylla i blanketten varje år, även de år man inte 
tar ut någon utdelning, för att få en bättre kontroll över det sparade utdelningsutrymmet, vilket 
räknas upp med en räntesats på statslåneräntan plus 3 % årligen251. Detta blir intressant när en 
delägare skall lösas ut eller ifall man ska sälja företaget eftersom belopp motsvarande det 
sparade utdelningsutrymmet endast kapitalbeskattas, vilket är fördelaktigt för säljaren252. Det 
vi konstatera utifrån det resultat vi fått från intervjuerna är att man som fåmansföretagare bör 
planera långsiktigt och skaffa sig kunskap om 3:12-reglerna för att få maximal nytta av de 
fördelar som finns i regelverket. Vi anser att det är särskilt viktigt för företag med många 
anställda då vi sett att inte alla företag i vår undersökning utnyttjar fördelarna med t ex 
lönesummeregeln. De går då miste om möjligheten att kunna ta större utdelning som endast 
beskattas i kapital och använder istället schablonregeln vid beräkning av gränsbeloppet. Vi 
kan även konstatera att de företag som använder lönesummeregeln upplever detta som väldigt 
förmånligt, vilket indikerar att 3:12-reglerna är bra för företagen om de används på rätt sätt. 
Dock har vi förståelse för att det krävs en hel del arbete för att skaffa sig god kunskap om 
3:12-reglerna, eller att man har en bra relation till företagets revisor och kan lita på dennes 
råd.       

                                                                                                                                                   
246 James Foreman-Peck, Gerry Makepeace och Brian Morgan,” Growth and Profitability of Small and Medium-
sized Enterprises: Some Welsh Evidence”, Regional Studies, Vol. 40.4, pp. 307-319, June 2006. 
247 Austan Goolsbee, “The impact of the corporate income tax: evidence from state organizational form data”. 
Journal of Public Economics 88 (2004) 2283-2299. 
248 Michael E. Kitces, ”Long-Term Planning Implications of the Tax Increase Prevention and Reconciliation Act 
of 2005”, Journal of Financial Planning, February 2007.  
249 Chang Woon Nam och Doina Maria Radulescu, ”Effects of Corporate Tax Reforms on SMEs’ Investment 
Decisions under the Particular Consideration of Inflation”, Small Business Economics (2007) 29:101-118. 
250 Intervju med Revisor A. 
251 Sandström och Svensson, 99. 
252 Ibid., 111. 
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8.3 Information om 3:12-reglerna 
Skatteverket utfärdar allmänna råd för att förenkla för företag och för att informera om 
förändringar.253 Vår respondent på Skatteverket påtalade att information om 3:12-reglerna 
även finns att hämta på Skatteverkets hemsida samt i broschyrform. De övriga respondenterna 
förklarade att de får information om 3:12-reglerna från revisorn, skattekonsulter och 
nyhetsbrev från t ex Tholin & Larsson. Revisor A får information från interna skatteexperter 
på revisionsbyrån, vilka i sin tur hämtar information direkt från Skatteverket. SRF ger även 
kurser för sina medlemmar årligen, vilka ibland handlar om diverse beskattningsregler. Det vi 
kan utläsa av detta är att det finns många vägar att gå för att få tillgång till information om 
3:12-reglerna, men att en del företagare begränsas av tid och bristande intresse. Dock anser vi 
att det är viktigt för fåmansföretagare att leta information och ta del av denna för att på bästa 
sätt utnyttja 3:12-reglerna. Små företag kan ha mindre resurser avsatta för att använda till 
rådgivning, vilket kan innebära att de inte använder regelverket på för dem mest förmånliga 
vis254. 

8.4 3:12-reglernas påverkan på investeringarna i företagen 
Här skiljer sig meningarna åt mellan de olika respondenterna. Revisor A menar att 
investeringarna påverkas långsiktigt av 3:12-reglerna eftersom reglerna kan påverka ägare i 
fåmansföretag att ta ut högre löner än vad de kanske anser nödvändigt. Detta eftersom det 
krävs att ägarens lön uppgår till en viss nivå för att man ska kunna använda sig av 
lönesummeregeln255. Lönekvoten ligger för närvarande på den lägsta nivån av 15 IBB och 6 
IBB + 5 % av löneunderlaget i företaget256. Vi har sett under intervjuerna att det faktum att 
man som företagare mer eller mindre tvingas att ta ut en högre lön för att kunna ta ut en mer 
förmånligt beskattad utdelning kan medföra att man prioriterar detta och investerar mindre i 
den operativa verksamheten. Respondenten i Företag A anser att 3:12-reglerna även skapar 
trygghet för ägarna, vilket gör att de stimuleras att investera i företaget. Respondenten i 
Företag D menar att den tydliga kopplingen till privatekonomin gör att man är mer 
återhållsam med investeringarna och prioriterar utdelningar istället. För att öka värdet på 
företaget bör man i huvudsak prioritera de investeringar som innebär störst lönsamhet för 
företaget, vilket är möjligt att göra både ur individens och också ur företagets perspektiv257. 
 

– ”Det blir viktigare att göra resultat än att göra långsiktiga investeringar”258 
 
Ägarna kan välja att prioritera kortsiktiga vinster framför att göra långsiktiga investeringar 
pga. att istället använda vinsten idag till sin livsstil, vilket kan bero på många faktorer bl.a. 
ägarens ålder och livssituation.259 Fåmansföretagare som nått en viss ålder kan av olika skäl 
ha andra privata omkostnader som skiljer sig från företagare i andra åldrar. Detta, anser vi kan 
påverka ägarens inställning till långsiktiga investeringar och medföra att man prioriterar 
annorlunda. 

                                                
253 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 370. 
254 Chang Woon Nam och Doina Maria Radulescu, ”Effects of Corporate Tax Reforms on SMEs’ Investment 
Decisions under the Particular Consideration of Inflation”, Small Business Economics (2007) 29:101-118. 
255 Eriksson, 298. 
256 Ibid., 299. 
257 Robert W. Grubbström och Janerik Lundquist, Investering och finansiering (Linköping: Academia Adacta 
AB, 2005), 237. 
258 Intervju med Företag D. 
259 James Foreman-Peck, Gerry Makepeace och Brian Morgan, ”Growth and Profitability of Small and Medium-
sized Enterprises: Some Welsh Evidence”, Regional Studies, Vol. 40.4, pp. 307-319, June 2006. 



 
Analys och diskussion 

 
 

 62 

Eftersom nyanställningar inom företagen är en sorts investering anser vi att det är intressant 
att studera 3:12-reglernas effekt på nyanställningar särskilt med tanke på lönesummeregeln260 
och de effekter den förväntas ha på dessa. 
 
Syftet med lönesummeregeln är att ge företag med fler anställda skattelättnader i proportion 
till antalet anställda som kompensation för det risktagande och de långsiktiga åtaganden som 
det innebär att anställd personal i ett företag. Gränsbeloppet baseras då på det antal 
arbetstillfällen som skapas i företaget. 261 Regeringen vill genom att införa förbättringar i 
förutsättningarna för fåmansföretagen uppmuntra tillväxt och skapandet av nya företag i 
landet.262 
 
 De flesta av våra respondenter menar att nyanställningarna inte påverkas av 3:12-reglerna 
utan att det är verksamheten som styr besluten att göra rekryteringar. En av de tillfrågade, 
respondenten i Företag D, är dock av avvikande mening och förklarar att reglerna inneburit att 
man har lättare att anställa fler då det innebär ett ökat löneunderlag i beräkningarna av 
gränsbeloppen. Man lägger inte samma energi på att utveckla produkten som man kanske 
hade gjort ifall det inte varit lika förmånligt att nyanställa som det är idag. Ur ett långsiktigt 
perspektiv är detta negativt för företaget eftersom produkten kan hamna efter i utvecklingen 
jämfört med konkurrenternas produkter. Detta är dock ett problem som delägarna är medvetna 
om.  
 

– ”Konsekvenserna av reglerna hos oss har blivit att vi investerar mindre i produkten och har mycket lättare 
att anställa folk.”263 

 
Skillnaderna i attityd i denna fråga mellan företagen kan delvis bero på företagens ålder. Vi 
menar att ägarnas investeringar i företaget, deras livssituation och andra faktorer påverkar 
deras benägenhet att göra utdelningar. Ett stabilt och inarbetat företag har andra möjligheter 
att prioritera långsiktiga investeringar, enligt oss, medan ett yngre företag kan vara mer 
benäget att vilja kapa åt sig marknadsandelar på kort sikt. Studier visar att ett företags 
organisation, och även den affärsmässiga situationen, förändras när företaget växer. Detta 
påverkar i sin tur företagens investeringsprocess, vilken domineras av ägaren i mindre företag, 
medan andra intressenter påverkar processen i större företag264. 
 
Att anställa fler individer är bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv265 eftersom fler 
arbetstillfällen skapas, men man kan diskutera hur bra det är ur företagets synvinkel. Fler 
anställda innebär ofta mer byråkrati, en lägre effektivitet och ett större risktagande eftersom 
kostnaderna blir större266. Vi menar att detta kan ge företag ”växtvärk” och innebära negativa 
konsekvenser på lång sikt. Intressant att notera är att den revisor vi talat med inte hade hört 
talas om några företag som planerade att anställa fler tack vare lönesummeregeln utan han 

                                                
260 Eriksson, 299. 
261 Regeringens proposition 2005/06:40, Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag, 41 
262 Umeå Universitet 2007-04-10 Karin Pilsäter, Motion 2006/07:Sk268 ” Fåmansbolagsreglerna” 
http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&doktyp=mot&rm=2006/07&bet=Sk268&dok_id=GU02Sk268 
263 Intervju med Företag D. 
264 Alpenberg och Karlsson, 406-7. 
265 Alan S. Blinder,”The Challenge of High Unemployment”, American Economic Review, May 88, Vol. 78 
Issue 2, pp.1-15. 
266 James Foreman-Peck, Gerry Makepeace och Brian Morgan, ”Growth and Profitability of Small and Medium-
sized Enterprises: Some Welsh Evidence”, Regional Studies, Vol. 40.4, pp. 307-319, June 2006 
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menade att det var ”rent politikersnack”267. Dock upplever Företag D uppenbarligen att 3:12-
reglerna har underlättat för dem att nyanställa. Vad Företag D anser göra det lättare att 
nyanställa idag gentemot tidigare är främst lönesummeregeln. Effekten av denna är att 
företaget får en slags ”återbäring” på lönekostnaderna när de gör utdelning i företaget i form 
av större lönebaserat utdelningsutrymme268. Företagets kontanta löneutbetalningar under året 
som föregått beskattningsåret ligger till grund när man beräknar det lönebaserade 
utdelningsutrymmet.269  Vi tror att nyanställningarna i första hand är grundade på ökad 
efterfrågan i verksamheten, vilket också framkom under intervjun med Företag D. Företaget 
befinner sig i en expansiv fas samt arbetar i en bransch som präglas av stor tillväxt. Det vi kan 
konstatera av detta är att 3:12-reglerna kan stimulera vissa företag till att nyanställa och ge 
den extra motivationen till dessa företag att ta risken att nyanställa. Vi anser dock att 3:12-
reglerna som ensam faktor inte kan påverka ett företags beslut om att nyanställa utan det krävs 
även andra faktorer som påverkar beslutet t.ex. en växande marknad precis som situationen 
för Företag D ser ut.  

8.5 3:12-reglernas påverkan på lönsamhet i företagen 
De flesta av våra respondenter anser inte att 3:12-reglerna påverkar företagens lönsamhet.  

 
– ”Verksamheten och bolaget är en sak och har man sedan lyckats bra där, så att det blir ett bra 
resultat och vinst, då kan man diskutera vad man ska göra med den vinsten, och den behandlar man 
ofta utifrån 3:12-reglerna”.270 

 
Lönsamheten är beroende av att företaget sköter verksamheten, resursförbrukningen och 
produktionen på ett effektivt sätt. Intäkterna måste överstiga kostnaderna på lång sikt för att 
företaget ska gå med vinst.271 Viktiga faktorer som påverkar lönsamheten i många 
fåmansföretag är lagstiftningen, t.ex. skattelagstiftningen samt ifall företaget har möjlighet att 
få någon form av stöd och bidrag till verksamheten. En annan viktig faktor är hur 
konkurrensen på marknaden ser ut i den bransch där företaget verkar.272    
 
Respondenten i Företag D och revisorn är av avvikande mening gentemot de övriga 
respondenterna. Företag D menar att 3:12-reglerna påverkar lönsamheten eftersom reglerna 
gör det mer intressant för ägarna att uppnå kortsiktiga resultat framför att göra långsiktiga 
investeringar, som kan ge vinst på lång sikt. Det finns studier som visar att beroende på i 
vilken fas i livet ägarna befinner sig i dvs. familjesituation, ålder eller dylikt, kan de vara 
benägna att byta långsiktiga vinster mot större avkastning idag273. Vi anser att möjligheten 
till att ta ut större utdelning, som endast beskattas i inkomstslaget kapital, kan medföra att 
företag avstår från att binda kapital i långsiktiga investeringar och istället prioriterar 
investeringar vilka kan ge avkastning på kort sikt. Att avstå från dessa långsiktiga 
investeringar, menar vi, kan påverka företagets lönsamhet i framtiden. Om man underlåter att 
investera i t.ex. produkten kan detta innebära att man hamnar efter utvecklingen i branschen 
och man kan mista eventuella konkurrensfördelar, vilka i sin tur påverkar lönsamheten. 

                                                
267 Intervju med Revisor A. 
268 Eriksson, 299. 
269 Ibid., 299. 
270 Intervju med Företag C 
271 Björn Sandström, 116. 
272 James Foreman-Peck, Gerry Makepeace och Brian Morgan,”Growth and Profitability of Small and Medium-
sized Enterprises: Some Welsh Evidence”, Regional Studies, Vol. 40.4, pp. 307-319, June 2006. 
273 Ibid. 
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Revisor A anser att 3:12-reglerna påverkar lönsamheten i stor utsträckning eftersom de styr 
löneuttag och hur man organiserar företaget. Därför menar respondenten att 3:12-reglerna 
styr lönsamheten och därigenom även nyckeltalen. När man studerar lönsamheten i ett 
företag studerar man dess resultat och hur stor avkastning på det satsade kapitalet som det 
inneburit274. Nyckeltal används för att belysa situationen i företaget och kan fungera som ett 
mått på lönsamheten275.  Vi anser att 3:12-reglerna påverkar företagens lönsamhet genom att 
de påverkar företagarna att uppfylla lönekvoten för att kunna utnyttja ett högre gränsbelopp 
tack vare lönesummeregeln. Eftersom delägarna kan tvingas ta ut en högre lön än man 
ursprungligen planerat medför detta att företagets vinst minskar och därigenom även 
lönsamheten i företaget påverkas på lång sikt, vilket i sin tur påverkar nyckeltalen. Detta 
resonemang kan vi se föras både i Företag A och i Företag D. Vi menar att detta särskilt kan 
påverka små personalintensiva företag där marginalerna är mindre. En anledning till 
skillnaderna i respondenternas svar kan ligga i att ägarnas löneuttag i större företag vanligen 
är procentuellt en mindre andel av företagets resultat jämfört med i de mindre företagen. 
Därför anser vi att man i större fåmansföretag kan uppleva att 3:12-reglerna inte påverkar 
lönsamheten i någon högre utsträckning.  

8.6 3:12-reglernas påverkan på fåmansföretagens situation gentemot andra 
företagsformer 
I denna fråga går respondenternas åsikter isär. Några menar att de inte känner sig 
diskriminerade gentemot andra företagsformer medan de övriga känner sig förfördelade. 
Företag C konstaterar att fåmansdelägare inte har samma möjligheter och rättigheter som 
delägare i börsnoterade bolag.  
 

– ”Det är ju en speciell fålla det här med 3:12-reglerna. Sen kan man ju diskutera om det är bra eller 
dåligt” .276 

 
Respondenten från företag D anser inte att det egna företaget är diskriminerat gentemot andra 
företagsformer, men tycker ändå att det är märkligt att det finns olika regler för aktiebolag 
beroende på om de är börsnoterade eller inte. Revisor A menar också att 3:12-reglerna 
diskriminerar fåmansföretagen.  
 

– ”I många företag är det inte den arbetsinsats som ägaren gjort i företaget som är orsaken till att 
värdet på aktierna ökar utan det kan vara konjunkturen, många duktiga anställda i företagen. Det kan 
ju egentligen vara alla de faktorer som kan göra att ett börsbolag ökar sitt värde det kan ju förekomma 
i ett fåmansföretag. Men det tycker politikerna att man ska beskatta som inkomst av tjänst dvs. 
stenhårt”.277 

 
Syftet med 3:12-reglerna är att förhindra att ägare till fåmansföretag avstår från att göra 
löneuttag och istället tar ut ersättning för sin arbetsinsats i form av utdelning som endast 
kräver kapitalbeskattning.278 Faktum är att situationerna skiljer sig åt mellan fåmansaktiebolag 
och börsnoterade aktiebolag. Detta kan tyckas vara både rättvist och diskriminerande. Visst 

                                                
274 Per Thorell, Företagens redovisning, Grundläggande räkenskapsförståelse (Uppsala: Iustus Förlag, 1999), 
163-164.  
275 BAS Nyckeltal, 40. 
276 Intervju med Företag C. 
277 Intervju med Revisor. 
278 Edin, Hansson och Lodin, 19-20. Sandström och Svensson, 12. 
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kan det anses vara orättvist att den värdeökning som sker i fåmansföretag främst beskattas i 
tjänst jämfört med motsvarande värdeökning i börsnoterade bolag som beskattas i kapital, 
men otvivelaktigt är det så att fåmansföretagarnas arbetsinsats i omfattande utsträckning 
påverkar den vinst som genereras i företaget. Onekligen skulle det vara orättvist, anser vi, ifall 
fåmansföretagare skulle kunna ta ut hela sin ersättning för arbetet i företaget till 
kapitalbeskattning jämfört med vanliga löntagare som inte har den möjligheten. Liksom de 
flesta av våra respondenter anser vi att 3:12-reglerna är befogade och fyller en funktion 
samtidigt som vi menar att man som ägare i ett företag också ska kunna dra fördelar av detta 
rent ekonomiskt. Man kan också diskutera hur stor risken är att företag skulle startas enbart 
som ett sätt att undvika tjänstebeskattning. Vi tror inte att den risken är överhängande 
eftersom det krävs mycket arbete för att driva ett företag oavsett storlek. 

8.7 De senaste årens förändringar i 3:12-reglerna 
Skattehandläggare A deklarerar att man kan märka politiska skillnader i de förändringar som 
har gjorts i och med regeringsskiftet, dock menar respondenten att man inte med säkerhet kan 
säga att alla förbättringar kommer från den nya regeringen. Företag A tycker att det är 
negativt att den skattefria utdelningen togs bort inför inkomståret 2006. I övrigt upplever man 
inte att det har påverkats av de senaste årens förändringar och inte heller upplever man att 
3:12-reglerna har förenklats. Förändringarna som infördes inkomståret 2006 innebar bl.a. att 
möjligheten till skattefri utdelning avskaffades, 50/50-delningen av kapitalvinster togs bort 
samt att man införde en schablonregel vid beräkning av gränsbeloppet 279. Införandet av 
schablonregeln innebar förenklingar för de mindre fåmansföretagen, vilka inte hade flera 
anställda och inte hade höga omkostnadsbelopp280. Vi anser att denna förändring var positiv 
för de allra minsta företagen, dock inte för den typ av företag vi har studerat med minst 10 
anställda.   
 
Respondenten i Företag B var inte närmare bekant med förändringarna men tyckte sig inte ha 
märkt av några förenklingar i reglerna medan respondent C upplevde det höjda 
schablonbeloppet som en klar förbättring eftersom det innebär att mindre företag kan ta ut en 
större utdelning inkomståret 2007 i och med höjningen från 1,5 till 2 inkomstbasbelopp. 
Regeringens höjning av gränsbeloppet enligt schablonregeln från 2007 gjordes som ett första 
steg i ett mer omfattande förändringsarbete281. Höjningen av schablonbeloppet var återigen 
positiv för de minsta företagen, vilka kunde göra större utdelningar till kapitalbeskattning. 
Dock innebar denna förändring ingen reell förenkling för någon, menar vi. 
 
Företag D menar att de förändringar som gjorts i 3:12-reglerna innebär att om man planerar 
att sälja företaget måste man spara ihop utdelningsutrymme för att kunna sälja sin andel med 
förtjänst, vilket kräver långsiktig planering. Detta upplever respondenten som en nackdel, 
men anser i övrigt inte att de påverkas av förändringarna i någon högre utsträckning. Det 
utdelningsutrymme som finns sparat kan tas ut ett annat år och blir då kapitalbeskattad 
utdelning, eller kan utnyttjas när en andel i företaget säljs och utgör då en kapitalbeskattad 
andel av den kapitalvinst som uppkommer vid försäljningen. Den sparade utdelningen 

                                                
279 Sandström och Svensson, 86. 
280 Umeå Universitet 2007-04-10 ”Fåmansbolag får enklare regler” TT, Publicerad 27 oktober 2005. 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=480132&rss=1401  
281 Umeå Universitet 2007-04-10 ”3:12 reglerna ska reformeras” 2006-10-16  
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2006%5c10%5c1
6%5c205905 
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beskattas för närvarande med 20 % kapitalskatt vid det tillfälle då den utnyttjas.282 Dock 
menar respondenten att de senaste årens förändringar i reglerna inneburit vissa förenklingar. 
 
Revisor A anser inte att förändringarna inneburit några regelmässiga förenklingar. Höjningen 
av inkomstbasbeloppet i schablonregeln har dock inneburit fördelar för många småföretagare, 
menar denne. Respondenten påpekar också att det innebar en försämring för många att den 
skattefria utdelningen avskaffades. Vidare konstaterar respondenten att:  
 

 – ”Småföretagarna är så upptagna med alla de vedermödor i den operativa verksamheten så om det 
råkar hamna några förändringar på en K10-blankett så är det inget de vet om eller bryr sig om.”283 

 
Resultat från en undersökning i USA visar på att bolagsskatten inte påverkar företagens 
operativa verksamhet i någon högre grad284. Detta belyses i kommentaren ovan från intervjun 
med Revisor A. Man kan då fundera på om det beror på regelverkets påstådda komplexitet 
eller om det helt enkelt inte har någon påverkan.  
 
Man kan diskutera huruvida de senaste årens förändringar har inneburit några större 
förenklingar för fåmansföretagarna. Vi kan konstatera att de förändringar som gjort 2006 och 
2007 samt de som är planerade för 2008 är mindre förändringar. Vidare anser vi att dessa 
förändringar inte har inneburit några genomgående förenklingar för våra respondenter, men 
väl gynnsammare förutsättningar för enmansföretag med tanke på schablonregeln samt genom 
lönesummeregeln för personalintensiva företag. De fåmansföretag som inte uppfyller 
lönekvoten kan numera använda sig av schablonregeln vid beräkning av sitt gränsbelopp för 
utdelning285, vilket är en konkret förenkling. Dessutom höjdes detta schablonbelopp till 
inkomståret 2007286. Större bolag, som använder den s.k. lönesummeregeln, kunde från 2007 
använda en större andel av lönesumman vid beräkning av det gränsbelopp som kan användas 
vid utdelning och endast blir beskattat inkomstslaget kapital.287 
 
Vår respondent på Skatteverket påpekade att man där beräknat att ca 60 % av användarna 
skulle kunna använda schablonregeln, vilket innebär att mer än hälften av fåmansföretagarna 
skulle ha fått en förenkling i användandet av 3:12-reglerna. I vår undersökning har vi dock 
vänt oss till företag med mer än 10 anställda, vilket kan vara en anledning till att våra 
respondenter inte upplever att förändringarna i 3:12-reglerna inneburit några egentliga 
förenklingar för dem. Lönesummeregeln innebär gynnsammare förutsättningar för 
fåmansföretag vars ägare kommer upp i den lönekvot som satts som gräns för att man ska få 
använda sig av regeln288. Denna regel har påverkat situationen för våra respondenter, men den 
är relativt komplicerad och kan inte anses innebära någon direkt förenkling i användandet av 
3:12-reglerna. Värt att notera är det faktum att en av våra respondenter medvetet valt att inte 
använda lönesummeregeln trots att det skulle innebära att de kan göra större utdelningar som 
endast kapitalbeskattas pga. att de upplever lönesummeregeln som alltför krånglig att sätta sig 
in i.    

                                                
282 Sandström och Svensson, 111. 
283 Intervju med Revisor A. 
284 Austan Goolsbee, “The impact of the corporate income tax: evidence from state organizational form data”. 
Journal of Public Economics 88 (2004) 2283-2299. 
285 Sandström och Svensson, 91 
286 Rabe, 965 
287 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 378. 
288 Eriksson, 298. Sandström och Svensson, 92. 
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8.8 3:12-reglernas påverkan på nystartandet av företag i Sverige 
I en studie gjord i USA kom man fram till att bolagsskatten påverkar vilken företagsform en 
entreprenör väljer när denne startar ett bolag.289 Syftet med 3:12-reglerna är att förhindra att 
ägare till fåmansföretag tar ut ersättning för sin arbetsinsats i företaget i form av utdelning, 
vilken beskattas till en lägre skattesatts i kapital290. Internationella undersökningar visar att 
den skatt som belastar företag påverkar valet av bolagsform291. Vi anser att förmånliga 
skatteregler för fåmansföretagare skulle kunna uppmuntra entreprenörer till att starta ett 
fåmansaktiebolag istället för en annan bolagsform. Eftersom aktiebolag är en juridisk 
person292 blir inte ägaren personligt ansvarig för eventuella förluster dock krävs ett visst 
kapital för att man skall kunna starta ett aktiebolag. Att inte bli personligt ansvarig gör denna 
företagsform, enligt oss, förmånlig vid nystartande av företag.  Enklare 3:12-regler skulle 
kunna underlätta ytterligare för entreprenörer att starta fåmansaktiebolag.  
 
De flesta av våra respondenter är dock av den åsikten att det är andra faktorer än 3:12-
reglernas utformning som påverkar hur många nya företag som startas i Sverige, t ex 
tillgången på kapital. Respondenten i Företag A menar att det faktum att 3:12-reglerna anses 
vara krångliga kan vara en bidragande orsak till att man avstår från att starta företag. Vidare 
anser man att en förenkling av 3:12-reglerna skulle underlätta eftersom många entreprenörer 
inte i första hand är ”pappersmänniskor”. Respondent C anser att det finns många andra 
regler som skulle behöva förenklas för att underlätta för dem som vill starta nya företag. 
Revisor A påpekar att många av de nystartade företag som syns i statistiken kan vara interna 
aktieöverlåtelser som genomförs av skatteskäl, vilket många gånger kan vara missvisande.  
 
Vi är eniga med våra respondenter då vi menar att det är andra faktorer som ligger bakom när 
en individ väljer att starta ett företag. I de flesta fall har entreprenören en idé som den vill 
förverkliga samt en önskan om att vara självständig293 och bedriva verksamhet enligt sitt eget 
huvud294. Visst kan vi hålla med om att regelverket som omgärdar nystartande av företag är 
snårigt och en förenkling skulle underlätta och kanske uppmuntra till att fler företags startas. 
Vi tror inte att 3:12-reglerna ensamma gör att individer avstår från att starta företag, men en 
förenkling av regelverket i allmänhet skulle främja företagsklimatet i landet.   

8.9 Förslag till förändringar i 3:12-reglerna 
Eftersom 3:12-reglerna är mycket tekniska och skall omfatta alla sorters av företag har de 
flesta av respondenterna svårt att komma med konkreta förslag på förändringar som skulle 
förbättra reglerna och förenkla för företagarna. Respondenten från Företag D tycker att det är 
negativt att ägarna i fåmansföretag mer eller mindre tvingas att ta ut hög lön för att få tillgång 
till utdelningsutrymme och skulle vilja se en ändring på detta. Dessutom anser respondenten 
att som det ser ut idag tvingas var och en av delägarna att uppfylla lönekvoterna för att kunna 
nyttja lönesummeregeln och respondenten skulle vilja att man istället hade en gemensam kvot 

                                                
289 Austan Goolsbee, “The impact of the corporate income tax: evidence from state organizational form data”. 
Journal of Public Economics 88 (2004) 2283-2299. 
290 Sandström och Svensson, 12. 
291 Austan Goolsbee, “The impact of the corporate income tax: evidence from state organizational form data”. 
Journal of Public Economics 88 (2004) 2283-2299. 
292 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, 369. 
293 D.J. Storey, Understanding the Small Business Sector, (London: International Thomson Business Press, 
1994), 230-231, 264.   
294 Frédéric Delmar och Per Davidsson, “Where do they come from? Prevalence and characteristics of nascent 
entrepreneurs”. Entrepreneurship & Regional Development; Jan-Mar2000, Vol. 12 Issue 1, p1-23. 
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för samtliga delägare. Detta skulle underlätta t ex om någon av delägarna behöver ta 
barnledigt eller minska sin arbetstid av andra skäl.  
 
– ”… företagets själ sitter oftast i någon av ägarna och skulle den personen bränna ut sig vore det inte 

idealiskt”. 295  
 
Ledningens och ägarnas vilja att byta framtida avkastning mot vinst idag kan påverkas av 
ledningens ålder, men även av en svag konkurrens vilken gör att man anser sig kunna avstå 
från investeringar och ändå behålla sin position på marknaden.296 Vi menar att beroende på 
vilken fas i livet man är och åldern på ägarna påverkar de åsikter man har om 3:12-reglerna 
samt de beslut man tar i företaget med reglerna som utgångspunkt.  
 
Revisor A skulle önska att man likställer fåmansföretag med börsnoterade företag och att man 
inte skall beskatta värdeökningar i ett företag som tjänst utan renodlat som kapital.  
 

– ”Sen måste man ju ha respekt för att politikerna måste ha en tumme i ögat på företagarna så att inte 
all arbetsinkomst kapitalbeskattas för det är ju orättvist för alla andra i samhället som inte har 
möjlighet att omvandla sin arbetsinkomst från tjänstebeskattning till kapitalbeskattning.”297 

 
Den här frågan inkluderade vi i undersökningen därför att vi var intresserade av ifall 
respondenterna hade några konkreta förslag på förändringar i 3:12-reglerna eftersom de 
arbetar med dem i praktiken. Vi anser att ifall respondenterna hade förslag på förändringar 
skulle det kunna vara ett bevis på att de var engagerade i frågan och kunde identifiera de 
svårigheter de upplevde med reglerna. Det var endast två av respondenterna som kom med 
konkreta förslag till förändringar, vilket är ytterligare ett bevis på att 3:12-reglerna många 
gånger upplevs som tekniska och krångliga.  
 
En av respondenterna kommenterade lönekvoten/spärrlönen och upplevde det som negativt att 
den tvingar delägare att ta ut högre löner än planerat och att varje delägare individuellt måste 
uppnå den för att kunna utnyttja gränsbeloppet. Några konkreta förslag på alternativa 
lösningar framfördes inte, men det visar på att en aspekt av reglerna kan uppfattas på olika 
sätt. Lönesummeregeln upplevs som positiv eftersom den möjliggör större utdelningar, men 
det faktum att man som ägare måste ta ut en viss summa i lön för att kunna använda regeln 
upplevs som negativt. Här ser vi också skillnader mellan delägare som är närstående och de 
som inte är det. Om man som delägare inte är närstående måste varje individ uppfylla kvoten, 
vilket inte behövs om man är närstående eftersom personer som är närstående varandra räknas 
som en delägare298.  
 

                                                
295 Intervju med Företag D. 
296 James Foreman-Peck, Gerry Makepeace och Brian Morgan, ”Growth and Profitability of Small and Medium-
sized Enterprises: Some Welsh Evidence”, Regional Studies, Vol. 40.4, pp. 307-319, June 2006 
297 Intervju med Revisor A. 
298 Eriksson, 348. 
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9. SLUTSATS  
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser utifrån vår analys av undersökningen för att svara 
på vår problemformulering och uppfylla syftet med denna uppsats. För att friska upp läsarens 
minne inleder vi med att upprepa uppsatsen problem och syfte. Avslutningsvis ger vi läsaren 
förslag på vidare forskning inom området som vi funnit tankeväckande under arbetet med 
uppsatsen.     
 

9.1 Introduktion till slutsats 
Inledningsvis vill vi repetera vår problemformulering samt uppsatsens syfte för att läsaren 
lättare skall kunna följa med i diskussionen kring huvudproblemet och delfrågan. 
 

• Hur påverkar 3:12-reglerna fåmansföretagens ekonomi och beteende? 
 

• Har förändringarna i 3:12-reglerna som infördes 2006 inneburit förenklingar för 
fåmansföretagen? 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fåmansföretagens beteende påverkas av 3:12- 
reglerna när det gäller investeringsbeslut samt ifall reglerna påverkar lönsamheten i företagen. 
Vi ville även undersöka ifall företagen upplever att de förändringar som införts i 3:12-reglerna 
under de senaste åren har förenklat hanteringen av reglerna för företagarna.  

9.2 Slutsats  
De tillfrågade respondenterna hade skilda åsikter om 3:12-reglernas påverkan på deras 
ekonomi och beteende. Flertalet av respondenterna menade att reglerna inte har någon 
inverkan på deras lönsamhet medan några menade att 3:12-reglerna påverkar pga. de 
löneuttag som ägarna i företagen gör med hänsyn till reglerna, vilket i sin tur kan påverka den 
operativa verksamheten likväl som investeringarna. Det faktum att ägare till fåmansföretag 
måste ta ut en lön som motsvarar en viss lönekvot för att kunna utnyttja 3:12-reglerna 
optimalt upplevs som negativt av respondenterna eftersom en del annars skulle nöja sig med 
en lägre lön, men de ökade möjligheterna att ta ut större utdelning till en lägre beskattning 
upplevs som positivt. 
 
Ökade löneuttag samt större utdelningar påverkar storleken på det kapital som kan fortsätta 
arbeta i företaget, vilket påverkar storleken på investeringarna. Investeringsviljan kan även 
komma att påverkas av möjligheten att kunna ta ut en större andel av vinsten i form av 
utdelning eftersom vissa företag får ett förmånligt gränsbelopp med dagens 3:12-regler. Detta 
kan bl.a. bero på ägarens livssituation då denne kan befinna sig i en fas i livet med större 
omkostnader eller andra krav på livsstil, vilket gör att fåmansföretagaren då prioriterar 
kortsiktiga vinster framför långsiktiga investeringar.  
 
Nyanställningarna bestäms enligt alla utom en av våra respondenter endast utifrån behoven i 
verksamheten. Den enda respondenten med avvikande mening ansåg att 3:12-reglerna 
uppmuntrade dem till att göra nyrekryteringar eftersom det gav dem ett ökat löneunderlag vid 
beräkning av gränsbeloppet för utdelning. Det man måste ta i beräkning här är att företaget är 
i en expansiv fas och verkar i en tillväxtbransch, vilket gör att 3:12-reglerna underlättar för 
företaget att ta risken att nyanställa. Reglerna är inte den enda faktorn som påverkar utan 
behoven finns redan i verksamheten. Eftersom endast en av de tillfrågade respondenterna 
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ansåg att 3:12-reglerna i dagsläget uppmuntrar dem att nyanställa och resterande respondenter 
ansåg att verksamheten alltid styr nyanställningar kan man konstatera att 3:12-reglerna i sig 
inte uppmuntrar företag att anställa fler, men inte heller får dem att avstå.   
 
Lönesummeregeln har inneburit förbättringar för de flesta av respondenterna i vår studie 
eftersom samtliga har fler än 10 anställda och kan basera sina utdelningar på det totala 
löneunderlaget i företaget. Det medför att de kan göra större utdelningar än tidigare som 
endast beskattas i kapital. Desto större företag ger ett mer förmånligt utdelningsutrymme och 
därmed även ett större totalt gränsbelopp.  
 
Resultatet av vår studie visar att ägare till fåmansföretag samt individer som arbetar med 
3:12-reglerna administrativt upplever reglerna som mycket tekniska och krångliga, men att 
man lär sig att hantera dem. Det gör att en del förändringar som är menade att vara 
förenklingar kan upplevas försvåra arbetet eftersom man redan har inarbetat vissa rutiner 
utifrån de gamla reglerna. Det vi kan konstatera är att de förändringar som genomförts i 3:12-
reglerna de senaste åren, främst 2006, inte inneburit några egentliga förenklingar för 
respondenterna i vår undersökning, men väl gynnsammare förutsättningar för vissa typer av 
fåmansföretag. Även om samtliga av våra respondenter tycker att 3:12-reglerna är 
komplicerade och svårhanterliga samt kräver utomstående hjälp för att kunna utnyttjas 
optimalt, anser de att 3:12-reglerna är viktiga och fyller sin funktion. 
 
Hade vår undersökning gjorts bland fåmansföretag med färre än tio anställda hade resultatet 
antagligen blivit att de upplevt att förändringarna inneburit stora förenklingar. Detta eftersom 
mindre fåmansföretag numera kan använda schablonregeln i stället för att göra komplicerade 
beräkningar för att räkna ut gränsbelopp för utdelning.  
 
Utifrån de resultat vi fått fram under vår undersökning drar vi slutsatsen att 3:12-reglerna 
påverkar fåmansföretagens ekonomi och beteende på olika sätt beroende på olika faktorer. 
Det vi har kommit fram till är att typen av företag, vilken fas i företagets utveckling det 
befinner sig i samt vilken bransch det arbetar inom är några av de faktorer som påverkar 3:12-
reglernas inverkan på företagens ekonomi och beteende.  

9.3 Förslag till vidare forskning 
Argument från politiker till försvar för lönesummeregeln har varit att dess utformning skulle 
uppmuntra företagare att nyanställa eftersom den kapitalbeskattade utdelning man kan göra i 
företaget baseras på en andel av den anställdes lön. Under intervjuerna var det endast en av 
våra respondenter som menade att lönesummeregeln hade gjort det lättare för dem att ta beslut 
om att göra nyanställningar. De övriga respondenterna menade att verksamheten enbart fick 
styra rekryteringsbehoven. Den skattehandläggare vi talade med på Skatteverket förklarade att 
man vid den tidpunkten inte hade sett några indikationer på att lönesummeregeln inneburit 
fler arbetstillfällen, men underströk att alltför kort tid hade gått sedan regelns introducerande 
för att man skulle kunna dra några slutsatser. Det skulle vara intressant att undersöka om det 
finns några bevis för att politikernas förhoppningar om fler arbeten uppnåtts. 
 
Regeringen kommer att se över 3:12-reglerna mer omfattande och det skulle vara intressant 
att, när dessa regler sedermera introduceras, jämföra huruvida de inneburit några förenklingar 
för fåmansföretagarna, och vad det i så fall innebär.  
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Bilaga 1. 
Skatteverkets blankett K10 för inkomståret 2005 
 

 
 



 

 

 



 



 

 
 
 
 
 



Bilaga 2. 
Skatteverkets blankett K10 för inkomståret 2006 
 

 
 
 



 



 



 

 



Bilaga 3. 
Räkneexempel 3:12-reglerna 
 

1. Räkneexempel med 3:12-reglerna enligt schablonregeln1 
Fåmansföretagare X är ensam ägare i företaget och skall beräkna gränsbeloppet för utdelning 
för inkomståret 2007. Han tog ut en lön under 2006 på 249 000 kronor. Det finns inget sparat 
utdelningsutrymme. För att få använda lönesummeregeln måste han ha tagit ut en större lön 
än den anvisade spärrlönen, vilken är: 
 

• Huvudregeln; 15 IBB 2006 = 667 500 kronor, eller 
 

• Alternativregeln; 6 IBB (267 000 kr) + 5 % av de totala kontanta löneutbetalningarna  
 
Eftersom den lön ägaren tagit ut understiger spärrlönen får han endast använda sig av 
schablonmetoden, vilket innebär att gränsbeloppet blir 2 x inkomstbasbeloppet för 2006, alltså 
2 x 44 500 = 89 000 kr. Detta belopp beskattas till 2/3 i inkomstslaget kapital till en skattesats 
för närvarande på 30 %. 
 
Ifall det skulle finnas flera delägare i företaget delas gränsbeloppet mellan dem beroende på 
hur stor andel var och en av delägarna innehar. 
 

                                                
1 Egen konstruktion med hjälp av gällande regler. 



Bilaga 3. 
Räkneexempel 3:12-reglerna 
 

2. Räkneexempel med 3:12-reglerna enligt lönesummeregeln2 
Fåmansföretagare Y är ensam ägare i företaget och har 5 anställda. Det finns inget sparat 
utdelningsutrymme. Omkostnadsbeloppet är 100 000 kronor. Ägaren tog själv ut en lön under 
2006 på sammanlagt 349 000 kronor och de anställdas lönekostnader uppgick till totalt 
1 250 000 kronor.  
 
Lön ägare Y     349 000 
Lön personal  1 250 000 
Total lönekostnad 1 599 000 
 
267 000 + 5 % av 1 599 000 = 346 950 (spärrlön enligt alternativregeln) 
 
Eftersom ägarens lön är större än den lägsta av de två alternativen för spärrlön, 
alternativregeln 6 IBB + 5 % av lönekostnaderna får ägaren Y använda lönesummeregeln vid 
beräkning av årets gränsbelopp 2007.  
 
Räntebaserad del: 
 
Omkostnadsbelopp x statslåneränta 2006 + 9 % = 100 000 x 3,54 % + 9 % = 12 540 kronor  
 
Lönebaserat utdelningsutrymme:  
 
25 % x 1 599 000 = 399 750 kronor 
 
Ifall löneunderlaget överstiger 60 IBB (2 670 000) skall man inkludera 25 % av det 
överstigande beloppet. 
 
Årets gränsbelopp = Räntebaserad del + lönebaserat utdelningsutrymme  
 
12 540 + 399 750 = 412 290 kronor 
 
Fåmansföretagare Y s gränsbelopp för 2007 blir alltså i det här fallet 412 290 kronor. Av detta 
belopp beskattas 2/3 i kapital till 30 %. Lönesummeregeln blir följaktligen betydligt 
förmånligare ut skattesynpunkt för ägare Y jämfört med gränsbeloppet enligt schablon regeln 
på 89 000 kronor. Skulle företagare Y ta ut större utdelning än 412 290 kronor beskattas 
överskjutande del i inkomstslaget tjänst. Skulle det finnas sparat utdelningsutrymme räknas 
det upp med statslåneräntan plus 3 % och läggs till årets gränsbelopp för att få det totala 
gränsbeloppet.  
 

                                                
2 Egen konstruktion med hjälp av gällande regler. 



Bilaga 4. 
Intervjuguide företag 

Hej! 
 
Här kommer en intervjuguide med de ämnen som vi kommer att ta upp under intervjun. 
Intervjun kommer att pågå max 1 timme, och vi hoppas att detta underlag kommer att ge dig 
en bättre förståelse för vad vi kommer att ställa för frågor under intervjun. 
 
Den frågeställning vi utgår från lyder; ”Hur påverkar 3:12-reglerna fåmansföretagens 
ekonomi och beteende?” Inledningsvis tänkte vi be dig berätta lite grann om företaget. 
 

1) Hur väl insatt är ni i beskattningsreglerna i allmänhet som berör företaget? 

2) Hur väl bekant är ni med de 3:12-reglerna? 

3) Hur tycker ni att 3:12 reglerna fungerar? 

4) Upplever ni att reglerna är krångliga och i så fall på vilket sätt? 

5) Varifrån får ni information om de ovan nämnda reglerna? 

6) Tycker ni att den information ni får är tillräcklig? 

7) Hur arbetar ni med 3:12 reglerna? 

8) Fyller ni i blankett K10 även de år ni inte har utdelning i företaget?  

9) Påverkar 3:12 reglerna de investeringsbeslut ni tar i företaget?  

10) Påverkar 3:12 reglerna era beslut till nyanställningar? 

11) Anser ni att 3:12 reglerna påverkar företagets lönsamhet, nyckeltal och i så fall på 

vilket sätt? 

12) Känner ni er diskriminerade gentemot större företag och andra företagsformer pga. 

3:12 reglerna? 

13) Hur upplevde ni förändringarna som infördes 2006? 

14) Känner ni till förändringarna i 3:12-reglerna som infördes 1/1 2007?  

15) Hur tror ni att dessa förändringar kommer att påverka företaget och de beslut ni tar i 

företaget?  

16) Förändringarna är gjorda för att förenkla för företagarna. Upplever ni att de gör det? 

17) Vilka förändringar skulle ni vilja att man gjorde i 3:12 reglerna? 

18) Tror ni att en förenkling av 3:12-reglerna skulle innebära att fler företag startas i 

Sverige? 

Full anonymitet utlovas. Vi tänkte använda oss av inspelningsutrustning under intervjun och 
vi hoppas att det går bra för dig. Meddela oss annars, vi har full förståelse för det. 
Har ni frågor eller synpunkter kontakta oss gärna tidigare. 
 
Med vänlig hälsning 
Marie Nilsson   Johanna Embretzén 
Tel. 070-227 12 35   Tel. 070-538 72 88 
E-Mail: maenin87@student.umu.se  E-Mail: joaemn03@student.umu.se 



Bilaga 5. 
Intervjuguide revisor 
 
Hej! 
 
Här kommer en intervjuguide med de ämnen som vi kommer att ta upp under intervjun. 
Intervjun kommer att pågå max 1 timme, och vi hoppas att detta underlag kommer att ge dig 
en bättre förståelse för vad vi kommer att ställa för frågor under intervjun. 
 
Den frågeställning vi utgår från lyder; ”Hur påverkar 3:12-reglerna fåmansföretagens 
ekonomi och beteende?” samt ”Har förändringarna i 3:12-reglerna som infördes 2006 
inneburit förenklingar för fåmansföretagen?”. 
 

1) Hur arbetar du med företagen när det gäller 3:12 reglerna? 

2) Hur tycker du att 3:12 reglerna fungerar? 

3) I media beskrivs ofta 3:12 reglerna som mycket krångliga. Upplever du att företagen 

tycker det och i så fall på vilket sätt? 

4) Hur påverkar 3:12 reglerna företagens lönsamhet och nyckeltal? 

5) Hur påverkar 3:12 reglerna de investeringsbeslut man tar i företagen?  

6) Hur påverkar 3:12 reglerna de nyanställningar man gör i företagen? 

7) Tycker du att fåmansföretagen är diskriminerade jämfört med större företag och andra 

företagsformer pga. 3:12 reglerna? 

8) Vad tycker du om förändringarna i reglerna som infördes 2006 respektive 2007? 

9) Vad tycker du om den information ni får från Skatteverket gällande reglerna? 

10) Rekommenderar du företagen att fylla i blankett K10 även de år de inte har utdelning i 

företaget?  

11) Vad tycker du om den nya blanketten som gäller för inkomståret 2006? 

12) Hur tror du att de nya förändringarna kommer att påverka företagen och de 

affärsbeslut de tar?  

13) Förändringarna är gjorda för att förenkla för företagarna. Upplever du att de gör det? 

14) Tror du att en förenkling av 3:12-reglerna skulle innebära att fler företag startas i 

Sverige? 

15) Vilka förändringar skulle du vilja att man gjorde i 3:12 reglerna? 

 
Full anonymitet utlovas.  
Vi tänkte använda oss av inspelningsutrustning under intervjun och vi hoppas att det går bra 
för dig. Meddela oss annars, vi har full förståelse för det. 
Har du frågor eller synpunkter kontakta oss gärna tidigare. 
 
Med vänlig hälsning 
Marie Nilsson   Johanna Embretzén 
Tel. 070-227 12 35   Tel. 070-538 72 88 
E-Mail: maenin87@student.umu.se  E-Mail: joaemn03@student.umu.se 



Bilaga 6. 
Intervjuguide skattehandläggare 
 
Hej! 
 
Här kommer en intervjuguide med de ämnen som vi kommer att ta upp under intervjun. Den 
frågeställning vi utgår från i uppsatsen lyder; ”Hur påverkar skattereglerna och i synnerhet de 
s.k. 3:12-reglerna fåmansföretagens ekonomi och beteende?”   
 

1) Vad innebär skattereglerna för fåmansföretag? 

2) Varför finns 3:12-reglerna?  

3) Förändras skattereglerna mycket vid ett regeringsskifte? 

4) Hur informerar Skatteverket om reglerna och när förändringar sker? 

5) Har du några allmänna kommentarer till 3:12-reglerna eftersom de uppfattas som 

krångliga av företagarna? 

6) Vilka är de största förändringarna som ni på Skatteverket ser det? 

7) Vad innebar förändringen i 3:12 reglerna i praktiken? 

8) Hur tror du att förändringarna påverkar företagen?  

9) Innebär förändringen en förenkling för företagen enligt din mening? 

10) Vilka vinner respektive förlorar på de nya reglerna ekonomiskt respektive när det 

gäller förenklingar? 

11) Uppfyller förenklingen sitt syfte? 

12) Har du fått några kommentarer om hur företagen upplever reglerna?  

13) Tror du att skattereglerna påverkar de investeringsbeslut som företag tar?  

14) Tror du att reglerna påverkar företagens lönsamhet, och i så fall på vilket sätt? 

15) Regeringen förespråkar ytterligare förändringar i 3:12 reglerna. Vad anser du om det? 

16) Vilka förändringar skulle du vilja att man gjorde i reglerna? 

17) Tror du att en förenkling av 3:12-reglerna skulle innebära att fler företag startas i 

Sverige? 

18) Vad anser du om en borttagning av 3:12 reglerna? 

 
 
Full anonymitet utlovas om så önskas. 
Vi tänkte använda oss av inspelningsutrustning under intervjun och vi hoppas att det går bra 
för dig. Meddela oss annars, vi har full förståelse för det. 
Har du frågor eller synpunkter kontakta oss gärna tidigare. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Marie Nilsson   Johanna Embretzén 
Tel. 070-227 12 35   Tel. 070-538 72 88 
E-Mail: maenin87@student.umu.se  E-Mail: joaemn03@student.umu.se 


