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SAMMANFATTNING 

Forskningen om utdelningspolicy hos aktiebolag brukar vara inriktad på att förstå hur publika 
aktiebolag tänker vid sina utdelningsbeslut men de publika aktiebolagen är endast 0,36 
procent av alla registrerade aktiebolag i Sverige. I denna uppsats har vi därför velat utreda hur 
utdelningspolicy ser ut hos privata aktiebolag. Det är två viktiga faktorer som skiljer de 
privata aktiebolagen från de publika, skattesituationen och förhållandet mellan bolag och 
ägare. Eftersom de flesta privata aktiebolag ägs av ett fåtal ägare som dessutom är aktiva i 
verksamheten beskattas ägarna vid utdelning enligt de så kallade 3:12 reglerna och bolaget 
kallas för ett fåmansföretag. Från och med årsskiftet har 3:12 reglerna förändrats till att bli 
mer gynnsamma för fåmansföretag som är arbetskraftsintensiva genom att ägarna kan erhålla 
högre utdelningar till en lägre kapitalskatt än tidigare. Vi vill med denna uppsats undersöka 
hur ett antal fåmansföretags utdelningspolicy ser ut för att därigenom få en förståelse för hur 
viktig skatten är vid dessa beslut.  

Vi valde att intervjua ett antal fåmansföretag vars årslönesumma var högre än 700 000 kr på 
grund av att det är det bolag som uppnår eller överstiger denna årslönesumma som kommer 
att påverkas mest av förändringarna. Ett kvalitativt angreppssätt med hjälp av 
semistrukturerade intervjuar gav oss en djup förståelse om hur fåmansföretag resonerar vid 
sina utdelningsbeslut. Våra respondenter valdes genom ett så kallat Snöbollsurval där vi 
kontaktade ett utav oss känt fåmansföretag för att genom denna kontakt hitta nya företag.  

Den teoretiska och praktiska referensramen innehåller de teorier som vi tyckte var väsentliga 
inom området. Vi vill förmedla en bild av hur teorierna Ägar- samt Enhetsteorin ser på 
företagens kapital för att med dessa som underlag analysera ägarnas agerande. Vi tar också 
upp ett antal utdelningsteorier som har utvecklats från hur publika aktiebolag resonerar vid 
utdelningsbeslut eftersom forskningen på området fokuserar på de publika bolagen. 
Utdelningsteorierna har vi sedan anpassat till de privata aktiebolagen genom ett antal 
antaganden som har genomgått en empirisk granskning.  

I analyskapitlet förenar vi empirin med den teoretiska och praktiska referensramen för att få 
fram vilka faktorer som är viktiga för företagen vid utdelningsbeslut. Analysen låg till grund 
för våra slutsatser om vilka faktorer som påverkar utdelningsbeslut hos fåmansföretag. Vad vi 
kom fram till var att ägarna ansluter sig till Ägarteorin och därmed ser sig och sitt företag som 
en enhet vilket genomsyrar deras agerande vid bland annat utdelningsbesluten. Detta får 
verkningar på utdelningspolicyn och beteendet i övrigt. Privatekonomiska aspekter är av 
högsta intresse vid utdelningsbesluten för ägarna men även företagets tillväxtmöjligheter styr 
beteendet kring utdelning eller återinvestering i företaget.  

 

Nyckelord: Fåmansföretag, utdelningspolicy samt 3:12 regler. 



 

  

FÖRORD 

Vi lämnar nu ifrån oss vår slutprodukt efter många månaders intensivt arbete. Vi hoppas att 
du som läsare ska ha nytta av vårt arbete på något sätt. Kanske kan den inspirera någon att 
fortsätta med att undersöka det område som ligger oss varmt om hjärtat, privata aktiebolag. Vi 
är mycket nöjda med vårt resultat och vill tacka alla som har hjälpt oss i arbetet med denna 
uppsats:  

• Vår handledare Susanne Weinberg för hennes insiktsfulla kommentarer under arbetets 
gång. 

• Våra förstaopponenter, Caroline Almroth och Sandra Schulze som kritiskt har 
granskat vår uppsats under hela arbetets gång. Deras hjälp har varit ett högt uppskattat 
bidrag som har gjort att vår uppsats är så bra som den är idag. Tack för alla 
konstruktiva synpunkter. 

• Vår seminariegrupp för alla diskussioner om vårt uppsatsämne  

• Vi vill även passa på att tacka de respondenter som vi har intervjuat under resans 
gång. Företagen för att de gav oss kunskap om deras verklighet och Jörgen Sandell 
(Lindebergs Grant Thornton) och Hans Peter Larsson (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers) för fördjupad kunskap inom området.  

 

 

Tack! 

Stockholm den 11 juli 2006 

 

Maaria Niva     Caroline Sunesson 
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1 INLEDNING 

För att få en förståelse för problemområdet kommer vi att beskriva bakgrunden till 
uppsatsämnet för att sedan övergå till en problemdiskussion som till sist mynnar ut i en 
problemformulering. Kapitlet avslutas med vilket syfte vi har med denna uppsats. 

1.1 Bakgrund 

En fråga som diskuteras i vetenskapliga artiklar är vilka motiv som ligger bakom 
utdelningsbeslut hos aktiebolag. Frågan besvaras i de artiklar vi har tagit del av med modeller 
och teorier som baseras på publika aktiebolag där utdelningsbeslut ses främst som en signal 
till aktieägarna om hur företagsledningen ser på företagets framtid. Signalering hos publika 
aktiebolag är viktig eftersom ägandet hos publika aktiebolag oftast är skilt från ledningen av 
företaget och därför är informationsflödet mellan företagets ledning och dess ägare 
asymmetriskt, ledningen har mer information om företagets ställning än vad ägarna har.1 Hos 
den stora massan privata aktiebolag2 där ledningen och ägarna oftast är samma personer 
existerar inte denna informationsasymmetri och därför bör utdelningsbesluten baseras på 
andra faktorer.  

Om vi tittar på en annan faktor som skiljer de privata aktiebolagen från de publika ser vi att 
skattesituationen är annorlunda mellan dessa två typer av aktiebolag. Ägare till privata 
aktiebolag beskattas enligt speciella skatteregler om företaget definieras som ett 
fåmansföretag. Definitionen på ett fåmansföretag är att ägarkretsen består av få personer som 
är aktiva i rörelsen.3 Skattereglerna infördes första gången 1976 och till grund för införandet 
låg Företagsskatteberedningens utredning.4 Utredningen kunde konstatera att ägarna till 
fåmansföretag ville uppnå skattelättnader och valde därför att ta ut sin lön i form av utdelning 
från företaget vilket var, och fortfarande är, lägre beskattat.5 Reglerna skapades alltså för att 
förhindra inkomstomvandling och har varit föremål för ett antal ändringar där den senaste 
trädde i kraft den 1 januari 2006. Reglerna kallas för 3:12-regler på grund av sin före detta 
placering i 3 kap 12 § 12: e mom. SIL.6 I dag finns dock dessa regler placerade i 57 kap 
Inkomstskattelagen men namnet som gavs reglerna vid skattereformen 1991 lever dock kvar. 
Reglerna innebär oftast att vid utdelning beskattas ägare till fåmansföretag högre än ägare till 
börsaktier,7 men samtidigt har ägare till fåmansföretag möjlighet att erhålla andra former av 
ersättning från bolaget, till exempelvis lön. En undersökning som genomfördes 1977 visade 
                                                
1 Baker & Powell, Dividend policy Issues in regulated and Unregulated firms: A Managerial Perspective s. 1-2. 
2 Den 30 april 2006 fanns det 312 467 aktiebolag registrerade i Sverige, av dessa var 6015 Lagerbolag. Således 
fanns det 306 452 aktiva Aktiebolag, av dessa var 1091 publika aktiebolag (12 maj 2006).  
3 För definition samt utförligare beskrivning av reglerna, se bilaga 1. 
4  SOU 1975:54. 
5  A. Bet. s. 9. 
6 Placeringen i SIL infördes 1991 samtidigt med den nya kapitalinkomstbeskattningen. 
7 Johansson, & Karlson, Den svenska tillväxtskolan s. 259-260. 
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att fåmansföretagens utdelningsandelar var betydligt lägre än börsbolagens8. Sedan årsskiftet 
har skattereglerna för fåmansföretag ändrats vilket betyder att ägare till arbetskraftsintensiva 
företag har fått en förmånligare skattesituation än tidigare vid utdelningar.9 

I litteraturen som vi har studerat finns indikatorer på att utdelningspolicyn ser annorlunda ut10 
hos fåmansföretag jämfört med publika aktiebolag och frågan är då vad som påverkar 
utdelningsbeslut hos fåmansföretag.  

1.2 Problemdiskussion 

Redovisningens kapitalteorier anger relationen mellan företaget, ägarkretsen och övriga 
intressenter. Två av kapitalteorierna är intressanta i vår uppsats; ägar- och enhetsteorin. 
Ägarteorin anser att företaget och dess ägare är en enhet och hävdar att den vinst som 
genereras i företaget helt och hållet tillhör ägarna och därför är utdelning ingen kostnad för 
företaget. Enhetsteorin frikopplar verksamheten från dess ägare och menar å andra sidan att 
resultatet i sin helhet tillhör företaget, och inte dess ägare.11  

Juridiskt sett är företaget och dess ägare skilda subjekt där ägarnas ersättning är residual vilket 
innebär att de får det som blir över efter att övriga intressenter har fått sitt. Övriga intressenter 
är främst ägare, långivare, leverantörer, kunder, stat och kommun samt företagets anställda. 
Den externa redovisningens syfte är att förmedla information till företagets intressenter för att 
dessa, som användare, ska kunna ta välgrundade beslut baserat på företagets ställning. Ägarna 
ska besluta om utdelning ska ske och till vilket belopp med hjälp av den externa 
redovisningen vilket granskas av företagets revisor för att se att bolaget inte skadas av till 
exempel för höga utdelningar.  

I beslutssituationen kan osäkerhet uppstå på grund av att det är svårt att förutsäga 
konsekvenserna för valt handlingsalternativ samt att det kan vara svårt att veta hur ett beslut 
inom ett område påverkar ett annat område.12 När beslut om utdelning skall tas bör ett antal 
faktorer vara av betydelse såsom företagets likviditet, investeringsplaner och kapitalbehov, 
möjlighet att förränta kvarhållna vinstmedel, räntabilitetsutveckling och skattekonsekvenser. 
Även storleken på initial skuldsättningsgrad borde vara relevant.13  

                                                
8 Bertmar, & Molin, Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet s. 366. 
9 Se bilaga 1. 
10 Bertmar & Molin, Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet s. 6. 
11 Hendriksen & Van Breda, Accounting theory s. 769-773. 
12 Edlund, Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller s. 20. 
13 Bertmar & Molin, Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet s. 372. 



 

 3 

Litteraturen visar att utdelningsnivån har ett samband med ägarstrukturen och dess krav på 
återbäring och att institutionella placerare har kortare perspektiv på sina förvärv och kräver 
därför höga avkastningar. 14 

Som tidigare har nämnts har kapitalskatternas storlek en effekt på aktieägarnas handlande.15 
Vid en sänkning av kapitalskatten eller vid en möjlighet, som nu föreligger, att erhålla högre 
utdelningar genom 3:12 reglerna torde beteendet förändras hos ägarna till fåmansföretag. 
Samtidigt visar litteraturen att företag strävar efter att lämna en stabil utdelning.16 Vinstmedel 
ska enligt vissa författare skapa värdetillväxt, vilket på lång sikt gynnar ägarna.17  
Konsekvenserna för utdelningar kan vara att företaget måste låna pengar, speciellt om 
utdelningarna höjs. Samtidigt kan utdelningarna en viktig signal till framtida investerare om 
hur företaget ser på sin framtid.18   

1.3 Problemformulering 

Enligt ägarteorin ses företaget och dess ägare som en och samma person19 och om 
fåmansföretagens ägare ansluter sig till denna teori kan problem uppstå ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Vinster som skulle kunna återinvesteras i företaget för att 
skapa värdetillväxt delas i stället ut till ägarna eftersom de anser att vinsten tillhör dem. 
Utdelningar kan dessutom skapa ökade kostnader för företaget om likviditet inte finns för 
utbetalningen eller om utbetalningen ändrar kapitalstrukturen nämnvärt. Eftersom möjlighet 
nu finns att erhålla högre utdelningar till en lägre kapitalskatt än tidigare kan påverkan på 
företaget bli större än tidigare. Forskningen på området utdelningspolicy brukar fokuseras på 
de publika aktiebolagen. 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att identifiera vilka faktorer som påverkar ägarna vid 
utdelningsbeslut hos ett antal utvalda fåmansföretag, för att från ett företagsperspektiv få en 
förståelse för hur utdelningar kan påverka fåmansföretag. 

                                                
14 Ohde, Resurssnål tillväxt s. 48. 
15 Black, The Dividend puzzle s. 5-8. 
16 Bertmar, & Molin, Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet s. 366-367. 
17 Ohde, Resurssnål tillväxt s. 48. 
18 D´Souza, Agency cost, Market Risk, Investment Opportunities and Dividend Policy � An International 
Perspective s. 36. 
19 Hendriksen & Van Breda, Accounting Theory s. 770. 
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2 METOD 

Detta kapitel redogör för vårt angreppssätt på problemformuleringen samt det praktiska 
tillvägagångssättet som vi har valt. 

2.1 Angreppssätt- Kvalitativ metod 

Vi valde ett kvalitativt angreppssätt på problemformuleringen eftersom vi med denna metod 
kunde uppfylla uppsatsens syfte. Vid en kvantitativ forskningsansats skulle vi snarare ha 
fastnat vid den standardisering och kodifiering som råder vid detta angreppssätt.20 Vidare ska 
nämnas att den kvantitativa intervjun ofta är för snäv och för inrutad för att kunna ta upp en 
människas erfarenheter och förhållningssätt vilket var högsta prioritet i vår uppsats då vi ville 
undersöka vilka faktorer som påverkar utdelningsbeslut hos fåmansföretag.21  

2.1.1 Deduktion 

Det vanligaste synsättet inom vetenskapen för förhållningen mellan teori och praktik är 
deduktiv teori. Med detta angreppssätt utgick vi ifrån vad vi visste inom området, för att sedan 
deducera antaganden som därefter genomgick en empirisk granskning. Processen inbegrep 
följande steg: 

Teori ⇒ Observationer ⇒ Resultat 

Även om det verkar som om vår ansats var linjär till sin art har den inte varit det i 
forskningsprocessen. Analysen av den insamlade informationen ändrade vår syn på teorin. 
Nya teoretiska idéer hittades som befästes via empirin.22  

                                                
20 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder s. 300. 
21 Repstad, Närhet och distans, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 64.  
22 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder s. 20-22. 
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2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Inom den kvalitativa forskningsansatsen finns det huvudsakligen två typer av intervjuformer 
nämligen, den ostrukturerade intervjun och den semistrukturerade intervjun. Vi samlade in 
primärdata genom semistrukturerade intervjuer. Val av intervjuform baserades på att vi ansåg 
att det var viktigt att få en viss struktur som följdes vid intervjuerna, till skillnad från en 
ostrukturerad intervju då denna mer hade liknat ett vanligt samtal.23 Vid ostrukturerade 
intervjuer finns det dessutom en risk för att respondenten styr intervjun och därmed får ett för 
stort inflytande.  

2.3 Urval 

Ett fåmansföretag är inte någon företagsform utan en ägarstruktur och över ägarstrukturer förs 
det ingen statistik och det var därför svårt att få fram en urvalsram. Det är först vid varje 
deklarationstillfälle som ägarstrukturen ses över, och det är vid denna tidpunkt det fastställs 
om ett företag är ett fåmansföretag eller inte. Eftersom vi inte ville generalisera utan endast 
finna indikatorer på vad som påverkar utdelningsbeslut behövde vi inte använda oss utav ett 
statistiskt urval, men på något sätt var vi ändå tvungna att nå våra respondenter.24  

2.3.1 Snöbollsurval  

Vårt tillvägagångssätt för att finna respondenterna gjordes genom ett så kallat snöbollsurval, 
det vill säga bekvämlighets urval. Vi kontaktade en utav oss känd respondent som i sin tur 
ledde oss vidare till nästa. Denna process anses vara ett typiskt tillvägagångssätt för 
snöbollsurval där författarna tar kontakt med relevanta människor för undersökningen och 
använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter.25  

                                                
23 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder s. 301. 
24 Ibid. s. 117. 
25 Ibid. s. 115. 
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2.3.2 Val av respondenter 

Vårt snöbollsurval ledde oss till de fyra fåmansföretag som vi intervjuade Fåmansföretagen 
hade en årslönesumma på minst 700 000 kronor (aktiekapital 100 000 kr). Anledning till att vi 
hade detta kriterium berodde på att det är först vid denna årslönesumma som de nya 3:12 
reglerna har fått en ökad betydelse vid utdelning.26  

Enligt de diskussioner som har förts i diverse artiklar om 3:12 reglerna anses de vara 
komplicerade och krångliga för företagen.27 Regeringen har bland annat med sin senaste 
ändring av reglerna velat förenkla för den stora massan fåmansföretag men reglerna har dock 
komplicerats ytterligare för vissa. Vi antar att på grund av reglernas komplexitet måste 
fåmansföretagen anlita en revisor eller skattejurist till sin hjälp vid beräkningen av 
utdelningen 

Vi valde därför att intervjua en revisor och en skattejurist på grund av att de har viktig och 
relevant information att ge.28 

2.4 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Vid intervjuerna hade vi med oss en väl formulerad intervjuguide som fungerade som en 
minneslista för de ämnesområden som vi ville beröra under intervjuerna.29 På så sätt kunde vi 
undvika att falla in i irrelevant prat och istället vara målinriktade på de ämnesområden som vi 
ville diskutera. Den flexibilitet som de kvalitativa intervjuer gav oss ansåg vi vara givande då 
vi inte såg det som ett problem om intervjupersonerna inte slaviskt följde ordningen i 
intervjuguiden. Denna taktik minskade risken för att respondenten skulle bli osäker eller 
irriterad och därmed tystare, jämfört med om vi skulle ha avbrutit respondenten för att få en 
�riktig� ordningsföljd.30  

Vi tog fram två intervjuguider, en för skattejuristen och revisorn och en för ägare av 
fåmansföretag, eftersom vi ansåg att dessa aktörer inte hade samma förutsättningar att lämna 
information om en och samma fråga.31  

Intervjutekniken som vi använde oss utav vid intervjuerna med fåmansföretagen la V. Palmer 
grunderna för redan år 1928. Denna teknik innebar att vår taktik var att vara goda lyssnare och 
stödjande samtalspartner för respondenterna. Det viktigaste var att få respondenterna att prata 
och berätta på ett så naturligt och fritt sätt som möjligt. För att uppnå denna situation använde 

                                                
26 Se bilaga 2. 
27 Burmeister, Nya 3:12 regler s .6. 
28 Repstad, Närhet och distans, kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 67. 
29 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder s. 301. 
30 Repstad, Närhet och distans, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 64-65. 
31 Se diskussionen i Val av respondenter. 
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vi oss utav nickningar, leenden och mimik för att få respondenterna avslappnade.32 Om 
respondenterna spårade iväg från huvudtemat ledde vi respondenterna tillbaka, samt bad dem 
att vidareutveckla sina svar för att få en förståelse för deras resonemang. Även faktorer som 
tid och plats var viktiga för att intervjuerna skulle bli så naturliga som möjligt och för att 
uppnå detta genomförde vi intervjuerna på respondenternas kontor, då detta gav en 
psykologisk vinst.33 Dessutom fick vi som intervjuare extra information utifrån den miljö som 
respondenterna arbetar inom.34 Vi ansåg det viktigt att det fanns tillräckligt med tid under 
intervjuerna då både respondenterna och vi som intervjuare kände oss fria till eftertanke. 
Slutligen var det viktigt att poängtera för respondenten att vi inte var där för att betygsätta 
dem eller för att berätta för dem vad som är rätt eller fel när det gäller utdelningar, utan att vi 
endast var där för att lyssna på deras erfarenheter och synpunkter.35 På detta sätt kunde vi 
minska risken för att respondenterna svarade på frågorna utifrån vad han eller hon trodde var 
korrekt utan istället få fram de faktorer som verkligen påverkade dem vid utdelningsbeslut. 

Intervjuerna med skattejuristen och revisorn genomfördes på neutral plats vilket inte var en 
nackdel för oss eftersom respondenterna var mycket mer kunniga än vad vi var. På grund av 
deras kunnighet var inte behovet av att de skulle känna sig trygga lika viktigt som vid 
intervjuerna med fåmansföretagen.36  

Vi använde oss utav diktafon under intervjuerna efter respondenternas godkännande, eftersom 
vi då fick större utrymme för att vara uppmärksamma på det som sades och därmed kunde 
lättare ställa relevanta uppföljningsfrågor.37 En annan fördel med att spela in intervjuerna var 
att vi kunde lyssna på de genomförda intervjuerna och lära oss om vad som borde göras på ett 
annat sätt vid nästa intervju.  

2.5 Bearbetning av intervjuer 

Primärdata analyserades för att identifiera vilka faktorer som påverkar fåmansföretag vid 
utdelningsbeslut. Eftersom vi valde att spela in intervjuerna kunde vi på ett lätt och smidigt 
sätt sammanställa de sex intervjuer som vi genomförde. Inspelningen bidrog även till att vi 
fick en ordagrann återgivning, vilket säkerställde att de anteckningar som genomfördes under 
intervjun var korrekta.38 

För att ytterligare försäkra oss om att det fanns en god överensstämmelse mellan resultaten 
från intervjuerna och de uppfattningar som vi fått genom dessa, valde vi att genomföra 

                                                
32 Repstad, Närhet och distans, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 73. 
33 Lantz, Intervjumetodik s. 110. 
34 Repstad, Närhet och distans, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 73. 
35 Ibid. s. 74. 
36 Ibid. s. 56. 
37 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder s. 310. 
38 Repstad, Närhet och distans, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 70. 
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respondentvalidering. Respondentvalideringen innebar att vi skickade våra resultat av 
intervjuerna till respektive respondent. På detta sätt kunde vi få en bekräftelse om att vi hade 
uppfattat respondenterna korrekt och vi kunde då ändra på de meningsskiljaktigheter som 
fanns.39 

2.6 Sekundärdata 

Vi sökte sekundärdata utifrån de teorier som berörde vårt forskningsområde.  Sökprocessen 
gick via facklitteratur, debatt- och vetenskapliga artiklar. Insamlingen av sekundärdata har 
främst skett genom Stockholms universitetsbibliotek samt genom Internet och då våra sökord 
har varit beskattning, fåmansföretag, utdelningar samt 3:12 reglerna. 

                                                
39 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder s. 258-259. 
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3 TEORETISK- OCH PRAKTISK REFERENSRAM 

I den teoretiska och praktiska referensramen börjar vi med att belysa förhållandet mellan 
företag och ägare för att därefter beskriva redovisningens roll som beslutsunderlag. Vi 
fortsätter med att beskriva skattejuristers och revisorers roll vid utdelningsbeslut för att sedan 
gå in på studier och teorier som förklarar utdelningsbeslut. Teorierna baseras på vilka faktorer 
som är viktiga för publika aktiebolag vid deras utdelningsbeslut. Därför har vi valt att göra 
antaganden för vad vi tror påverkar privata aktiebolag vid deras beslut utifrån dessa teorier 
som har sammanställts i en egen modell. Vid utdelningsbeslut finns både möjligheter och 
begränsningar vilka vi har lyft fram. Kapitlet avslutas med vilka effekter utdelningar kan ha 
på företaget.  

3.1 Förhållandet mellan företag och ägare 

Redovisningens kapitalteorier anger bland annat relationen mellan företag och dess ägare. Två 
av kapitalteorierna är intressanta för vår uppsats nämligen ägar- och enhetsteorin eftersom 
ägarnas syn på relationen avgör enligt oss hur de kommer att agera gentemot sitt företag.  

3.1.1 Ägarteorin 

Enligt ägarteorin (The Proprietary Theory) anses företag och ägarna utgöra samma person, 
vilket innebär att tillgångarna tillhör ägarna och skulderna är deras skyldighet. Transaktioner 
mellan ägarna och företaget anses vara en vinstdistribution vilket gör att alla intäkter och 
kostnader mellan företaget och dess ägare måste elimineras. På detta sätt ses ägarna och 
företaget som en enhet, vilket innebär att utdelningar inte är en kostnad för företaget och 
företaget existerar för att öka ägarnas förmögenhet. Enligt denna teori anses utdelningar inte 
vara en förmögenhetsminskning för hela enheten, eftersom den utdelning som sker ifrån 
företaget kommer ägarna själva till godo.40  

3.1.2 Enhetsteorin 

Enligt enhetsteorin (The Entity Theory) existerar ingen självklar koppling mellan ägare och 
företag, eftersom arbetet i många fall överförs till en företagsledning. Därför finns det ingen 
tydlig koppling mellan det egna kapitalet och ägarna. I denna teori jämställs ägarna med 
övriga finansiärer som tillsammans utgör andelsinnehavare av enhetens redovisade resultat. 
Detta förhållningssätt har stöd i lagstiftningen eftersom aktiebolag ses som egna juridiska 

                                                
40 Hendriksen & Van Breda, Accounting theory s. 769-771. 
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personer. Finansiärernas avkastning från företaget utgörs av utdelningar och ränta på lånat 
kapital som betraktas som en distribution av nettoresultatet. 41 

En modern tolkning av enhetsteorin (The Residual Equity Theory) är att det redovisade egna 
kapitalet är företagets egna kapital och inte finansiärernas. Vilket innebär att kreditgivare och 
ägare helt och hållet kopplas bort från redovisningsenheten. Något krav på omfördelning av 
resurser ställs inte och därmed tillfaller hela förmögenhetsförändringen i företaget enheten 
själv för att garantera framtida finansiering. Dock ligger det i företagets intresse att dela ut 
kapital till ägarna för att garantera framtida finansiering i form av aktiekapital och långa lån.42 

3.2 Redovisning som beslutsunderlag 

Den externa redovisningens syfte är att förmedla information till företagets intressenter för att 
dessa, som användare, ska kunna ta välgrundade beslut baserat på företagets ställning. 
Användarna av den externa redovisningen är främst ägare, långivare, leverantörer, kunder, 
stat och kommun samt företagets anställda. De olika grupperna har skilda informationsbehov 
och troligtvis varierar även informationsbehovet inom grupperna beroende på hur insatta 
intressenterna är i redovisning.  

Bland intressenterna har ägarna en särställning på grund av att deras ersättning är residual 
vilket innebär att de får det som blir över efter att övriga intressenter har fått sitt.43  

Långivarna bedömer kreditrisken utifrån företagets nuvarande likviditet och soliditet och på 
längre sikt företagets lönsamhetsutveckling. Soliditeten och likviditeten framgår av företagets 
balansräkning medan den framtida lönsamhetsutvecklingen kan bedömas utifrån den 
historiska utvecklingen. Långivarna är endast intresserade av att företaget infriar sina 
betalningsförpliktelser.44  

De flesta företag har startats med egna medel från ägarna, oftast i kombination av lån från 
släktingar och vänner. När sedan företaget har kommit igång och har tillväxtpotential behövs 
tillskott av kapital från banker och kreditinstitut.45 Till skillnad från publika bolag, där 
nyemissioner kan ske, är små företag beroende av främmande kapital från långivare.  

Redovisning och beskattning är starkt sammankopplade i Sverige, redovisningen ligger till 
grund för företagets beskattning och staten är därav en av användarna av företagets externa 
redovisning. Statens roll genom Skattemyndigheten är att bedöma om det skattepliktiga 

                                                
41 Hendriksen &  Van Breda, Accounting theory  s. 771-773. 
42 Ibid.  s. 773-774. 
43 Smith, Redovisningens språk s. 17-18. 
44 Ibid. s. 17-21. 
45 http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=248. 
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resultatet har beräknats enligt �god redovisningssed�.46 Skattemyndigheten ska även granska 
och registrera uppgifter om vilka utdelningar som ägarna till fåmansföretagen har tagit ut och 
beräkna skatten för dessa.  

De anställdas intresse är kopplat till anställningstryggheten, företaget måste uppnå vissa 
resultat för att de anställda ska få ut sina löner. Dessutom visar den externa redovisningen 
möjligheterna för individuella löneökningar i framtiden47. De leverantörer som ger krediter 
har ett intresse av att företaget betalar sina skulder, även de kunder som betalar i förskott är 
intresserade av att företaget infriar sina förpliktelser.48 

3.2.1 Redovisningens olika roller 

Redovisningen kan sägas ha en legal roll och en beslutsroll. En legal roll innebär att 
redovisningens syfte ska vara att definiera konsekvenserna av lagstiftningen eller olika 
ingångna kontrakt. Om rollen däremot är av beslutskaraktär utgör den en del av ett 
beslutsunderlag. I vår uppsats är både den legala rollen och beslutsrollen av stort intresse. Ett 
exempel på den legala rollen är att aktieägarnas största tillåtna utdelning begränsas av det fria 
egna kapitalet som fastställs genom redovisningen och dessutom kan redovisningens 
prognosrelevans i beslutsrollen vara av intresse vid ett utdelningsbeslut.49  

3.3 Skattejuristers och revisorers roll vid utdelning 

Ett agentförhållande uppstår när en part, principalen, anlitar en annan part, agenten, för att 
utföra ett uppdrag. Detta förhållande utgår från att bägge aktörerna är nyttomaximerande, och 
därmed ser aktörerna främst till att maximera sin egen nytta vilket kan leda till konflikter 
mellan aktörerna.50 Vanligtvis ingås sådana kontrakt för att agenten besitter speciella 
egenskaper, kunskaper eller förmågan att prestera på ett mer effektivt sätt än vad principalen 
själv skulle kunna göra.  

Eftersom komplexiteten hos de nya skattereglerna för fåmansföretag är stora borde ägare till 
fåmansföretag söka kunskap hos en revisor eller en skattejurist för att maximera sin egen 
nytta. I vår uppsats ser vi därför ett agentförhållande mellan ägare till fåmansföretag och en 
revisor eller en skattejurist. 

                                                
46 Smith, Redovisningens språk s. 22, 72. 
47 Ibid. s. 22. 
48 Ibid. s. 21. 
49 Ibid. 23-24. 
50 Artsberg, Redovisningsteori- policy och praxis s. 83-86. 
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3.4 Beslutsfattande under osäkerhet 

När ett bolag uppvisar vinst ställs styrelsen inför en beslutssituation, ska vinsten återinvesteras 
i företaget eller delas ut till aktieägarna. I beslutsprocessen kan osäkerhet uppstå av tre 
tänkbara orsaker:51  

1. Osäkerhet om utfall. Det är svårt att veta i förväg vilka konsekvenser ett 
handlingsalternativ leder till eftersom framtiden sällan kan förutspås. Faktorer som 
ligger utanför beslutsfattarnas kontroll leder till en osäkerhet som är mycket påtaglig. 

2. Osäkerhet om värderingar. Vad beslutsfattarna värdesätter och vad som är viktigt 
ändrar sig över tiden. När det är flera personer med i beslutsprocessen, till exempelvis 
i företag kan olika personer ha olika mål såsom kvalitet, likviditet, kapitalbindning. 

3. Osäkerhet om samband. Beslut inom ett beslutsområde kan påverka beslut inom ett 
annat. Kunskapen om samband kan vara begränsad hos beslutsfattare och det är 
dessutom svårt att ta hänsyn till alla samband. 

                                                
51 Edlund, Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller s. 20. 
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3.5 Studier och teorier som förklarar utdelningsbeslut 

Forskningen på området har nästan uteslutande baserats på publika aktiebolag. Vi har därför 
valt att göra antaganden om vad som påverkar utdelningsbeslut hos privata aktiebolag för 
varje teori som presenteras. I detta stycke kommer vi att benämna fåmansföretagen med sin 
företagsform � privata aktiebolag. Avsnittet avslutas med en egen modell över vad vi anser 
styr privata aktiebolag vid deras utdelningsbeslut baserat på de teorier som presenteras nedan.  

3.5.1 Lintners studie (1956)52 

1956 genomförde John Lintner en av de första studierna rörande utdelningar. Undersökningen 
genomfördes på den amerikanska marknaden där företagsledare intervjuades om vilka 
faktorer som var avgörande vid utdelningsbeslut. Lintners kom fram till följande i sin studie: 

- Tillfälliga resultatförändringar kommer inte att förändra utdelningsnivån, på så sätt 
försöker företagsledarna jämna ut sina utdelningar på de långsiktiga vinstnivåerna.  

- Företag med stabila vinster som befinner sig i mognadsfasen tenderar att dela ut en 
hög andel av sin vinst. 

- Företag fokuserar mer på relativa förändringar av utdelningen än på dess 
absolutbelopp. 

- Utdelningsnivån ändras endast om företag anser sig kunna bibehålla denna förändring, 
detta gäller framför allt vid en höjning av utdelningen. 

Lintner såg även att andra faktorer påverkade företags utdelningspolicy bland annat, interna 
kassaflöden, tillväxt- och vinstmöjlighet, kapitalbehov och investeringsmöjligheter. 

 

Antagande: 3.5.1. Vi anser att följande faktorer som styr aktiebolags utdelningar är 
gemensamma för privata och publika aktiebolag; tillväxt- och vinstmöjligheter, kapitalbehov, 
investeringsmöjligheter, stabila vinster samt mognadsfas. De övriga faktorerna i Lintners 
studie är inte relevanta för privata aktiebolag eftersom de inte har något signaleringsbehov 
till sina ägare. 

                                                
52 Lintner, Distribution of Incomes of Corporation among Dividends, Retaimed Earnings and Taxes s. 97-113. 
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3.5.2 Miller & Modigliani (1961)53 

Enligt Miller & Modigliani har utdelningar ingen påverkan på företagets värde i en ideal 
ekonomi karakteriserad av perfekta kapitalmarknader, rationellt beteende och kunskap om 
framtiden. Med dessa begrepp menas: 

- Perfekta kapitalmarknader; är sådana att ingen köpare eller säljare av aktier är 
stor nog för att kunna påverka det rådande priset. Inga transaktionskostnader 
förekommer vid försäljning eller köp av aktier, dessutom har alla tillgång till 
lika mycket information.   

- Rationellt beteende; betyder att investerare fördrar den högsta avkastningen 
eller värdeökningen. 

- Kunskap om framtiden; alla investerare är medvetna om osäkerheten i framtida 
kassaflöden.  

Det är alltså företagets investeringspolicy som bestämmer företagets värde och inte dess 
utdelningspolicy. Deras ställningstagande betyder att ett företags utdelningar är residuala och 
påverkar inte företagets värde. Andra studier bestrider detta och hävdar att utdelningar inte 
har en residual roll eftersom företagens utdelningsbeslut tas samtidigt som deras 
investeringsplaner bestäms, inte efteråt.54  

Antagande: 3.5.2 a) Utdelningar hos privata aktiebolag är residuala det vill säga, de 
investeringar som behövs för verksamheten görs under året. Det som blir över blir föremål 
för utdelningar.  

Eftersom perfekta kapitalmarknader inte existerar kom Miller & Modigliani fram till att den 
intressantaste faktorn eller störning var skatteeffekten för att fastställa om investerare föredrar 
antingen pengar i handen eller att dessa ligger kvar i företaget. Om skattesatsen sänks borde 
incitamentet för utdelningar öka eftersom den störande skatteeffekten minskar. Är 
skattesituationen däremot ofördelaktig ökar intresset för att behålla kapitalet i företaget. I 
publika aktiebolag finns utdelningar oberoende av skatten på grund av att dessa har externa 
aktieägare som inte kan erhålla medel från bolaget på något annat sätt.55  

Antagande: 3.5.2 b) I privata aktiebolag är utdelningar beroende av skattenivån eftersom 
ägarna får ut ersättning på andra sätt exempelvis genom lön.  

                                                
53 Miller & Modigliani, Dividend policy, growth, and the valution of shares s. 411-433. 
54 D´Souza, Agency cost, Market Risk, Investment Opportunities and Dividend Policy � An International 
Perspective s. 36-37. 
55 Black, The Dividend puzzle s. 5-8. 
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3.5.3 Bertmar & Molin (1977) 

Ägarstrukturen har en viktig betydelse för utdelningspolitiken, där institutionella förhållanden 
och ägarnas preferenser mellan kapitalvinster och utdelningsintäkter är avgörande faktorer. 
Utdelningar har en direkt påverkan på företagets kapitalstruktur och därför ska företagets 
likviditet, investeringsplaner och kapitalbehov beaktas vid dessa beslut. Företagets 
skuldsättningsgrad är också relevant men räntabilitetsutvecklingen är ändå den viktigaste 
faktorn56  

Antagande: 3.5.3 Ägarstrukturen påverkar de privata aktiebolagens utdelningsbeslut och 
eftersom kapitalvinster inte är ett alternativ för privata aktiebolag på grund av att de då 
skulle förlora hela eller delar av sin försörjningsmöjlighet är det utdelningsintäkterna som är 
av intresse. Troligtvis är utdelningsintäktens nivå beroende på skattenivån på grund av 3:12 
reglerna.   

3.5.4 Baker & Powell (1999) 57 

Baker och Powell anser att utdelningar kan förklaras utifrån följande modeller: 

- Signalering: Denna modell förklarar de publika aktiebolagens utdelningsbeslut 
främst som en signal till aktieägarna om hur företagsledningen ser på 
företagets framtid, på grund av att informationsflödet mellan företag och ägare 
är asymmetriskt. Utdelningarna innehåller alltså viktig information till 
aktieägarna. 

- Skatteeffekt: Värdeökning är att föredra i många lägen för investerare på börsen 
på grund av att ökningen är skattefri vilket utdelningar inte är. 

- �Bättre en fågel i handen�: Enligt denna modell föredrar investerare en 
konstant avkastning i stället för en osäker värdeökning. För att aktiens värde 
ska maximeras ska företagets utdelningar vara höga. 

- Agentkostnadsteorin: Utdelningar skapar ett behov av att låna pengar externt, 
när detta händer granskas företagets externt av sina finansiärer. Det är positivt 
på grund av att risken för dåliga investeringar minskar med en extern 
granskare.  

I privata aktiebolag har �Skatteeffekten� ingen betydelse då de inte kan välja mellan 
utdelningar och värdeökningar eftersom deras arbetsinkomster är kopplande till ägandet. 
Enligt vår mening är inte heller �Agentkostnadsteorin� relevant för privata aktiebolag 
eftersom det inte finns något värde för aktieägarna att bli bevakade av långivarna. Den 

                                                
56 Bertmar & Molin, Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet s. 366-372. 
57 Baker &Powell, Dividend Policy Issues in Regulated and Unregulated firms: A Managerial Perspective. 
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kontrollfunktion som är önskvärd hos publika aktiebolag är inte intressant för privata 
aktiebolag eftersom ägare och ledning oftast är samma personer. 

Antagande: 3.5.3 a) Privata aktiebolag har oftast inga externa aktieägare men däremot antar 
vi att signalering kan ske till andra intressenter såsom långivare, personal, leverantörer eller 
framtida investerare.  

3.5.3.b) Ägare till privata aktiebolag tar hellre ut vinsten än att återinvesterar den på grund 
av osäkerheten som råder om utfallet vid investeringar. 

3.5.5 Fama & French (2001)58 

De senaste årtiondena har utdelningsandelen sjunkit, historiskt sätt har utdelningar spelat en 
stor roll för att ge aktieägarna avkastning men detta börjar sakta ändras. I sin studie fann Fama 
& French tre utmärkande drag för företag som har utdelningar; nämligen företagsstorlek, 
lönsamhet och investeringsmöjligheter. Slutsatsen blev att det är de företag som är stora och 
lönsamma med få investeringsmöjligheter som har utdelningar. Anledningen till att 
utdelningar har sjunkit anser Fama & French vara att fler och fler företag på börsen har 
motsatta drag än de som brukar ha höga utdelningar, det är nämligen små, olönsamma och 
med många investeringsmöjligheter. 

Antagande: 3.5.4 Det är stora och lönsamma privata aktiebolag som har få 
investeringsmöjligheter som ger utdelningar. 

                                                
58 Fama & French, Disappearing dividends: Changing firm characterisitcs or lower propensity to pay? s. 3-43.  
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3.5.6 Egen modell  

Modellen nedan är en sammanfattning av de antagandena som gjorts i 3.5:  

 

3.6 Möjligheter och begränsningar vid utdelning 

Aktiebolagslagen anger begränsningar för utdelningsnivå, bolagets ställning får ej skadas av 
för höga utdelningar. För fåmansföretag finns dessutom skatteregler som begränsar ägarnas 
möjligheter till kapitalbeskattad utdelning, det vill säga 3:12 reglerna. Vi kommer att i detta 
stycke kortfattat redogöra för de begränsningar och möjligheter som finns i aktiebolagslagens 
12 kapitel och i 3:12 reglerna.  

3.6.1 Vinstutdelning och annan användning av bolagets egendom 

En av begränsningarna som aktiebolag måste iaktta vid sina utdelningsbeslut är ABL: s regler 
i 18 kap om vinstutdelning. Enligt ABL måste det finnas full täckning för bolagets bundna 
egna kapital efter en vinstutdelning. Bolagets vinstutdelning ska också vara försvarlig med 
hänsyn till de risker som verksamhetens art ställer på storleken på bolagets egna kapital. Även 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt ska beaktas. 

Om beslut om vinstutdelning tas på en extra bolagsstämma ska det i förslaget anges hur stor 
del av det disponibla beloppet som finns kvar efter det senaste beslutet. Dessutom ska 
följande handlingar bifogas: 
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1. en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och 
resultaträkningarna, 

2.  en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,  

3. en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har 
inträffat efter det att årsredovisningen lämnades med uppgift om utdelning som har 
beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har 
skett efter balansdagen,  

4. ett yttrande över den redogörelse som avses i 3, undertecknat av bolagets revisor, med 
uttalande om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget. 

Det är främst styrelsen som ger ett förslag till bolagsstämman om hur vinsten ska disponeras 
men det är bolagsstämman som beslutar om vinstutdelning. 

3.6.2 Skatteregler för fåmansföretag; 3:12 reglerna 59 

Skattereglerna för fåmansföretag uppkom för att förhindra att höginkomsttagare �satte sig på 
bolag� och omvandlade arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster genom 
utdelningar och reavinster.60  

Ett fåmansföretag föreligger då fyra eller färre delägare äger mer än hälften av rösterna i ett 
företag. Vissa personer som ingår i samma krets så kallade närstående ska räknas som en 
person vid beräkningen av antal delägare. Delägarskap kan ske på två olika sätt, antingen 
genom ett indirekt eller också ett direkt aktieinnehav. Med ett indirekt ägande menas att en 
delägare äger aktier i företaget genom ett annat företag. Ett fåmansföretags aktier får inte vara 
noterade vare sig på svensk eller på utländsk börs. 

3:12 reglerna fastställer hur stor del av utdelningsbeloppet som skall beskattas i inkomstslaget 
kapital respektive tjänst. För att fastställa hur mycket som får beskattas i kapital räknas ett 
gränsbelopp fram, all utdelning över gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst. Eftersom 
skatten i tjänst är progressiv kan den totala skatten i inkomstslaget uppgå till 58 procent. De 
stora ändringarna som infördes januari 2006 var: 

• Den proportionella skattesatsen i kapital sänktes till 20 procent efter att tidigare år 
varit 30 procent. 

• Utbetalda löner har fått en ökad tyngd vid beräkning av gränsbeloppet, vilket innebär 
att arbetskraftsintensiva företag med höga lönesummor är speciellt gynnade.  

                                                
59 Bilaga 1. 
60 Johansson & Karlson, Den svenska tillväxtskolan s. 260. 
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3.7 Utdelningarnas effekter på företaget 

Om företaget väljer att dela ut kapital kan eventuella tillväxtmöjligheter hotas. Kapital som 
hade kunnat användas i verksamheten för värdetillväxt tillförs i stället företagets ägare. Vid 
för stora utdelningar kan företaget hamna i en situation där de behöver låna pengar externt. 
Om låneräntan blir högre än räntabiliteten på eget kapital kan företaget hamna i en mycket 
svår situation. Nedan har vi diskuterat de eventuella negativa effekter som utdelningen kan 
leda till.  

3.7.1 Tillväxt 

Företags storlek och ålder är de variabler som är viktigaste för förståelse om hur och om 
företag väljer att expandera.61 Yngre företag i yngre branscher är de som oftast uppvisar 
tillväxt medan större och äldre företag växer desto mindre. Sannolikheten att ett företag ska 
växa krymper alltså med åldern. Om äldre företag växer är det oftast genom uppköp av andra 
företag vilket statistiken visar mycket tydligt. Hela 84 procent av företagen i Sverige som är 
äldre än 10 år och har expanderat gjorde det genom uppköp. Motsvarande siffra för företag 
som är yngre än tio år och som växte genom uppköp var endast 40 procent. För företag som 
var yngre än fem år var siffran nere i 10 procent. Av ondo för tillväxt är önskemål om stora 
och snabba vinster eftersom dessa kan göra att investeringarna i företaget blir lägre.62 

Tillväxtföretag finns oftast i branscher där det kommer in många nya företag och dessa växer 
organiskt. Men även om det är små och unga företag som växer mest så är det så att de flesta 
små och unga företag växer inte alls och vill inte heller växa. Utan vilja till tillväxt kommer 
företaget inte att växa, miljön som företaget befinner sig i hjälper föga.  

Anledningen till att företagen eller rättare sagt företagarna inte vill växa är att det anses vara 
fördelaktigt att vara ett litet företag och tillväxt anses hota det. Studier visar på att företagare 
tror att tillväxt kommer att förändra trivseln på arbetsplatsen till det sämre. Dessutom tycker 
företagarna att tillväxten kommer att leda till en ökad byråkratisering och göra företaget 
trögrörligare. Åsikterna är tydligast hos �traditionella� småföretagare. De som satsat på att 
växa gör det på grund av att de litar på sin egen förmåga att klara det. En situation som verkar 
rubba den negativa attityden till tillväxt är en stark efterfrågan på den produkt eller tjänst som 
företaget levererar. En annan anledning till att företagare inte ser fördelar med tillväxt är att 
många inte tror att en fördubbling av företagets storlek ger några privatekonomiska fördelar.  

För att växa krävs kapital som antingen är internt genererat genom att kunderna är villiga att 
betala ett pris som överstiger företagets kostnader för att tillverka produkten alternativt genom 
lån.63  

                                                
61 Johansson & Karlson red. (Davidsson & Delmar), Den svenska tillväxtskolan s. 98. 
62 Ohde, Resurssnål tillväxt s. 48. 
63 Johansson & Karlson, Den svenska tillväxtskolan s. 101-112. 
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3.7.2 Hävstångsformeln 

Hävstångsformeln visar hur ett antal nyckeltal mäter avkastningen på det egna kapitalet det 
vill säga avkastningen till ägarna. Hävstångsformeln visar sambandet mellan räntabilitet på 
eget kapital och räntabilitet på totalt kapital och ser ut på följande sätt:  

Re = Rt + (Rt � Rs) * S/E 

- Re, Räntabilitet på eget kapital är ett nyckeltal, som är beroende av resultatet 
efter finansiella intäkter och eget kapital. Ett högt värde på Re innebär en hög 
avkastning till ägarna.  

- Rt, Räntabiliteten på det totala kapitalet är ett nyckeltal som är beroende av 
resultatet före finansiella intäkter och kostnader och det totala kapitalet. Ett 
högt värde på Rt innebär att företaget använder sina resurser väl och att 
avkastningen till företaget är stort. 

- S/E, Skuldsättningsgraden är ett nyckeltal som ger en bild av kapitalstrukturen 
i företaget. S/E visar hur stor del av det egna kapitalet som är skulder. 

- Rs, Den genomsnittliga räntekostnaden är ett nyckeltal som beskriver 
räntekostnaderna för företaget. Rs är beroende av företagets alla räntekostnader 
delat med det totala lånade kapitalet.  

Så länge verksamheten ger högre avkastning än den ränta som lånen kräver kan man fortsätta 
att låna pengar till verksamheten. Lånefinansieringen kan till och med anses vara bra då man 
ökar avkastningen på eget kapital. Skulle verksamheten istället ge en lägre avkastning än den 
ränta som långivarna kräver så kan lånefinansiering leda till katastrofala följder för företaget. 
Om avkastningen på eget kapital inte räcker till för att finansiera de räntor som långivarna 
kräver måste kapital tas från det som annars hade tillfallit ägarna.64  

  

                                                
64 Leonardz & Blomqvist, Årsredovisningen - en introduktion s. 103-105.   
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4 INTERVJUSVAR 

I denna del av uppsatsen kommer vi att redogöra för de intervjuer vi gjort med en skattejurist, 
en revisor samt ägare till fåmansföretagen. Nedanstående intervjuer är sammanfattningar av 
de inspelade intervjuerna som vi genomförde under maj månad 2006.  

4.1 Hans Peter Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Hans Peter Larsson är skattejurist på Öhrlings PricewaterhouseCoopers sedan sex år. Han har 
tidigare arbetat på Företagarnas Riksorganisation och har under 15 års tid arbetat med 3:12 
reglerna. Larsson anser att han har fått en bättre insikt och förståelse för företagarnas situation 
eftersom han nu jobbar konkret med ämnet.  

Larsson anser att det var för få rena praktiker i utredningen och för många teoretiker. En 
teoretiker stångas inte med konkreta frågor och får därmed inte samma djup och förståelse 
som en praktiker får.  

Larsson fortsätter med att berätta att det fanns två syften med nya reglerna: 

• De skulle bli mindre komplexa. 

• De skulle gynna tillväxtföretag. 

Komplexiteten har dock inte förändrats enligt Larsson förutom för de allra minsta 
enmansbolagen som kan använda sig av schablonregeln/förenklingsregeln. Vidare berättar 
Larsson att LO ville ha anställningsfrämjande regler eftersom de har problem med för många 
egenföretagare till exempelvis hantverkare som inte är fackanslutna. 

Larsson anser att de nya reglerna kommer att påverka utdelningsbesluten för företag med mer 
än en till två anställda. Det är sällan företagare vill ta ut utdelning över taket, det vill säga i 
inkomstslaget tjänst. För att fastställa taket räknas det ut ett gränsbelopp med hjälp av en K10-
blankett. Många företagare väljer att inte utnyttja utdelningsutrymmet fullt ut utan sparar 
gärna en del fram i tiden för en framtida försäljning eller för �grönare tider�. Larsson anser att 
detta är bra då ett stort ackumulerat eget kapital ger bra �goodwill�.  

Ägare till fåmansföretag tänker givetvis utifrån sin privatekonomiska situation när det gäller 
utdelningar, men de tar inte ut mer än vad de behöver. Larsson anser att ägarna ser bolaget 
som en sparbössa därifrån de plockar ut pengar när de behöver. På frågan om Larsson tror att 
det finns någon risk att ägare dränerar bolag svarar han; �Nej det tror jag inte, företagare 
skördar frukten när den är mogen�. Larsson tror att företagen kommet att ta ut mer pengar än 
tidigare men bara om företagen inte behöver pengarna i verksamheten. Vidare anser Larsson 
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att pengar inte ska låsas in i en oproduktiv miljö utan jobba någon annanstans, 
nationalekonomiskt är det dessutom bra.  

Larssons roll som skattejurist är att informera företagare och revisorer om hur reglerna ser ut. 
Han tar fram information om hur mycket ägarna kan ta ut och informerar om konsekvenser 
vid olika handlingsalternativ. Vidare nämner Larsson att han informerar om hur olika 
ägarstrukturer påverkar ägarnas möjligheter att erhålla utdelningar. Ett problem som Larsson 
nämner är att mindre företag inte söker råd om reglerna eller rådfrågar en revisor som inte är 
lika insatt i ämnet som en skattejurist. Dessa bolag anser att det är för kostsamt att anlita en 
skattejurist, men Larsson påpekar att denna kostnad lätt fås tillbaka genom att företagaren 
betalar lägre skatt. 

Larsson nämner att i och med de nya reglerna finns det inte någon anledning att genomföra 
interna aktieöverlåtelser. Tidigare har detta varit en fördel då den totala beskattningen har 
blivit 42-43 procent. Numera beskattas de första 100 basbeloppen i tjänst och överstigande i 
kapital.  

Att gränsbeloppet till största del baseras på löneunderlaget anser Larsson är rimligt, eftersom 
detta ger ett mått att mäta avkastning på humankapital. Larsson kan dock tänka sig en 
alternativ modell som baseras på att om ägarna tar ut en schablonmässig lön, för respektive 
bransch, får all utdelning beskattas i kapital. Norrmännen har haft en liknande modell där 
schablonlönerna var relativt högt satta. Larsson medger att en sådan kan vara svår att 
genomföra eftersom en schablonmässig lön är svår att uppskatta, men det skulle förenkla 
regelverket. 

4.2 Jörgen Sandell, Lindebergs Grant Thornton   

Jörgen Sandell är delägare och auktoriserad revisor på revisionsbyrån Lindebergs Grant 
Thornton. Sandell har jobbat inom branschen sedan 1985 och har sett hur 3:12 reglerna har 
förändrats under årens lopp. Idag jobbar Sandell främst med kundarbeten men har varit 
kontorschef på Stockholmskontoret och suttit i företagets ledning. 

Sandell anser att det är svårt att analysera konsekvenserna av de nya 3.12 reglerna. Syftet med 
förändringen var att förenkla för fåmansföretagen och minska den totala skattebördan för 
denna grupp av företagare. Sandell påpekar att det är svårt för lagstiftaren att hitta en rättvis 
modell och att en sådan här utredning delvis är präglad av vilket politiskt parti som har 
makten. Vidare nämner Sandell att den politiska viljan har varit att omfördela skattetrycket 
snarare än att minska det totalt sett. För fåmansföretag innebar denna omfördelning att 
skattetrycket minskade totalt sett med cirka en miljard för denna grupp. Utredarna upptäckte 
att reglerna var sammankopplade med arvs- och gåvoskatt samt förmögenhetsskatt och 



 

 23 

föreslog att slopa dessa. Arvs och gåvoskatten slopades medan förmögenhetsskatten lever 
kvar. 

Enligt Sandell finns det två väsentliga förändringar: 

• Lönesumman har fått en större tyngd vid utdelning i kapital. 

• Kapitalvinster vid exempelvis interna aktieöverlåtelser beskattas idag till en större del 
i inkomstslaget tjänst för mindre företag med små lönesummor. 

Ändringarna för interna aktieöverlåtelser drabbar bland annat enmanskonsulter hårt, eftersom 
dessa har varit den kategori som kunnat nyttja dessa regler för att överföra medel från 
företaget till den privata sfären. Tidigare beskattades 50 procent av kapitalvinsten i kapital 
och 50 procent i tjänst vilket betydde 42-43 procent beskattning. Idag beskattas dessa inte 
sällan till full marginalskatt det vill säga 56-57 procent, Sandell anser därför att denna grupp 
är förlorarna. Vinnarna är ägare till arbetskraftsintensiva företag såsom stora familjeföretag 
och konsultbolag som exempelvis revision- och advokatbyråer.  

Revisorn får inte biträda eller påverka utdelningsbeslut eftersom denne måste vara oberoende. 
När ett företag har en försiktig utdelningsfilosofi och ett stort eget kapital känner sig Sandell 
mer komfortabel med utdelningsbeslutet eftersom företaget då kan klara en 
resultatförsämring. Sandell belyser ett problem med mindre företag då dessa förutsätter att 
revisorn är kunnig och påläst (samt proaktiv) och informerar företagen om vilket löneuttag 
och lönesumma som krävs för att få ett visst utdelningsutrymme. 

Sandell berättar att vid utdelningsbeslut måste styrelsen från år 2006 lämna en särskild 
redogörelse vid utdelning. Styrelsen ska uttala sig om att utdelningen inte påverkar företagets 
likviditet, soliditet och drift nämnvärt. På frågan om ägare till fåmansföretag kommer att 
ändra sina utdelningsbeslut på grund av de förändrade 3:12 reglerna svarar han: �Om ett 
företag har god likviditet, stort eget kapital och kan göra stora utdelningar så kommer detta 
förmodligen att ske.� Sandell anser att det finns en risk i teorin att för stora utdelningar görs 
men i praktiken måste företaget ha god likviditet för att ägarna ska kunna komma åt pengarna. 
De flesta företagare är kloka och ser först till sina investeringsbehov och likviditetsutrymme, 
och nämner därefter att utdelningsbeslut inte är så skattedrivna som folk tror. Dock nämner 
Sandell att om ett företag har en ägare och cirka tio anställda eller fler kan utdelningar vara ett 
billigt sätt att ta ut pengar från företaget jämfört med lön.  Men detta är inget problem för 
kapitalstrukturen om företaget har en god intjäningsförmåga och en hög soliditet som 
tillfälligt sjunker något. Indirekt finns det dock en risk om företaget drabbas av en stor 
kundförlust eller om branschen viker.  

Sandell berättar även om hur utdelningar kan se ut i praktiken där det i många fall görs först 
ett utdelningsbeslut och därefter lånar ägarna ut dessa pengar till företaget. På detta sätt flyttas 
pengarna i balansräkningen från eget kapital till inlåning aktieägare. Ägarna kan inte lösa ut 
sina lån om likviditet inte finns i företaget. För lånet kan ägarna tillgodogöra sig 
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kapitalbeskattad ränta som skall motsvara marknadsräntan. (Skatteverket kan dock ha 
synpunkter på vad som är marknadsmässig ränta). Ett uttalande från Skatteverket kan tolkas 
som att en ränta motsvarande statslåneräntan plus tre procentenheter, vilket motsvarar cirka 
sex till sju procent, kan accepteras även om företaget inte kan visa ett direkt lånebehov. Ur ett 
bolagsperspektiv kan detta vara en dyr finansiering men bolaget kan välja att betala tillbaka 
lånet i förtid om reversvillkoren tillåter det, för att minska företagets räntekostnader. 

Avslutningsvis säger Sandell att det är svårt att göra reglerna helt rättvisa. Idag är de 
dessutom ganska komplexa. Mjukare skalor med begränsade tröskeleffekter vore att föredra 
eftersom dagens system gör att om lönesumman diffar på en krona kan det få stora 
konsekvenser för företagets utdelningsutrymme. Sandell säger att det kanske vore bättre om 
all utdelning beskattades med 30 procent men att kravet skulle vara att aktiva ägare var 
tvungna att ta ut en viss summa i lön förrän detta kunde göras.  

4.3 Nils Håkansson, Täby mobilcommunication AB 

Täby mobilcommunication AB (TMC) startades för 20 år sedan av Nils Håkansson och 
Anders Håkansson som än idag är ensamma ägare till bolaget. Företaget är medlem i 
fackhandelskedjan Dialect och äger därigenom en hundradel av Dialect. TMC omsatte 22,5 
Mkr föregående år och har som mål att omsätta närmare 40 Mkr om fem år. Företagets 
vinstmarginal är ca fem procent vilket Håkansson anser vara högt i branschen, de flesta inom 
kedjan har en vinstmarginal på en till två procent. Årslönesumman uppgick föregående år till 
2 216 000 kronor och antalet anställda är åtta personer, dessutom har företaget två anställda 
som jobbar externt med försäljning. Verksamheten består av tre grenar, webbhandel, 
butiksförsäljning och installation. Ägarnas nisch som konkurrensfördel är att erbjuda sina 
kunder webbhandel vilket är kostnadseffektivt både för kunderna som för sin egen 
verksamhet. Från och med september har TMC börjat med en ny produkt, alkolås.  

Håkansson säger att han måste beskatta utdelningen till viss del med kapitalskatt och resten 
får han beskatta i tjänst vilket i hans fall uppgår till 58 procent. Han tror att på grund av den 
höga skatten köper många oväsentliga saker till företaget som används för privat bruk istället 
för att uppnå vinst i företaget. Vidare berättar Håkansson att han har dålig kännedom om 
reglerna och kände ej till att 3:12 reglerna hade ändrats innan vi informerade om det. 
Företagets revisor har inte informerat ägarna om ändringarna vilket Håkansson anser vara 
revisorns uppgift. Håkansson anser att revisorns roll är att utreda vad som kan tas ut i 
utdelning, vilket denne gör men han tycker att revisorn ska vara en bättre rådgivare och mer 
proaktiv. Vidare säger Håkansson att det bör vara revisorns roll att informera om de nya 
reglerna. Han anser att revisorn sällan är en bra rådgivare då han endast gör det han blir 
tillfrågad om.  
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Första utdelningen från företaget skedde 2005 då omsättning gick upp med tio miljoner 
kronor tidigare unnade ägarna sig en ny bil eller liknande men nu har de bestämt sig för att 
uppnå vinst varje år istället. Håkansson berättar att många av hans branschkolleger spenderar 
företagets pengar på till exempelvis flatscreen för att inte uppnå vinst, på detta sätt slipper 
eller minskar de företagsskatten. Han tycker att de nya reglerna är stimulerade och kommer 
samhället tillgodo i längden. Håkansson nämner ansvaret med att ha anställda och anser 
därför att de nya reglerna belönar ägare till fåmansföretag då dessa kan �ta ut rejält med 
pengar ur företaget�.  

Utdelningsbeslut i TMC genomförs på ett styrelsemöte där Håkansson och en kollega tittar på 
ett ekonomiskt underlag och fastställer vad ägarna kan unna sig. Håkansson tror att de nya 
reglerna kan få fler unga människor att starta företag eftersom det nu finns större 
förtjänstmöjligheter. Håkansson berättar om en snickare som han känner som hyr in 18-20 
personer istället för att direktanställa dem på grund av de risker som finns med att ha 
anställda. Eftersom de nya reglerna baseras i större utsträckning på lönekostnader och 
dessutom gör det mer förmånligt privatekonomiskt att anställa tror Håkansson att snickaren 
kan tänka sig att anställa istället för att hyra in personal. Håkansson tycker att tidigare system 
inte gjorde det lönt att arbeta extra hårt. 

På frågan om de nya reglerna kommer att ändra Håkanssons handlande svarar han; Javisst! 
Han anser att om en ägare jobbar hårt ska det löna sig privatekonomiskt. Med de nya reglerna 
lönar det sig att visa vinst, vilket det tidigare inte gjort. Håkansson anser att den 
privatekonomiska situationen alltid kommer först. När det gäller investeringar i bolaget tror 
inte Håkansson att många egenföretagare i hans egen ålder är intresserade av det. Han tro att 
de flesta sätter sig själv först, däremot kan han tänka sig att dem som är yngre är mer villiga 
att ta risker och investera. Avslutningsvis säger Håkansson att de nya reglerna kan leda till 
fler sunda företag då dessa kan välja att visa vinst eftersom dem tjänar privatekonomiskt på 
det.  

4.4 Anders Ekeman, ESMA försäljnings AB 

ESMA försäljnings AB är ett handelsbolag som erbjuder produkter och tjänster för 
serietillverkande industri. Företaget har funnits i 55 år och har 48 anställda. Omsättningen 
uppgick föregående år till 252 Mkr och årslönesumman var cirka 25 Mkr. ESMA har även ett 
dotterbolag med fem anställda.  

Ekeman berättar att utdelningsbeslut tas formellt på bolagsstämman i februari varje år. 
Beslutet i deras fall är enkelt då de fyra ägarna träffas dagligen i verksamheten. Ekeman 
känner till reglerna och dess förändringar och tror att dessa beror på att företag har flyttat ut ur 
Sverige och kanske även på grund av Sveriges anpassning till EU. Han tror alltså att reglerna 
ska få företag att stanna kvar i Sverige. Enligt de nya reglerna skulle ESMAs delägare kunna 
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ta ut halva lönebasen som utdelning till cirka 20 procent skatt under föresättning att ägarna 
minst tar ut 15 basbelopp i lön, detta skulle kunna innebära 11 Mkr i utdelningsbelopp. 
Ekeman anser att de nya 3:12 reglerna bara gynnar "större" lönsamma företag med många 
anställda och inte det småföretagandet som Sverige verkligen behöver. 

ESMAs ägande har flyttat till Schweiz eftersom utdelningsreglerna är mer gynnsamma där 
men också på grund av att det är betydligt enklare att driva företag i Schweiz då 
myndigheterna har en mer positiv syn på privatföretag än vad Svenska myndigheter har. 
Ekeman betonar att bolagsskatt betalas fortfarande i Sverige. När ägarna tar hem pengar från 
Schweiz sker beskattning i Sverige. Om ägarna lånar pengar av bolaget, vilket är tillåtet i 
Schweiz beskattas inte ägarna för det. Ekeman säger att om justeringen gällande 
utdelningsberäkningen hade funnits tidigare hade dem inte valt att flytta ägandet utomlands, 
däremot är det inte aktuellt att flytta tillbaka verksamheten eftersom det kostar pengar.  

Den totala skatten vid utdelningar i Schweiz uppgår till 20 procent. Men ägarna har som 
tidigare nämnts möjlighet att låna pengar från sitt bolag och då utfaller ingen skatt. Ekeman 
vill belysa att flytten till Schweiz gjordes enbart av skatteskäl. Han tycker att det är tråkigt att 
det har blivit så här på grund av att han hellre hade betalat skatt i Sverige, men eftersom 
skatten var så hög i Sverige då detta gjordes fanns ingen annan möjlighet. För ägarna är 
dagens läge optimalt, de kan välja att låna pengar i Schweiz eller att ge utdelning i Sverige. 
Vilket han kan tänka sig att göra. Ekeman anser att vinsten är ägarnas pengar men poängterar 
att det även är ägarna som måste skjuta till pengar för investeringar med mera, det är alltså 
ägarna som tar alla riskerna och därför bör även de premieras för vinsterna. 

Revisorns primära roll är enligt Ekeman att revidera bolaget, men revisorn räknar även ut 
utdelningsbara medel. Han rådgiver en del men får inte vara för mycket kompis, eftersom 
detta gör det svårt att revidera. Ekeman anser att revisorer ej bör ha samma klienter under för 
lång tid då det kan uppstå relationer som påverkar deras arbete.   

För företag som går bra är investeringsplanläggningen betydligt enklare. ESMA har till 
exempel inga större investeringsbehov, eftersom de inte är ett tillverkande företag. Däremot 
måste ESMA varje år investera i datakraft, bilar med mera och dessutom måste de behålla 
driften och se till att kassalikviditeten är god. Investeringar tas under året och vid slutet av året 
får ägarna ta del av det kapital som finns över. Om mindre investeringar sker anser Ekeman 
att detta snarare räknas som löpande driftskostnader med tanke på deras storlek.  

Slutligen vill Ekeman poängtera att han tycker att de nya reglerna är ett steg i rätt riktning, att 
dem är positiva för ägarna och att ESMA inte hade ändrat ägarstrukturen om dagens regler 
hade funnits för fem år sedan.  
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4.5 Mikael Schiller, ACNE Jeans  

Mikael Schiller är VD och delägare i ACNE Jeans som ingår i koncernen ACNE. 
ACNE Jeans, vilket var det första bolaget som startades i koncernen och som är ACNEs 
�flaggskepp� består av en jeans kollektion samt en dam- och herrkollektion och accessoarer. 
Schiller berättar att företaget befinner sig i en tillväxtfas och finns representerat i 25 länder, de 
har sammanlagt 400 återförsäljare och sex egna butiker. Företagets kontor finns i Sverige, 
Danmark och Frankrike och snart även i Norge och Tyskland. Omsättningen uppgick 
föregående år till 108 Mkr och företaget gjorde en vinst på närmare 19 Mkr före skatt. Antal 
anställda uppgår till cirka 50 personer. ACNE Jeans ägs av Mikael Schiller, Jonny Johansson, 
och investmentbolaget Öresund som äger cirka 20 procent. 

Schiller har en begränsad kännedom om 3:12 reglerna, dock känner han till att dessa har 
ändrats vid årsskiftet och att det för ACNEs del är fördelaktigt eftersom företaget har en hög 
lönesumma. Vidare har han förstått att det för hans del betyder 20 procent skatt vid utdelning. 

Delägarnas utdelningspolicy var från början att dela ut 30 procent per år, men nuförtiden 
återinvesteras allt i företaget. Vid frågan om hur ACNEs utdelningspolicy är relaterad till 
företagets investerings- och finansieringsbehov svarar Schiller; �Investeringsplan och 
finansieringsplan hör ihop och har en överordnad roll, om något blir över kan utdelningar 
komma i fråga�. Ägarna går igenom följande frågor vid utdelningsbeslut: 

• Hur mycket pengar finns det? 

• Vilka investeringar vill vi göra? 

• Hur mycket pengar finns det över, det vill säga hur mycket pengar behöver vi inte? 

Eftersom återinvesteringsbehovet är stort har företaget inte anlitat någon skattejurist för 
rådgivning vid utdelningsbeslut. Schiller berättar att förändringarna i 3:12 reglerna inte 
kommer att påverka ägarnas nuvarande utdelningspolicy eftersom de vill återinvestera 
kapitalet i företaget. Schiller anser att inga skatteregler kan ändra deras utdelningspolicy, men 
skulle företaget befinna sig i en annan fas och uppvisa högre vinster kan däremot policyn 
ändras. Med andra ord beror det helt på hur �businessen mår och går�. 

Schiller anser att ACNEs ägarstruktur påverkar deras utdelningspolicy. Ett börsbolag måste 
tänka på sina aktieägare och vilket symbolvärde som utdelningar har. Genom utdelningar 
kommunicerar företaget med dess aktieägare. Utdelningar i fåmansföretag har dock inte 
samma symbolvärde eftersom ägare och ledning ofta är samma personer. 
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4.6 Jonny Levy, Hellströms Bilradio AB 

Hellströms Bilradio startades för 25 år sedan av Jonny Levy och hans kompanjon. Företaget 
ingår i fackhandelskedjan Dialect. Hellströms omsatte cirka 14 miljoner kronor föregående år 
och hade en årslönesumma på cirka 2 Mkr. Utöver vanligt monteringsarbete i bilar, tillverkar 
Hellströms även högtalarlådor för baselement. Butiken är uppdelad i två enheter, försäljning 
av bilstereo och försäljning av mobiltelefoner. 

Levy känner till reglerna och berättar att de tidigare, när de kunde ge utdelningar, såg till att 
tjäna 20 procent mer än de anställda för att få ut utdelning till 30 procent. Men de senaste åren 
har de inte kunnat ge utdelningar på grund av dålig lönsamhet. Levy känner inte till att 
reglerna har förändrats på grund av att revisorn inte har informerat om det. Troligtvis har 
revisorn inte gjort det på grund av att företaget inte går med vinst. De ändrade reglerna 
påverkar inte deras beslut på grund av den dåliga lönsamheten, det finns inget utrymme för 
utdelningar. Har de en vinst kommer de att ta ut den, de nya reglerna är positiva eftersom det 
betyder att de betalar lägre skatt för vinsten. Reglerna styr hur mycket de tar ut, men nummer 
ett är att företaget ska överleva. Utdelningar kan ses som en förmån för ägarna enligt Levy. 

Bolaget har ett stort eget kapital och har inte tagit av de pengarna men när företaget har gått 
med vinst har de plockat ut så mycket de har kunnat av vinsten till 30 procent. De vill alltså 
inte röra sitt balanserade fria kapital. För Levy spelar det ingen större roll om skatten är 20- 
eller 30 procent, däremot är utdelning inte intressant om skatten överstiger 30 procent.  

Beslut om utdelningar tas på ett styrelsemöte där Levy och hans kompanjon närvarar och 
revisorn. Revisorns roll har varit att räkna ut hur mycket utdelning ägarna kan ta till 30 
procentig skatt. Ägarna får dessutom hjälp av en jurist när det gäller deras privata affärer. 
Levy anser att företagets ägarstruktur gör aktieutdelningarna enkla på grund av att de är få 
ägare, börsbolag måste till exempel tänka på investeringar. Han anser att det är en stor 
skillnad mellan börsbolag och privata aktiebolag exempelvis på grund av att stora bolag har 
en professionell styrelse något som små aktiebolag inte har.  

Levy och hans kompanjon tittade i första hand på att de hade rätt lönesumma för att kunna ta 
ut utdelning till kapitalskatt under de åren som de kunde ge utdelningar. Bolaget har haft god 
likviditet vilket gjorde att de kunde ta ut utdelningar utan att hamna i en likviditetskris. Under 
de åren de gjorde utdelningar handlade det om 100 000 kr per ägare till 200 000 kronor per 
ägare. När det gäller investeringar görs de under året eftersom de inte är så stora. 
Investeringarna påverkar inte utdelningarna om inte de ska göra något extraordinärt, då måste 
de se över nästa års investeringar vid utdelningsbeslutet. Skulle de behöva köpa in en ny bil 
skulle de till exempel behöva ta in detta i beräkningen.  

Levy tycker att han och kompanjonen är �trötta och gamla� och orkar inte längre utveckla 
företaget, de förvaltar bara bolaget. De skulle vilja få in en yngre person som skulle orka 
utveckla företaget. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel analyseras de intervjuer som genomförts utgående från uppsatsens teoretiska 
referensram. Analysen ligger till grund för vår avslutande diskussion samt de slutsatser som vi 
kommit fram till. 
 

5.1 Förhållandet mellan företag och ägare 

Vi har tydligt sett att ägarna ser sig och företaget som en enhet. Vi tror främst att detta beror 
på att ägandet och ledningen av företaget inte är separerat vilket stämmer överens med 
ägarteorin. Indikatorer på detta förhållande är till exempelvis Larssons kommentar om att 
ägare till fåmansföretag ser företaget som sin �sparbössa� eller ESMA som ser företagets 
tillgångar men även skulder som ägarnas ansvar. Att ägare till fåmansföretag ser sig själva 
och företaget som en enhet är inte konstigt enligt oss eftersom allt ansvar ligger hos ägarna 
och det är dem som har investerat sitt liv i att driva företaget.  

5.2 Redovisning som beslutsunderlag 

Redovisningens roll vid utdelningsbesluten är att som teorin förklarar vara ett 
beslutsunderlag. Redovisningen används främst för att kontrollera utdelningsbara medel och 
används inte som underlag för att se vad som kan hända i framtiden. För de företag som har 
funnits under en längre tid och som inte har någon önskan till tillväxt är detta inte konstigt 
eftersom redovisningen då blir bara ett historiskt dokument. Företaget bedrivs på samma sätt 
som tidigare och ägarna känner ganska väl till företagets situation. ACNE använder däremot 
redovisningen som ett underlag för framtida beslut. De planerar följande års investeringar 
med redovisningen som underlag.  

5.3 Skattejuristers och revisorers roll vid utdelning 

Före utdelningsbeslutet har de företag som har möjlighet till utdelning, ESMA och TMC, tagit 
hjälp av en revisor för att denne ska räkna ut hur mycket utdelning som kan tas i kapital. Vi 
har alltså funnit ett agentförhållande mellan revisorn eller skattejuristen och företagen. 

En konflikt som vi har upptäckt är att de mindre fåmansföretag förväntar sig att deras revisor 
ska ha en rådgivande funktion och vara proaktiv vid utdelningsbeslut, men detta står i strid 
med vad en revisor får lov att göra. Revisorn berättade om detta förväntningsgap som vi också 
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upptäckte genom att TMC och Hellströms uttryckte en önskan om att revisorn skulle ha en 
mer rådgivande funktion. Både ägarna till TMC och Hellströms anställer en revisor dels för 
att de måste ha en och dels för att de tror att de ska få en mer rådgivande funktion av sin 
revisor. En revisor maximerar sin nytta dels genom att ta ett arvode samt att denna person inte 
utsätter sitt oberoende vilket skulle kunna ske vid en rådgivande funktion. Denna konflikt är 
en typisk konflikt inom agentteorin där alla parter försöker att nyttomaximera och ser därmed 
främst till sitt eget intresse.  

En skattejurist är en oberoende part men anlitas inte så ofta och detta borde bero på 
osäkerheten om utfallet ställt mot kostnaden för att anlita denne. Dessutom är oftast ägare till 
småföretag entreprenörer som är mycket kunniga inom det område som de arbetar inom, men 
har ett bristande intresse för ekonomi och krångliga skatteregler. Detta kan tyckas vara en 
anledning till att anlita en skattejurist, men om ägarna överhuvudtaget inte känner till att de 
kan få en betydligt bättre skattesituation kommer detta inte att ske. 

5.4 Studier och teorier som förklarar utdelningsbeslut 

Enligt Fama & French och Lintner är det stora lönsamma företag med få 
investeringsmöjligheter som har utdelningar något som vi kan bekräfta genom våra intervjuer. 
Esma är det enda företag som uppfyller samtliga kriterier som Fama & French har ställt upp 
och även det enda som har höga återkommande utdelningar. Genom våra intervjuer har vi sett 
att branschen har en stor betydelse för valet mellan återinvestering i företaget och utdelning. I 
de branscher där det finns tillväxtmöjligheter, till exempel klädindustrin där Acne befinner 
sig, väljer ägarna att återinvestera för att växa som företag vilket Davidssons & Delmars 
studie om tillväxtföretag belyser. Resterande företag, Hellströms och TMC är små företag 
som befinner sig i en bransch som på senare tid har fått leva med små marginaler och där 
tillväxten har stagnerats. Hellströms har inte kunnat ge utdelningar eftersom de inte har 
kunnat uppvisa tillräckligt stora vinster. Även om någon vinst hade kunnat delas ut ställer vi 
oss frågande till om de hade valt detta alternativ på grund av branschens lönsamhetsproblem. 
Vi tror att ägarna vill �överleva� till pensionsåldern och deras fokus ligger enbart på att ta ut 
en lön som gör att de klarar sig för att inte äventyra sina försörjningsmöjligheter. TMC har 
däremot valt att satsa på nya produkter för att växa och även på att effektivisera verksamheten 
för att därigenom kunna uppvisa vinst.  

De intervjuade företagen följer mönstret som Davidsson & Delmar tagit fram gällande 
faktorer som styr företagstillväxt. Även om TMC befinner sig i en mognadsfas så kan deras 
tillväxt förklaras genom denna studie eftersom ägarnas vilja till tillväxt är stark. 

De flesta av våra respondenter tar sina investeringsbeslut under årets lopp men vid stora 
investeringar bestäms investeringsplaneringen samtidigt som utdelningsbeslutet tas. 
Modigliani & Millers ställningstagande om utdelningars residuala roll stämmer alltså överens 
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med vårt empiriska material så länge inga extraordinära beslut skall tas. Ett tydligt exempel på 
ett företag som tar sina investeringsbeslut samtidigt som sitt utdelningsbeslut är ACNE, deras 
situation som tillväxtföretag är enligt oss orsaken till detta. 

De modeller som enligt Baker & Powell förklarar utdelningar är inte relevanta för 
fåmansföretag vid deras utdelningsbeslut. Ingen av respondenterna resonerade utifrån dessa 
när de berättar sina utdelningsbeslut vilket inte är förvånansvärt på grund av att de lever i en 
annan verklighet än publika aktiebolag där ägare och ledning oftast är olika personer. Acne är 
det enda företaget med en utomstående ägare, investmentbolaget Öresund. Eftersom Öresunds 
ägare inte kom till tals vid intervjun kan vi inte veta hur de resonerar. Men eftersom de har 
avstått från vinstutdelning för att få företaget att växa kan Baker & Powells skatteeffekt 
kanske förklara Öresunds agerande.  

En av de hypoteser som vi har haft är att en sänkning av kapitalskatten leder till en ökad 
utdelningsnivå för de företag som har en möjlighet till detta. Våra respondenter säger 
enhälligt att så är fallet något som det också finns stöd för i Blacks teori. Både revisorn, 
skattejuristen och ägarna poängterar att företaget går först och att de aldrig skulle göra så höga 
utdelningar att företaget skulle skadas av det. Vi anser dock att det omedvetet kan ske 
eftersom ägarna ser företaget och sig själv som en enhet.  

5.5 Möjligheter och begränsningar vid utdelning 

Beslut om utdelning tar de intervjuade företagen på ett styrelsemöte, precis som 
Aktiebolagslagen föreskriver, där ägarna tittar på ett ekonomiskt underlag för att se om det 
finns ett utrymme för utdelning 

Enligt de artiklar som vi har läst är kännedomen om 3:12 reglerna låg hos fåmansföretag. 
Gemensamt för våra intervjuer är att ägare till fåmansföretag har en kännedom om att det 
finns speciella skatteregler för beskattning vid utdelning men det är endast ESMA som känner 
till reglerna mer ingående. Vi anser att detta torde bero på tre faktorer som är de samma som 
Fama & French har ställt upp för företag med återkommande utdelningar: 

• Företagsstorlek; större företag har oftast en mer utvecklad ekonomiavdelning, 
därigenom kan ägarna få information om vilka utdelningsmöjligheter som finns. Hos 
ESMA och ACNE är kompetensen hos personalen på ekonomiavdelningen betydligt 
högre än hos de mindre företagen TMC och Hellströms bilvård.   

• Vinstmarginal; för att kunna göra utdelningar krävs både att företaget uppvisar vinst 
och dels en god likviditet. Då det finns möjlighet att göra utdelningar har vi sett att 
kännedomen för skattereglerna har ökat. Av de intervjuade företagen har ESMA 
uppvisat de högsta vinsterna, men även TMC har under det senaste året haft en 
vinstmarginal på fem procent. Vid intervjun med TMC kunde vi iaktta respondentens 
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intresse när vi berättade om de nya skattereglerna för fåmansföretag. Vi ser ett alltså 
ett samband mellan ett ökat intresse för utdelningsregler och företagets ökande 
vinstmarginal. 

• Tillväxtfas; företag som befinner sig i en mognadsfas har låga expansions möjligheter 
och därigenom inga investeringsbehov. ACNE är det enda företaget som befinner sig i 
en kraftig tillväxtfas. TMC har dock som mål att växa men befinner sig i en bransch 
där det är svårt att göra det. De övriga två bolagen befinner sig i en mognadsfas. 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att ESMA är ett stort fåmansföretag med en hög 
vinstmarginal som befinner sig i en mognadsfas. I denna situation har ESMAs ägare 
förtjänstmöjligheter och därigenom ett större intresse för 3:12 reglerna. Det kan också 
diskuteras om ägarnas kännedom faktiskt är högre än vad de själva tror eftersom de känner till 
hur skatterna påverkar dem samt att de tar stor hänsyn till reglerna vid utdelningsbeslut.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel presenterar vi vad vi har kommit fram till utifrån analysen vilket belyses genom 
en reviderad modell över vad vi anser påverkar fåmansföretag vid utdelningsbeslut. Vi 
kommer även att ge förslag till framtida forskning. 

6.1 Slutsatser 

Vår analys har tydligt visat att ägare till fåmansföretag ser sig själva och företaget som en 
enhet. Detta får verkningar på ägarnas utdelningspolicy och beteende i övrigt. 
Privatekonomiska aspekter såsom skattenivå är av högsta intresse vid utdelningsbesluten. 
Kännedomen om 3:12 reglerna och dess ändringar kommer att påverka utdelningsnivån hos 
de företag som har möjlighet till högre utdelningar. Inget av de intervjuade företagen var 
beredda att göra så höga utdelningar så att de skulle få beskatta utdelningen i inkomstslaget 
tjänst. Mindre företag använder i stället företaget till att köpa in saker som inte är nödvändiga 
för verksamheten. Vi tror att ägarna vid sina utdelningsbeslut aldrig skulle skada företaget 
medvetet men på grund av synen på förhållandet mellan ägarna och företaget agerar ägarna 
inte alltid i företagets bästa utan ifrån vad som är bäst privatekonomiskt. Detta betyder 
exempelvis att företagets tillväxtmöjligheter kanske inte tas tillvara på bästa sätt eller att höga 
utdelningar görs vilket på sikt kan skada företagets kapitalstruktur. Vid en skada på 
kapitalstrukturen kan externt kapital behöva tillföras vilket kan leda till negativa effekter för 
företaget om avkastningen på eget kapital är mindre än på totalt kapital, det vill säga att 
långivarna kräver en högre ränta än den avkastning som verksamheten ger. 

Företagets tillväxtmöjlighet vilken beror främst på vilken bransch företaget befinner sig i, är 
en viktig faktor för utdelningsbeslut som i sin tur styr investeringsmöjligheterna i företaget. 
Om företaget behöver göra höga investeringar kommer kapitalbehovet att öka som en naturlig 
följd av detta. Eftersom ägarna ser företaget som sin �sparbössa� är likviditeten den 
avgörande faktorn för om utdelningen kommer att göras. 

6.1.1 Reviderad modell 

Modellen som presenterades i 3.5.6 har i detta stycke reviderats utifrån vad som kom fram i 
den empiriska undersökningen. Våra slutsatser sammanfattas alltså med nedanstående modell 
som tydliggör vilka faktorer som påverkar ägare till fåmansföretag vid utdelningsbeslut.  

Tre skillnader kan utläsas mellan modellerna; 

• Utifrån de intervjuer som vi genomförde kunde vi se att signalering inte existerade hos 
de fåmansföretag som vi intervjuade. 
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• Vi har tydligt sett att ägarna till fåmansföretagen har ett speciellt förhållande till sitt 
företag, dem ser sig själva och företaget som en enhet.  Förhållandet påverkar 
utdelningsbesluten och beteendet i övrigt. 

• Skattenivån är av högsta intresse vid utdelningsbesluten men kännedomen om 
skattereglerna är de som i slutändan avgör utdelningsnivån.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning är att undersöka om utdelningar från arbetsintensiva 
fåmansföretag har ökat efter tax 07 jämfört med de senaste åren. Har dessa företag ändrat sina 
utdelningsbeslut på grund av de nu mer förmånligare reglerna? Denna studie skulle då kunna 
genomföras med ett kvantitativt angreppssätt för att kunna generalisera resultaten och få en 
större bredd. 

Ett annat intressant område skulle vara att finna en alternativ modell till att beräkna 
gränsbeloppet eftersom dagens modell anses vara krånglig och orättvis. Frågan är då; Hur 
skulle en sådan modell kunna se ut? Ett sätt att undersöka detta skulle kunna vara att intervjua 
experter inom området och även jämföra med andra länder, (Hur ser reglerna ut där och vilka 
modeller används?) för att till slut komma fram till en modell. 
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7 Uppsatsen tillförlitlighet samt kritisk granskning 

Vi vill göra läsaren medveten om vilka problem ett kvalitativt angreppssätt skapar eftersom 
detta kan påverka tillförlitligheten för vår uppsats. En nackdel med ett kvalitativt angreppssätt 
är att det finns en risk för att vi som intervjuare har varit alltför subjektiva. Risken är att vi har 
byggt vår uppsats på vår uppfattning om vad som är viktigt, dessutom finns det en risk för att 
vi har kommit respondenterna alltför nära och därmed påverkats av deras syn på problemet.65   
En stor medvetenhet av oss som intervjuare om dessa risker borde dock ha minskat dessa. 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer vilket medför svårigheter med att 
replikera resultatet för uppsatsen. Eftersom semistrukturerade intervjuer inte har något fast 
frågeschema utan istället en intervjuguide är det nästintill omöjligt att replikera våra 
forskningsresultat, även våra subjektiva bedömningar och sympatier bidrar till denna 
svårighet. En annan svaghet är att det är svårt att generalisera vår uppsatts till andra miljöer, 
dels eftersom ett litet antal individer studerats samt att vi inte har utfört ett slumpmässigt 
urval. Eftersom vi inte har haft som mål att generalisera uppsatsen så ser vi inga större 
problem med detta. 

Valet av att även intervjua revisorer och skattejurister förutom ägare till fåmansföretag bidrar 
med en högre tillförlitlighet med tanke på deras sakkunnighet. Eftersom respondenternas svar 
ligger till grund för analys och slutsats var det viktigt att respondenternas svar var tillförlitliga 
för att vi skull kunna dra en slutsats.66 Antalet intervjuer bestämdes utifrån när vi hade uppnått 
en mättnadskänsla på information samt utifrån den tidsram som rådde. Med en 
mättnadskänsla menar vi att en ytterligare intervju inte hade lett till någon ny och 
höggradigare information än den information som tidigare fåtts genom intervjuer. 67    

Genom att vi spelade in intervjuerna fick vi en ordagrann återgivning vilket underlättade 
analysarbetet. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är dock att respondenterna kan ha känt 
sig hämmade, denna risk har vi försökt att minimera genom att respondenterna fick vara 
anonyma. Något som ingen av de sex intervjuade personerna kände behov av.   

För att försäkra oss om att det fanns en god överensstämmelse mellan resultaten från 
intervjuerna och de uppfattningar som vi fått genom dessa, valde vi att genomföra 
respondentvalidering. Fördelarna var att vi kunde klara upp vissa missuppfattningar och 
misstolkningar innan vi genomförde vår analys.68  Dock upptäckte vi vissa nackdelar med 
respondentvalidering då vissa respondenter ändrade sina svar när dem såg svaren �svart på 
vitt�, vi tror att detta dels kan bero på att vi som intervjuare hade misstolket dem men dels för 
att respondenterna kanske inte var riktigt medvetna på hur dem uttryckte sig. 

 
                                                
65 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder s. 269. 
66 Lantz, Intervjumetodik s. 11. 
67 Repstad, Närhet och distans, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 70. 
68 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder s. 258-259. 
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I 

BILAGA 1: De nya 3:12 reglerna 

 
Definition fåmansföretag 
Det finns två sätt att bedöma om ett aktiebolag är ett fåmansföretag, dels genom huvudregeln 
och dels genom en specialregel. Vid huvudregeln utgås det ifrån antalet delägare i företaget 
medan special regeln är oberoende av antalet delägare. 

- Huvudregeln 
 

Ett fåmansföretag föreligger då fyra eller färre delägare äger mer än hälften av rösterna i ett 
företag. Vissa personer som ingår i samma krets så kallade närstående ska räknas som en 
person vid beräkningen av antal delägare.69 Med hänsyn till denna närståendekrets kan 
ägandekretsen i ett fåmansföretag vara väldigt stort det. I praktiken kan fler än fyra fysiska 
personer äga del i företaget. 

- Specialregeln 
 
Ett företag där näringsverksamheten är uppdelad på olika verksamheter som är oberoende av 
varandra avses även vara fåmansföretag. Det krävs dock att en person har den faktiska 
bestämmanderätten över verksamheten. 

Förutom de ovanstående reglerna så får ett fåmansföretags aktier inte vara noterade vare sig 
på svensk eller på utländsk börs.  

 

Delägarskap i fåmansföretag 
Delägarskap kan ske på två olika sätt, antingen genom ett indirekt eller också ett direkt 
aktieinnehav. Ett indirekt ägande menas med att en delägare äger aktier i företaget genom ett 
annat företag.  

En delägare i ett fåmansföretag kan antingen vara passiv eller aktiv. För att kunna 
klassificeras som en aktiv delägare i ett fåmansföretag krävs det att personen arbetar i 
företaget och är verksam i betydande omfattning. Delägaren eller en närståendes 
arbetsinsatser måste ha varit av en stor betydelse för resultatet under året eller någon del av 
den föregående femårsperioden. Om dessa krav är uppnådda anses en aktie vara en 
kvalificerad andel.70 Syftet med reglerna är att förhindra att arbetsinkomster beskattas som 
kapitalinkomster. Därmed blir reglerna inte aktuella för en passiv delägare eftersom denne 
person inte arbetar i företaget.  

                                                
69 IL 57:3 
70 IL 57:4 



 
 

 
 

II 

Det är viktigt att skilja mellan företagsledare och delägare eftersom vissa bestämmelser för 
fåmansföretag endast gäller för företagsledare och dess närstående. En företagsledare 
definieras som den person som har ett väsentligt inflytande i företaget antingen genom sitt 
aktieinnehav eller genom sin ställning inom företaget. 

 

Gränsbeloppet 
Gränsbeloppet avgör hur stor del av inkomsten som skall beskattas i inkomstslaget kapital. I 
de nya reglerna består gränsbeloppet av tre delar: 

- en del baserad på anskaffningskostnaden för aktierna 

- en lönebaserad del (löneunderlaget) 

- samt en del som baseras på sparat gränsbelopp 

Beräkning av gränsbeloppet kan illustreras på följande sätt: 

Anskaffningskostnaden för aktierna x (statslåneräntan november månad året innan 
beskattningsåret + 9 %) 

+ löneunderlaget reducerat med tio inkomstbasbelopp 

+ sparat gränsbelopp inklusive uppräkning av statslåneränta + 3 %  

Utdelning och kapitalvinster som överstiger gränsbeloppet beskattas enligt den progressiva 
skattesatsen i inkomstslaget tjänst, vilket innebär en skattesats från ca 33 procent upp till 58 
procent. Utdelningar och kapitalvinster upp till gränsbeloppet beskattas istället med en 
skattesats om 20 procent jämfört med de tidigare reglernas 30 procent.   

- Löneunderlagsregeln 
 

Den reformerade löneunderlagsregeln innebär att utbetalda löner i företaget kommer att få en 
ökad tyngd vid beräkning av den del av inkomsten som ska kapitalbeskattas hos ägaren.71 Den 
nya regeln kan innebära att en ägare som tar ut en lön av viss storlek kommer att undantas 
från de s.k. 3:12-reglerna.72 De nya reglerna skall ändock behålla sin preventiva funktion det 
vill säga förhindra att skattemässig inkomstomvandling sker.  

Enligt de tidigare reglerna baserades löneunderlaget på de socialavgiftspliktiga ersättningarna 
till de anställda, reducerat med kvalificerade aktieägares lön samt en reducering av tio 
basbelopp. Dessa regler innebar att även förmåner kunde räknas in i löneunderlaget, de nya 

                                                
71 Se bilaga 1. 
72 Prop. 2005/06:40 s. 1. 



 
 

 
 

III 

regler medger dock endast en medräkning av de kontant ersättningar som företaget betalar ut 
till samtliga anställda. Med samtliga anställdas löner innebär att även kvalificerade 
aktieägares löner får räknas in i löneunderlaget.  

Följande belopp av de totala lönerna får läggas till som gränsbelopp:73 

- 20 procent av lönerna upp till 60 inkomstbasbelopp (ca 2,6 miljoner kronor) 

- 50 procent över lönerna som överstiger 60 inkomstbasbelopp 

-  dock ska en reducering av tio inkomstbasbelopp ske 

För att en kvalificerad aktieägare skall kunna utnyttja Löneunderlagsregeln krävs det att 
denne eller en närstående tar ut en minimilön som ska uppgå till det lägsta av sex 
inkomstbasbelopp plus fem procent av de totala utbetalde lönerna och 15 inkomstbasbelopp. 

- Sparat gränsbelopp 
Ett utdelningsutrymme som inte används under ett år för sparas till nästkommande 
beskattningsår och läggas till gränsbeloppet. Detta belopp ska uppräknas med statslåneräntan 
november månad året innan beskattningsåret plus tre procent.74 Tidigare regler medgav en 
förmånligare beräkning då uppräkningsräntan var statslåneräntan plus sju procent. 

 

Lättnadsreglerna 
De gamla reglerna innebar att ett uttag ur bolaget till en viss schablonmässig bestämd 
kapitalavkastning inte beskattades hos ägarna. I och med de nya 3:12 reglerna har skattefrihet 
för viss utdelning och kapitalvinst slopats. I stället har skattesatsen i kapital sänkts från 30 
procent till 20 procent, dessutom har skattesatsen för onoterade andelar som inte är 
kvalificerade sänkts till 25 procent.75 

 

Förenklingsregeln/schablonregeln 
Om kostnaden för aktierna i ett fåmansföretag är 100 000 kronor och de totala lönerna i 
bolaget understiger 700 000 kronor är det lönsammare att tillämpa den så kallade 
förenklingsregeln. Denna regel innebär att en ägare till ett fåmansföretag alltid kan beskatta 

                                                
73 Prop. 2005/06:40 s. 47-48. 
74 IL 57:13 
75 Prop. 2005/06:40 s. 2. 
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1,5 inkomstbasbelopp (ca 65 000 kronor) i inkomstslaget kapital.76 Detta kan illustreras 
genom följande exempel: 

Anta att omkostnadsbeloppet är 100 000 kronor och den totala lönesumman är 697 752 
kronor. Statslåneräntan är tre procent och ett inkomstbasbelopp är 43 300 kronor. 
Gränsbeloppet blir då följande: 

20 % x (697 752-433 000) = 52 950 kronor 

(9 % + 3 %) x 100 000 = 12 000 kronor 

52 950 kronor + 12 000 kronor = 64 950 kronor77 

                                                
76 Prop. 2005/06:40 s. 53. 
77 Lundén, Fåmansföretag, Skatteregler och skatteplanering s. 103. 
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BILAGA 2: Den nya löneunderlagsregelns effekter 

Nedan finns två exempel för att belysa hur stor vikt de nya reglerna lägger på löneunderlaget.  

EXEMPEL 1 
Antag följande: 
Anskaffningskostnad aktier 800 000 kr 
Statslåneränta  4 procent 
Utbetalda löner 8 500 000 kr
Ägarnas lön 500 000 kr 

Gränsbelopp 2005 blir:  
Löneunderlag = 8 500 000 � 500 000 � (10 * 39 400) = 7 606 000 kr 
Anskaffningskostnad aktier (7 % + 4 %) * 800 000 =  88 000 kr
Löneunderlag (7 % + 4 %) * 7 606 000=  836 660 kr
  924 660 kr

Gränsbelopp 2006 blir: 
Löneunderlag = 8 500 000 � (10 * 43 300) = 8 067 000 kr 
Anskaffningskostnad aktier (9 % + 4 %) * 800 000 = 104 000 kr 
Löneunderlag 1 (upp till 60 inkomstbasbelopp) 20 % * 2 598 000 = 519 600 kr 
Löneunderlag 2 (över 60 inkomstbasbelopp) 50 % * 5 469 000 = 2 734 500 kr 
  3 264 500 kr 

EXEMPEL 2  
Antag följande: 
Anskaffningskostnad aktier 800 000 kr 
Statslåneränta  4 procent 
Utbetalda löner 3 000 000 kr 
Ägarnas lön 500 000 kr 
Sparat gränsbelopp 50 000 kr 

Gränsbelopp 2005 blir: 
Löneunderlaget = 3 000 000 � 500 000- (10 * 39 400) = 2 106 000 kr 
Anskaffningskostnad 
aktier (7 % + 4 %) * 800 000 =  88 000 kr
Löneunderlag (7 % + 4 %) * 2 106 000 =  231 660 kr
Sparat gränsbelopp (100 % + 4 % + 7 %) * 50 000 = 55 500 kr
  375 160 kr

Gränsbelopp 2006 blir: 
Löneunderlaget = 3 000 000 � (10 * 43 300) = 2 567 000 kr 
Anskaffningskostnad 
aktier (9 % + 4 %) * 800 000 = 104 000 kr
Löneunderlag 20 % * 2 567 000 = 513 400 kr
Sparat gränsbelopp (100 % + 4 % + 3 %) * 50 000 = 53 500 kr
  670 900 kr
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BILAGA 3: Intervjuguide för revisor och skattejurist 

1. Berätta om dig själv vad avser befattning, utbildning, anställningsår och liknande. 

2. Sedan årsskiftet är 3:12 reglerna ändrade, vad tror du är det främsta syftet med denna 
förändring? (Teori: De nya 3:12 reglerna) 

3. Vad anser du vara de största förändringarna med de nya reglerna? (Teori: de nya 3:12 
reglerna 

4. Vilken roll har du vid fåmansföretagens utdelningsbeslut? (Teori: Agentteorin, ägare-
revisor) 

- Hur ser beslutsgången ut i de företag där du har en rådgivande funktion? Vad 
tar du hänsyn till? (likviditet, investeringsplan, kapitalbehov, 
skuldsättningsgrad etc.) 

5. Tror du att de ändrade reglerna påverkar fåmansföretagens utdelningsbeslut?   

- På vilket sätt? (Teori: artikeln om hur skatter påverkar företag, Lintners studie) 

6. Anser du att det finns en risk att ägare till ett fåmansföretag agerar utifrån sin 
privatekonomi vid utdelningsbeslut? (Teori: Nyttomaximering för ägarna, Miller & 
Modigliani) 

7. Kan detta leda till att företagens kapitalstruktur förändras? (Teori: Bertmar 
Hävstångseffekten) 

8. Anser du att fåmansföretagens ägarstruktur påverkar företagets utdelningsbeslut? 
(Teori: Ohde, Bertmar) 

- Blir utdelningsbeslut speciellt enkla eller svåra att fatta med tanke på att 
företaget har få ägare? 

9. Hur är fåmansföretagens utdelningspolitik relaterad till investeringsplaner och 
finansieringsbehov? Är utdelningspolitiken över � eller underordnad någon eller några 
av dess två? (Teori: D´Souza, Lintner) 

10. Vad kan få fåmansföretag att ändra rådande utdelningspolitik? (Teori: Lintner) 

11. Vilka faktorer anser du vara de viktigaste vid utdelningsbeslut för fåmansföretag? 
(Teori: Lintner, D´Souza) 
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BILAGA 4: Intervjuguide för fåmansföretag 

1. Berätta om dig själv vad avser befattning, utbildning och liknande. 

2. Sedan årsskiftet är 3:12 reglerna ändrade, vad tror du är det främsta syftet med denna 
förändring? (Teori: 3:12 reglerna) 

3. Vad anser du vara de största förändringarna med de nya reglerna? (Teori: 3:12 
reglerna) 

4. Enligt regeringen skall reglerna bli mer gynnsamma för ägare av fåmansföretag. Blir 
de det enligt dig? 

5. Hur ser beslutsgången ut när utdelningsbeslut skall tas? (Teori: Agentteorin, ägare-
revisor) 

6. Anlitar ni någon revisor eller skattejurist som hjälper till vid utdelningsbeslut? 

- Hur ser denna persons roll ut? 

7. Kommer de ändrade reglerna påverka era utdelningsbeslut? (Teori: artikeln om hur 
skatter påverkar företag, Lintners studie) 

- På vilket sätt? 

8. Anser du att er ägarstruktur påverkar era utdelningsbeslut? (Teori: Ohde, Bertmar) 

- Blir utdelningsbeslut speciellt enkla eller svåra att fatta med tanke på ni är få 
ägare? 

9. Anser ni att er utdelningspolitik är relaterad till era investeringsplaner och 
finansieringsbehov? Är utdelningspolitiken över � eller underordnad någon eller några 
av dess två? (Teori: D´Souza, Lintner) 

10. Vad kan få er att ändra rådande utdelningspolitik? (Teori: Lintner) 

11. Vilka faktorer anser du vara de viktigaste vid era utdelningsbeslut? (Teori: Lintner, 
D´Souza) 

 


