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SAMMANFATTNING 

 

Uppsatsens titel: En studie om fåmansföretag och dess utdelning  

– Hur påverkar 3:12 reglerna företagens utdelningsbeslut? 
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Författare: Annu Bhaskar & Daniel Teglund  

 

Handledare: Curt Scheutz 

 

Nyckelord: Fåmansaktiebolag, 3:12-reglerna, utdelning, revisionsplikt. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ägare till fåmansföretag resonerar vid 
utdelning.  
Delsyfte: Vilka faktorer påverkar fåmansföretagen och vad de måste ta hänsyn till. 
 

Metod: Kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

Empiri: Fallstudie på fem fåmansföretag och kvantitativ undersökning på 50 stycken 

fåmansföretag.  

 

Slutsats: Det viktigaste resonemanget för fåmansföretagare vid utdelning är att det ska finnas 

tillräckligt med kapital i företaget för att de skall kunna fortsätta sin verksamhet. Något som 

var väldigt viktigt för fåmansägarna var att inte överskrida 3:12-reglernas gränsbelopp, för att 

undvika att en del av utdelningen beskattas som inkomst av tjänst.  

Revisorn är även en faktor som påverkar storleken på utdelningarna. Utdelningarna har blivit 

större sedan de nya 3:12-reglerna infördes år 2006.  
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Definition av ord 

 

SME- Företag enligt EU 

SME: Small and medium sized enterprise (små och mediumstora företag). Definieras här 

som: 

Microföretag: Mindre än tio anställda. Omsättning på mindre än 2 000 000 euro eller en 

balansomslutning på mindre än 2 000 000 euro. 

Småföretag: Mindre än femtio anställda. Omsättning är mindre än 10 000 000 euro eller en 

balansomslutning på mindre än 10 000 000 euro.  

Mediumföretag: Mindre än 200 anställda. Omsättning på mindre än 50 000 000 euro eller en 

balansomslutning på mindre än 43 000 000 euro.1 

 

Indelning i företagsklasser för kvantitativa delen av studien 

Små fåmansföretag: Mindre än en miljon kronor i omsättning 

Medelstora fåmansföretag: Företag med en till sex miljoner kronor i omsättning 

Stora fåmansföretag: Företag med över sex miljoner kronor i omsättning. 

 

Fåmansföretag 
Definieras av inkomstskattelagen som ett företag där: 
”1. fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 
procent av rösterna för samtliga andelar i företaget, eller 
 
2. näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är 
oberoende av varandra och där en fysisk person genom innehav 
av andelar, genom avtal eller på liknande sätt har den faktiska 
bestämmanderätten över sådan verksamhet och självständigt 
kan förfoga över dess resultat.”2 

 

Inkomst av tjänst  

Om utdelningsbeloppen överstiger 3:12-reglernas gränsbelopp betraktas det överstigande 

beloppet precis som vanlig lön och beskattas alltså som inkomst av tjänst . Egenavgiften för 

en företagare som går till bland annat pension och sjukförsäkring är på 30,71 % och den 

genomsnittliga kommunalskatten i Sverige är på 31,44%3.  För företagare som tjänar över 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm 
2 Kapitel 56, 2 § IL 
3 http://www.skatteverket.se/skatter/skattetabeller/08/om.4.19b9f599116a9e8ef368000257.html 
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328 800 kronor beskattas det överskridande beloppet även med en statlig inkomstskatt på 

20%.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4http://www.skatteverket.se/funktioner/svarpavanligafragor/privatperson/belopp/privatbeloppfaq/20050418narsk
amanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html 
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1. Bakgrund 
 

”Småföretagen utgör ryggraden i den europeiska ekonomin.” Så börjar en rapport från EU 

som behandlar hur viktigt det är med småföretag för ekonomin som helhet. Rapporten menar 

att det är i småföretag som idéer skapas och sysselsättningen finns. Dock är det också 

småföretagen som är de känsligaste, för byråkratiskt krångel, för konjunkturer och för andra 

förändringar i företagsklimatet. Rapporten menar att det är viktigt att belöna framgång inom 

småföretag och minska byråkratin. Ett bra klimat för småföretag är därför mycket viktigt för 

ett lands tillväxt.5 

I Sverige har alla aktiebolag revisionsplikt. För att uppnå EU-kraven på harmonisering finns 

det ett förslag om att avskaffa revisionsplikten i Sverige för mindre aktiebolag. Tanken bakom 

förslaget är att underlätta för de småföretagen och att ge dessa minskade kostnader.6  

 

Småföretagande är viktigt inte minst i Sverige. I Sverige utgör dessa företag 92 % av alla 

arbetsställen och sysselsättningen inom småföretagen har ökat, både i Sverige och i EU som 

helhet.7 En viktig del av dessa småföretag är aktiebolag. Aktiebolag som i Sverige definieras 

som fåmansföretag8 har fått specialanpassade skatteregler bland annat gällande beskattning av 

aktieutdelning och dessa regler kallas 3:12-reglerna.  

 

3:12-reglerna infördes i sin första form i den stora skattereformen 1991. Syftet med reglerna 

var att förhindra att ägare till fåmansföretag tog ut företagets överskott som utdelning istället 

för att ta ut högre lön.9 Detta ansågs problematiskt då utdelningen inte är grund för pension 

och sociala avgifter10. Andra bakomliggande orsaker med 3:12-reglerna var att 

utdelningsbeloppet ska grunda sig delvis på hur mycket ägaren/ägarna tillfört företaget och 

delvis för hur mycket sysselsättning företaget skapar.11  

Reglerna har sedan 1991 ändrats ett flertal gånger, den senaste förändringen gäller för 

inkomståret 2008.12  

                                                 
5 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/docs/charter_sv.pdf 
6 http://regeringen.se/content/1/c6/08/84/18/2d6312bf.pdf  
7 https:guoa.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/4353/1/ah2005_06.pdf 
8 Kapitel 56, 2 § IL   
9 Edin Per-Olof, Hansson Ingemar & Lodin Sven-Olof, Reformerad ägarbeskattning 3:12 (Stockholm: 2005) sid 
20. 
10 http://www.skatteverket.se/skatter/ovrigt/pgi.4.4f3d00a710cc9ae1c9c80008300.html 
11 Proposition 2005/06:40  
12 Sandström Kjell & Svensson Ulf, Fåmansföretag, (Stockholm 2008) sid. 16 
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År 2006 förändrades 3:12-reglerna drastiskt, förändringen betydde att fåmansägare skulle få 

en lägre beskattning på utdelning än tidigare i samband med vissa krav. De nya 3:12-reglerna 

består utav två olika beräkningsmetoder, förenklingsregeln och huvudregeln. 13 

Förenklingsregeln grundar sig på ett schablonbelopp och vänder sig främst till de företag som 

har få anställda14, huvudregeln grundar sig i ett löneutrymme som företaget måste uppfylla, 

denna metod ger oftast möjlighet till stora summor av utdelning för en låg beskattning. Om 

utdelningsbeloppen överstiger det av reglerna tillåtna utdelningsutrymmet beskattas det 

överstigande beloppet som inkomst av tjänst .       

 

Enligt den nya aktiebolagslagen som tillsattes år 2005 om värdeöverföring som behandlar 

bland annat aktieutdelning måste styrelsen vid utdelning ta hänsyn till både beloppsspärren 

och försiktighetsregeln. 15 

Försiktighetsregeln säger att en värdeöverföring bara får förekomma om den kan anses vara 

försvarlig när man beaktat företagets reella finansiella ställning med betoning på soliditet och 

likviditet.16 Styrelsen är genom detta tvingade att komma med ett yttrande om hur regeln har 

tillämpats. 17 

 

 

                                                 
13 Edin Per-Olof, Hansson Ingemar & Lodin, Sven-Olof, Reformerad ägarbeskattning 3:12 (Stockholm: 2005) 
sid 25 
14 Sandström Kjell & Svensson Ulf, Fåmansföretag, (Stockholm 2008) sid. 130 
1518 kap. 4 § ABL. 
16 17 kap. 3 § andra stycket, ABL. 
17 18 kap. 4 § ABL. 
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2. Problemdiskussion  
Dagens 3:12-regler baseras på bland annat att företag har ett löneutrymme, detta löneutrymme 

baseras i sin tur på företagets lönekostnad för det föregående året. Företagen har alltså 

möjligheten att själva påverka storleken på utdelningsutrymmet genom att öka 

lönekostnaderna, genom att höja löner eller genom att nyanställa. 3:12-reglerna ger därför en 

möjlighet för företagen att påverka storleken på aktieutdelningen som görs till en låg 

beskattning. Aktiebolagslagen kräver att utdelningarna ska vara försvarliga med fokus på 

företagens konsolideringsbehov och soliditet och manar till försiktighet. Däremot ger 

skatterättslig lagstiftning möjlighet till stora utdelningar som kan påverka företagens 

fortlevnad negativt. Samtidigt är revisionsplikten sannolikt på väg att avskaffas och företagen 

behöver inte längre ha kontakt med revisorer. Hur ser det ut för fåmansföretagen i Sverige och 

vad kommer framtiden att utvisa?  

 

Vi ställer oss frågorna: 

• Utnyttjar fåmansföretagen 3:12-reglerna och hur upplever de dem? 

• Kan man se några effekter av den nya 3:12-regeln?  

• Är företagens utdelningar försvarliga med hänsyn till soliditeten? 

• Är revisorerna en faktor som påverkar storleken på utdelningarna? 

• Kan avskaffandet av revisionsplikten leda till att företag gör  

utdelningar som inte är försvarliga enligt aktiebolagslagen? 

 

 

3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ägare till fåmansföretag resonerar vid utdelning.   

3.1 Delsyfte 

Vilka faktorer påverkar fåmansföretagen och vad de måste ta hänsyn till. 
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4. Avgränsning 

 

3:12-reglerna innefattar inte endast regler om utdelning, de innefattar även regler vid 

försäljning av fåmansföretag. Vi valde att avgränsa oss till reglerna kring utdelning och 

kommer av denna anledning endast belysa utdelningssynpunkten fortsättningsvis i 

undersökningen.  

Vi har även valt att begränsa oss till företag som är aktiva i Stockholms län på grund av att vi 

ville vara tidseffektiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 10

5. Metod 

 

5.1 Vetenskapssyn 
 
Metod betyder att följa en bestämd väg mot ett mål. Samhällsvetenskapliga metoder handlar 

om hur vi ska gå tillväga när vi hämtar information om verkligheten, och hur vi ska analysera 

vad informationen berättar och genom det ska den ge ny insikt i samhällsmässiga förhållanden 

och processer. Genom metodläran ska man bland annat se om våra antaganden 

överensstämmer med verkligheten eller inte.18  

 

5.2 Hermeneutik 
 
Uppsatsens grund kommer att grunda sig i tolkningsläran hermeneutik. Hermeneutik menar 

att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka mänskligt liv 

och hur det kommer i uttryck i det talade och skrivna språket samt människors handlingar och 

i mänskliga livsyttringar. Inom denna tolkningslära vill man försöka se helheten i 

forskningsproblemet och forskaren använder sin egen förförståelse som ett verktyg i 

tolkningen. 19 

 

5.3 Deduktion 
 
I uppsatsen utgår vi även från ett deduktivt synsätt, man kan även välja att utgå från ett 

induktions- eller abduktionssynsätt. När man använder sig av utav detta synsätt utgår man 

från befintliga teorier och allmänna principer och drar sedan slutsatser om enskilda 

företeelser. Med ett deduktivt arbetssätt antas objektiviteten stärkas i forskningen eftersom 

utgångspunkten tas från redan befintlig teori. 20 Vi valde att ha detta synsätt eftersom vi hade 

befintliga teorier då vi ville undersöka om de överensstämde med verkligheten.   

 

 

                                                 
18 Tufte Per Arne & Johannessen Asbjorn Samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: 2003), sid. 17 
19 Patel Runa & Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder, (Lund: 2003) sid. 29-30 
20 Ibid. sid. 29  
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5.4 Val av metod 
 
För att uppnå syftet med undersökningen har vi valt att använda oss utav både kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

 
5.4.1 Kvalitativ undersökning  

Kvalitativ data som oftast används i intervjuer är en dataanalys som gör att forskaren bland 

annat kan fokusera på hur diskussionen löper, vilka uppfattningar och tolkningar som kommer 

till uttryck 21. Den kvalitativa ansatsen har större flexibilitet än den kvantitativa ansatsen 

genom att forskaren i högre utsträckning kan låta informanterna styra den information som 

framkommer så att personen lättare kan upptäcka förhållanden som man inte tänkt på i 

förväg.22 Detta undersökningsupplägg har en låg grad av standardisering och man kan inte 

som forskare avgöra om man får det sanna svaret på en fråga.23 Vi valde att använda denna 

undersökningsmetod under intervjuerna av fem fåmansföretag varav var två 

redovisningsbyråer.  

 

5.4.2 Kvantitativ undersökning  

Den kvantitativa datan lämpar sig för räkneoperationer. De teoretiska variablerna görs om till 

operationaliserade variabler som kan mätas med till exempel tal. Kvantitativa ansatsen 

underlättar uppsatsen genom att man kan dra statistisk generalisering vid slumpmässigt urval, 

om forskarna inte har tillämpat slumpmässigt urval kan man istället arbeta med överförbarhet 

kring uppsatsen. Faran med kvantitativa frågor är att de ger svar på sådant som endast 

forskaren är intresserad av och detta är en risk att man förbiser viktig information. 24 Vi valde 

att ha detta undersökningsupplägg då vi analyserade offentliga dokument bestående av 

årsredovisningar från fåmansföretag.    

 

 

 

 

                                                 
21 Tufte Per Arne och Johannessen Asbjorn, Samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: 2003), sid. 70 
22 Ibid., sid. 70-71 
23 Patel Runa och Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder, (Lund: 2003) sid. 78 
24 Tufte Per Arne och Johannessen Asbjorn Samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: 2003), sid. 69-74 
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5.5 Urval 
 
Vår population är fåmansföretagare i Sverige men urvalet fick begränsas till fåmansföretagare 

i Stockholms län. Urvalet fick begränsas eftersom vi inte ansåg att det var möjligt att intervjua 

eller analysera alla fåmansföretag i Sverige inom tidsramen för uppsatsen. Vi intervjuade fem 

fåmansföretag varav två var redovisningsbolag. Vid intervjuerna av redovisningsbolagen 

valde vi att intervjua dem som både fåmansägare och redovisningskonsulter/revisorer.  

Utöver detta valde vi att analysera 50 stycken årsredovisningar som publicerats av andra 

fåmansföretag än de vi intervjuade.  

 

5.6 Datainsamling  
 

Det finns flera olika sätt att samla in data på bland annat observationer, intervjuer, 

frågeformulär, privata eller offentliga dokument.  

 

5.6.1 Fallstudie  

Fallstudier kan man sammanfatta att man samlar mycket information om ett avgränsat 

fenomen. 25 Genom fallstudier vill forskaren få fram det säregna och väsentliga med det 

enskilda fallet. En fallstudie kan bestå utav flera fall, avsikten är att man jämföra huvudfallet 

med de andra fallstudierna.   

  

5.6.2 Intervju 

Inför intervjuerna valde vi att använda oss av fallstudier eftersom målet var att få fram det 

säregna och väsentliga med det enskilda fallet.26  

Som forskare kan man välja mellan tre olika metoder vid genomförandet av frågorna. Som 

forskare kan man välja mellan att använda sig av strukturerade, ostrukturerade och delvis 

strukturerade intervjuer, vi valde att använda oss av delvis strukturerade intervjufrågor. Delvis 

strukturerade frågor grundar sig på en intervjuguide27, intervjuguiden är en lista över teman 

och generella frågor som ska tas upp under intervjuns gång. Dessa olika teman härstammar 

från de forskningsfrågor som undersökningen ska belysa och i regel är frågorna menade att 

uppmuntra informanterna att komma med fördjupande information. 28 

                                                 
25 Tufte Per Arne och Johannessen Asbjorn Samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: 2003), sid 56-57 
26 Ibid, sid. 56 
27 Se bilaga 1 
28 Tufte Per Arne och Johannessen Asbjorn Samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: 2003), sid. 98 
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För att lokalisera fåmansföretagen i Stockholms län valde vi att ha utvalda kriterier29 som 

kännetecknade fåmansföretag. Vi valde att använda oss utav dessa kriterier eftersom vi ville 

minimera risken för att kontakta företag som inte tillhörde kategorin fåmansföretag.  

För att kunna utnyttja kriterierna valde vi att använda databasen affärsdata. Vi valde denna 

databas eftersom studerande på Södertörns högkola har gratis tillgång till databasen och den 

tillgodoser vårt behov av information om aktiebolag och deras årsredovisningar. 30 

 

5.6.3 Årsredovisningar 

Huvudsyftet med att avläsa årsredovisningar var bland annat för att kunna se om 

utdelningsbeloppet har ökat sedan 3:12-reglerna infördes. Vi valde att jämföra 

årsredovisningar från år 2004, 2005 och 2006, vi valde att ta hänsyn till olika variabler för att 

se om det finns korrelation mellan olika de olika variablerna i samband med de nya 3:12-

reglernas införande. För att finna dessa olika årsredovisningar valde vi även här att utgå från 

olika kriterier31 för att vara tidseffektiva. 

 

För att bearbeta den kvantitativa informationen kan man välja två olika sätt att sammanställa 

datan, deskriptiv och hypotesprövande statistik. Vi valde att bearbeta utifrån deskriptiv 

statistik, denna metod används genom att siffror ska ge en beskrivning av det insamlade 

materialet, och genom detta belysa forskningsproblemet.32 Vi ansåg att denna metod passade 

redogörelsen av den kvantitativa datan bäst eftersom vi ville göra jämförelser med den 

kvalitativa och kvantitativa analysen.   

 

Under arbetets gång upptäckte vi att generalisering av den kvantitativa datan inte var möjligt 

eftersom vi inte gjort ett obundet slumpmässigt urval, stratifierande urval eller helt 

systematiskt urval. 

De olika variablerna vi använde oss av kan befinna sig på olika skalnivåer, nominalnivå, 

ordinalnivå, intervallnivå och kvotnivå. 33  Vi valde att använda nominalnivå då vi delade in 

företagen i grupper. Vi valde bland annat att rangordna företag i små, medel och stora företag 

för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan dem. Vi valde att göra en egen 

                                                 
29 Se bilaga 2  
30 http://www.affarsdata.se/ 
31 Se bilaga 2 
32 Patel Runa och Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder, (Lund: 2003) sid. 109  
33 Ibid., sid. 110 - 111 
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definition på de 50 systematisk utvalda företagen, företagen rangordnades efter deras 

omsättning. Småföretagen hade en omsättning mellan 0 – 999 999 kr, medelstora företag hade 

en omsättning mellan 1 000 000 – 5 999 999 och de stora företagen hade omsättning från 

6 000 000 och uppåt. Vi valde denna uppdelning eftersom vi ville ha en jämn fördelning 

mellan de 50 företagen som vi analyserade för att sedan göra jämförelser mellan dem. Vi 

valde även att beräkna genomsnitt och median för dessa företagskategorier för att se om det 

fanns stora avvikelser.  

 

5.7 Tidigare forskning 
 
Det har skrivits ett fåtal uppsatser som berör 3:12-reglerna. De flesta av uppsatserna har 

skrivits under hösten 2007 och publicerats under våren 2008. Detta kan bero på att de nya 

3:12-reglerna började gälla från år 2006. Vi väljer att nämna ett par av uppsatserna som vi 

läst. 

 

En magisteruppsats som skrev hösten 2007 på Umeå universitet av författarna Johanna 

Embretzén och Marie Nilsson. Uppsatsen titel är "En speciell fålla- en studie om hur 3:12-

reglerna påverkar fåmansföretagens ekonomi och beteende.” Uppsatsen handlar om att 

undersöka hur fåmansföretagares investeringsbeslut påverkas av 3:12-reglerna. 

 

En annan magisteruppsats skrevs våren 2007 på Uppsala universitet av författarna Tobias 

Åkerberg och Therese Widell. Uppsatsens titel är ”Fåmansföretagsreglerna ändras igen, med 

tre fiktiva företag analyseras effekterna”. Uppsatsen handlar om tre företag och syftet är att 

utifrån dessa analysera de förväntade effekterna av de nya 3:12-reglerna. 

 

5.8 Tillförlitlighet & relevans 
 

5.8.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet rör undersökningens data till exempel vilken data som man har använt, 

insamlingssätten och hur forskaren har bearbetat detta. För att mäta datas tillförlitlighet kan 

man upprepa samma undersökning på samma grupp vid två olika tidpunkter, eller att flera 
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forskare undersöker samma fenomen och kommer fram till samma resultat och om resultatet 

blir samma är detta ett uttryck för hög tillförlitlighet.34  

 

Vi anser att uppsatsens tillförlitlighet är hög, vi antar att våra intervjuobjekt talar sanning och 

vi anser att den kvantitativa datan har hög tillförlitlighet. Den kvantitativa datan är styrd av 

lagar och regler som företagen måste följa och som vi tror att de följer.  

 

5.8.2 Relevans  

Relevans är en fråga om hur bra, eller relevant, datan representerar fenomenet som undersöks. 
35 

Vi anser att vår data är relevant för vår undersökning eftersom vi undersöker det vi utgav oss 

för att undersöka. Dock kan vi inte generalisera från urval till population på grund av urvalets 

storlek.  

Relevansen i böckerna anser vi vara god eftersom de är författade av välrennomerade 

akademiker eller väletablerade organisationer. 

Internetkällorna och dokumenten anser vi ha god relevans eftersom de är utgivna av statliga 

organisationer eller den Europeiska Unionen.  

När det gäller internetkällorna och dokumenten som är utgivna av statliga organisationer och 

Europeiska Unionen anser vi dessa vara trovärdiga källor eftersom det finns bra kontroll inom 

dessa organisationer. 

 

5.8.3 Källkritik 

”Hur vet jag det jag tror att jag vet”36 
 

Källkritik handlar om att bedöma sanningshalten i informationen man studerar. 

Källkritik kan bedömas enligt de källkritiska principerna; 

 

• ”Äkthet: Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

• Tidssamband: Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans 

berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

                                                 
34 Tufte Per Arne & Johannessen Asbjorn, Samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: 2003), sid. 28-29 
35 Ibid., sid. 47 
36 Thurén Torsten, Källkritik,(Liber) 2005 sid 9 
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• Oberoende: Källan ska stå för sig själv, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. 

• Tendensfrihet: Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk 

bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska 

eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden.”37 

 

De tryckta källorna vi använde oss utav i uppsatsen anser vi att de alla uppfyller kraven för 

källkritik. Vi har ingen anledning att tvivla på att källorna är något annat än de utger sig för att 

vara vi har heller ingen anledning att tvivla på att källorna försöker ge en falsk bild utav 

verkligheten. Källorna är oberoende och principen om tidssamband ser vi ingen anledning att 

anmärka. 

 

Vi har även använt oss utav källor hämtade från Internet. Dessa källor har flera olika 

upphovsmän, ofta är det dock stora organisationer som Europeiska Unionen eller olika statliga 

myndigheter. Eftersom de tillhandahålls över internet och därför är en kopia finns det en risk 

att de inte överensstämmer med originalet, denna risk bedömer vi dock som liten på grund av 

att organisationerna och myndigheterna som tillhandahåller dem åtnjuter hög trovärdighet. 

Vi har av samma orsak ingen anledning att tro att internetkällorna försöker förvränga 

verklighetsbilden. 

 

Dokumenten vi använt oss utav i uppsatsen består till största delen utav årsredovisningar. 

Dessa dokument har visserligen en upphovsman som kan tänkas vilja ge en skev bild av 

verkligheten men eftersom de granskas av en oberoende revisor anser vi att de uppfyller 

kravet om tendensfrihet. Kraven om äkthet och tidssamband uppfylls. Detta eftersom källan är 

vad den utger sig för att vara, och det har gått kort tid mellan händelsen som beskrivs och 

tidpunkten den beskrivs på. 

 

5.8.4 Bortfall  

Bortfallsanalyser genomförs när det förekommer ett bortfall av respondenter i en 

undersökning, detta kan ge upphov till en snedvridning av resultatet och därför påverka 

generaliserbarheten negativt, detta kallas även för borttfallsbias.38 Det finns två olika typer av 

bortfall, externt bortfall kallas det när en respondent av någon anledning inte är med i 
                                                 
37 Thurén Torsten, Källkritik,(Liber) 2005, sid. 13 
38 http://www.scb.se/Grupp/Metod/_Dokument/2000-4.pdf 
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undersökningen, trots att respondenten klarat sig igenom urvalsprocessen, internt bortfall 

däremot är när respondenten deltar i undersökningen som helhet, men att en eller flera frågor 

är obesvarade eller oförståeliga. 

 

Inför den kvalitativa delen kontaktade vi 55 företag som vi hade valt ut genom vår 

urvalsprocess. Utav 55 företag bokade vi intervjuer med sex stycken företag. Intervjuerna 

genomfördes dock bara med fem av dessa, det sjätte företaget förlorade vi kontakten med 

efter en ombokning av intervjutillfället.  

De resterande företagen som inte ville ställa upp på intervju får anses vara ett externt bortfall. 

Dessa företag uppgav ett antal olika anledningar bland annat att de inte hade tid eller att de 

inte ansåg sig tillräckligt insatta i ämnet. Detta menar vi att det kan vara ett problem, då 

personer med bristande kunskaper i ämnet kan ha blivit underrepresenterade i 

undersökningen, vi fick uppfattningen att personer med bristande kunskaper sa nej oftare än 

personer som sa sig ha kunskap i ämnet. Dock menar vi att dessa finns representerade i 

uppsatsen i form utav företag Q, som inte var påläst eller besatt några speciella kunskaper i 

området. Något internt bortfall förekom inte i den kvalitativa delen av undersökningen. 

 

Inför den kvantitativa datan genomförde vi vårt urval genom att ta var femte aktiebolag med 

mindre än 20 anställda i Stockholms län som finns med i databasen Affärsdata. Detta gjorde 

vi eftersom vi inte visste från början om dessa bolag överhuvudtaget gjorde en utdelning och 

därför var det många bolag som föll bort på grund av detta. För att uppnå vårt uppsatta mål på 

50 stycken fåmansbolag läste vi 291 årsredovisningar. Vi valde att ha 50 stycken företag i den 

kvantitativa delen eftersom vi förmodade att bortfallet kunde bli högt och ta mer tid än 

beräknat. 

Eftersom det var väldigt få företag (sex av 50 stycken) som hade sina årsredovisningar från 

2007 uppe så fanns det ett internt bortfall. På grund av detta valde vi att bortse från år 2007 

årsredovisningar i denna undersökning. 

 

5.8.4 Kritik mot metod 

 

För att vår undersökning skulle ha blivit ännu bättre kunde vi genomfört fler intervjuer och 

kategoriserat dessa fåmansföretag efter vilken bransch de är verksamma i och storleken på 
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företaget. Att undersöka olika branscher och företagens storlek hade varit intressant om man 

hade funnit skillnader i dessa kategorier.   

För att uppnå generaliserbarhet borde vi ha haft mer kvantitativ data där vi hade gjort ett 

slumpmässigt urval.  

För att representera populationen på ett bättre sätt kunde vi även ha haft fåmansföretag från 

hela Sverige med i undersökningen och inte begränsat oss till Stockholms län. Dessutom 

kunde vi ha haft en testgrupp för att förstärka tillförlitligheten.   
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6. Teori 
 
6.1 Agentteori 
 
Agentteorin är en positivistisk redovisningsteori och där grunduppfattningen är att alla 

människor är nyttomaximerande39. Denna teori tenderar att söka efter teorier som förklarar 

tillvägagångssätt inom redovisning för att utöka informationens tillgänglighet för investerare 

eller för att göra marknaden mer effektiv. 

Agentteorin är även deskriptiv vilket betyder att teorin försöker förklara skillnaderna i 

redovisningspraxis, men inte ändra på dem. 40 

 

Teorin vill förklara verksamhetsrelationer mellan olika parter som är involverade i ett företag, 

speciellt med information om redovisning. Man kan säga att agentteorin vill ge en teoretisk 

förklaring av redovisningsyrket, en förståelse för finansiell information och kostanden för 

informationen. 

 

Teorin koncentrerar sig på relationer där välfärden av en person t.ex. ägaren överlämnas till 

en annan person t.ex. revisor.41 En agentrelation uppstår när t.ex. ägaren inte har tillräcklig 

kunskap, undervisning eller tid för att klara av företaget själv, därför måste de oftast anställa 

någon för att representera företaget. Dessa representanter är så kallade ”agenter”. Ägarna 

(som även kallas för ”principal”) för företaget anförtror sig till agenterna för att de ska fatta 

beslut som ligger i företagets bästa intresse.42 Det förekommer dock att intressekonflikter 

existerar mellan agenterna och principalen, denna konflikt uppstår eftersom båda parterna är 

nyttomaximerande. Principalen kan inte kontrollera agenternas beslut som de fattar och detta 

leder till incitament för agenten att nyttomaximera. Genom de olika besluten de gör tar 

agenterna inte endast hänsyn till företagets bästa utan även för sina egna.43 

 

                                                 
39 Schroeder Richard, Clark Myrtle & Cathey Jack, Financial accounting theory and analysis, (USA, 2005), sid. 
114  
40 Ibid. sid.116 
41 Kam Vernon, Accounting theory, (USA, 1990) sid. 550 
42 Schroeder Richard, Clark Myrtle & Cathey Jack, Financial accounting theory and analysis, (USA, 2005), sid. 
114 
43 Ibid sid. 115 
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Agentteorin kan också ibland vara normativ genom att påverka politikiska beslut. Många 

gånger uppstår dessa politiska påtryckningar genom att något problem skapar ineffektivitet på 

marknaden och kan endast avhjälpas genom politiska ingripanden. 44 

 

6.2 Ägarteorin 
 

Avkastningen på vinsten från företaget ska gå till ägarna. 

Överflödet av intäkter mot kostnader tillfaller direkt till aktieägarna; detta representeras som 

förmögenhet hos ägarna t.ex. vinsten från företaget definieras oftast som vinsten till 

aktieägarna.45  

 

”Tillgångar – Skulder = aktieägarnas eget kapital”  

 

6.3 Enhetsteorin 
 

Enhetsteorin bygger på att den juridiska personen är en separat enhet från ägarna.46 Man ser 

eget kapital som en del av företagets skulder. Det är företaget som har tillgångar och skulder 

och inte ägarna.  

 

”Tillgångar = Eget kapital  + Skulder” 47  

 

Enheten är ingen person och kan inte agera på egen hand. Överlevnaden av företaget är inte 

beroende av överlevnaden av aktieägarna.48 

 
6.4 Fortlevnadsprincipen 
 
”Det förutsätts att företagets verksamhet kommer att fortsätta om inte företagets livslängd 

uppenbarligen är begränsad, t.ex. genom ett nedläggningsbeslut.” 49 

 

                                                 
44 Schroeder Richard, Clark Myrtle & Cathey Jack, Financial accounting theory and analysis, (USA, 2005), sid. 
116 
45 Henriksen Eldon, Accounting theory, sid. 770 
46 Kam Vernon, Accounting theory sid 305 
47 Artsberg Kristina, Redovisningsteori, sid. 318 
48 Kam Vernon, Accounting theory, sid. 306 
49 FAR 2005, sid. 1372 
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”När företaget bedömer huruvida det finns förutsättningar för ett antagande om fortlevnad, tar 

det hänsyn till all tillgänglig information beträffande den framtida tidsperiod som kan 

överblickas, vilket bör minst, men inte begränsas till, tolv månader efter balansdagen.” 50 

 

6.5 Allmänna principer 
 
”Lagen föreskriver vissa grundläggande principer för hur en årsredovisning skall upprättas. 

Sådana grundläggande principer är kraven på överskådlighet och god redovisningssed och 

kravet att balansräkning, resultaträkning och noter skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Om det behövs för att åstadkomma en 

rättvisande bild skall tilläggsupplysningar lämnas.” 51 

 

6.6 God redovisningssed  
 
Överskådlighet och god redovisningssed  

”2§ Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enighet med god 

redovisningssed” 

 

Rättvisande bild 

”3§Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 

skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.  

Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från 

normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.” 
52 

 

6.7 Förvaltningsberättelsens innehåll 
  
”Förvaltningsberättelsen skall utformas så att den kompletterar den information som ges i 

balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys/kassaflödesanalys och noter. Målet är att 

den skall återspegla det enskilda bolagets verkliga förhållande och tillsammans med övrig 

information ge en så allsidig bild som möjligt.  

Särskilda upplysningar lämnas om 

                                                 
50 FAR, 2005, sid. 1090 
51 Ibid., sid. 1371 
52 Ibid., sid. 277  
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1. Sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen 

eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av bolagets ställning och resultat. 

2. Sådana händelser av väsentlig betydelse för bolaget som har inträffat under 

räkenskapsåret eller efter dess slut.  

3. Bolagets förväntade framtida utveckling.  

 

6. Uppgifter om förvärv, överlåtelser samt innehav av egna aktier.” 53 

 

6.8 3:12-reglerna 
 
Det finns två olika sätt att räkna ut utdelningsmöjligheten i samband med 3:12-reglerna; 

förenklingsregeln och huvudregeln.  

 

6.8.1 Förenklingsregeln  

När man använder sig av förenklingsregeln beräknar man inte löneutrymme och man gör inte 

heller någon uppräkning av omkostnadsbeloppet.  

 

Man utgår från ett gränsbelopp som utgörs av två gånger inkomstbasbeloppet som 

gällde året innan vilket innebär 91 800 för taxeringsåret 2007 (89 000 kronor år 2006). 

Gränsbeloppet fördelas med lika belopp på det totala antalet aktier i bolaget. Till 

gränsbeloppet lägger sedan företaget eventuella sparade utdelningsutrymme från föregående 

år uppräknat med ränta. Vid 2007 års taxering var räntan 6,54 %.  

 

”Sammanfattning – förenklingsregeln 

gränsbeloppet enligt förenklingsregeln består av 

• 2 x inkomstbasbeloppet (89 000 kr) 

och 

• kvarstående sparat utdelningsutrymme från tidigare år * 106,54 %.” 54 

 

                                                 
53 FAR, 2005, sid. 1374 
54 http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/292.4.39f16f103821c58f680007349.html  
sid. 10 
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6.8.2 Huvudregeln 

När företag använder sig utav huvudregeln används ett löneunderlag. Detta underlag 

multipliceras med statslåneräntan vid november månads utgång året innan beskattningsåret 

ökat med nio procentenheter. Vid november månads utgång 2006 var statslåneräntan 3,54 %. 

För taxeringsåret 2007 ska därför underlaget multipliceras med 12,54 %. 

 

Till löneunderlaget ska man, under vissa förutsättningar, lägga till ett så kallat lönebaserat 

utrymme. Precis som vid förenklingsregeln lägger man slutligen till det sparade 

utdelningsutrymmet uppräknat med ränta. 

  

 

6.8.3 Beräkning av det lönebaserade utrymmet 

 
Endast den som äger aktier vid beskattningsårets ingång har rätt att beräkna lönebaserat 

utrymme. Det lönebaserade utrymmet, som ska användas då du beräknar gränsbeloppet enligt 

huvudregeln, räknas fram på följande sätt: 

”Sammanfattning – lönebaserat utrymme 

25 % av företagets totala löneunderlag + 25 % av det löneunderlag som överstiger 60 gånger 

inkomstbasbeloppet” (44 500 kr * 60 = 2 670 000, 25% av 2 670 000 är 667 500 kr)  

 

Med löneunderlag avses all kontant lön som betalats ut till ägaren och de anställda under 

föregående år. Kostnadsersättningar som inte beskattas, skattepliktiga förmåner och 

ersättningar som täcks av statliga bidrag ska inte räknas med i löneunderlaget.  

 

Belopp som överskrider gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst annars ses utdelningen 

som inkomst av kapital. 55   

 

6.8.4 Gamla utdelningsutrymmet 

 
Innan förändringen 1 januari 2006 var 3:12-reglerna utformade med en 50/50 fördelning 

mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Inkomst av kapital beskattades med 30 % 

                                                 
55 http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/292.4.39f16f103821c58f680007349.html, sid. 
10-11  
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(som idag är 20 %). Det fanns ingen förenklingsregel och klyvnings- och uppräkningsränta 

var lägre.   

 

Det tidigare löneunderlaget utgjordes av löner till anställda exklusive ägaren som är större än 

10 prisbasbelopp. Löneuttagskravet bestod av det minsta utav 10 prisbasbelopp och 120 % av 

lönen till den högst avlönade anställda. 56 

 

                                                 
56 Edin, Per-Olof, Hansson  Ingemar & Lodin, Sven-Olof, Reformerad ägarbeskattning 3:12 (Stockholm: 2005) 
sid. 16 
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7. Intervjuer 

 

7.1 Företag Y 
 
Företag Y är verksam inom revisionsbranschen och fungerar som ett konsultföretag som 

hjälper företag med bland annat deras årsredovisning och hjälper dem att räkna ut 

utdelningsutrymmet för att kunna utnyttja 3:12-reglerna. Företaget har en anställd som också 

är ägaren. Ägaren är auktoriserad revisor och har en utbildningsbakgrund bestående av 

Stockholmsstads handelsskola och ekonomisk specialkurs för att bli revisor, genom åren har 

han kompletterat genom att läsa diverse kurser, han har inte någon akademisk bakgrund.  

 

Ägaren för revisionsbolaget arbetar ofta med mindre företag och upplever att företag ofta 

anställer antingen en revisor eller en redovisningskonsult som hjälper dem med den löpande 

bokföringen och även med 3:12-reglerna. Han hjälper företag med 3:12-reglerna när bokslutet 

ska upprättas och han anser att dessa företag oftast inte är införstådda i bland annat 3:12-

reglerna. Dessa ägare accepterar oftast den utdelningssumman som han föreslår och 

ifrågasätter oftast inte detta. Företag som själva beräknar storleken på utdelningsbeloppet har 

han inte upplevt att de vill ta ut för hög utdelning som kan påverka företagets fortlevnad. Det 

kan dock hända ibland att företag vill ha en utdelning på 89 000 kr men som endast har 

100 000 kronor i fritt eget kapital och då rekommenderar han dem istället att ta en utdelning 

på 44 500 kronor.  

 

Han kan se att många företag har börjat göra löneanpassningar, speciellt de som använder sig 

av huvudregeln och att många av dessa har börjat ta bilen som en lönekostnad. I de företag 

som han arbetar med har löneanpassningen oftast skett genom att han har gett förslag, 

exempelvis att öka lönen med 50 000 kronor och genom det komma åt löneunderlaget och 

därför kunna ta ut en högre utdelning för en lägre beskattning. Många av de företag som han 

arbetar med är väldigt nöjda med 3:12-reglerna.  

 

Han och hans kollegor anser inte att 3:12-reglerna är komplicerade eftersom de använder sig 

av skatteprogram som räknar ut utdelningsmöjligheterna med hänsyn till 3:12-regleln. Han ser 

positivt på förändringar i 3:12-reglerna eftersom det har blivit fördelaktigare och man kan ta 

ut lite mer i utdelning än tidigare. Han anser att 3:12-reglerna är på väg åt rätt håll.  
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Om revisionsplikten avskaffas tror han inte att det kommer att påverka fåmansföretagens 

utdelningsbeslut. Han tror ändå att företagen kommer att ha kontakt med en revisor eller 

redovisningskonsult oavsett om beslutet om avskaffandet av revisionsplikten går igenom.  

 

Revisorn som vi intervjuade är själv en fåmansägare och påpekade att han själv är relativt 

nöjd med dessa regler kring utdelning och resonemanget när han själv ska ta utdelning från 

bolaget är att det ska finnas tillräckligt med vinstmedel i företaget.   

 

7.2 Företag Z 
 
Företag Z är ett fåmansbolag som består utav två ägare och 12 anställda (år 2006) företaget 

bedriver handel med metall. De räknas som ett stort företag och tillsammans har de ägt 

företaget sedan mitten av 2002. Företaget gick med vinst år 2004, 2005 och 2006 och de tog 

utdelning alla tre år. De har en lönekostnad på nästan 7 000 000 kronor och de använder sig 

utav huvudregeln. 

 

Vi intervjuade en utav delägarna som är ekonomiansvarig, personalansvarig och IT-ansvarig 

för bolaget, han har en ekonomisk gymnasieutbildning och har tagit kompletterande kurser 

genom företagsekonomiska institutet, han har jobbat med ekonomi sedan gymnasiet och har 

lärt sig det mesta genom praktiskt arbete. Den andra delägaren har studerat ekonomi på 

universitetet och är utbildad till metallurg på KTH och han har studerat i USA. Företaget som 

de driver har god ekonomi och goda framtidsutsikter.  

 

Företaget utnyttjar 3:12-reglerna och är välinsatta i reglerna. Han anser att det är viktigt för en 

ägare i ett fåmansbolag att känna till dessa regler eftersom man ska känna till finanserna i sitt 

bolag och på vilket sätt det påverkar ens utdelning. Detta på grund av att det är deras privata 

pengar och de känner en trygghet om det utförs av dem själva. Han beräknar 

utdelningsmöjligheterna för att kunna utnyttja den lägre beskattningen, efter att utdelningen är 

beräknad informerar han den andre delägaren om situationen och om det har kommit nya 

förändringar kring dessa regler.  

 

Han håller sig uppdaterad genom olika tidskrifter och prenumerationer från olika 

informationskällor som tillhandahåller information om vad som händer inom området och 

vilka beslut som har tagits.  
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Han anser att efter 2006 har reglerna kring utdelning blivit bättre och mer fördelaktiga med 

hänsyn till löneunderlaget och den sänkta beskattningen. Han anser att 3:12-reglerna kring 

utdelning har blivit bättre och lättare att räkna ut eftersom det man behöver göra är att ta fram 

löneunderlag och granska det snabbt och därigenom beräkna hur mycket man kan få i 

utdelning till 20 % beskattning om man jämför det med det tidigare systemet. Dessutom har 

man möjlighet att spara utdelningen för kommande år och räkna upp med en viss ränta vilket 

är positivt och inte allt för komplicerat att beräkna. Fåmansbolaget Z anlitar oftast inte en 

revisor vid beräknandet av utdelningsutrymmet men om de har ovanliga frågor kring 

utdelningen kontaktar de revisorn för konsultation, detta sker oftast vid publika frågor. De 

använder sig av revisorn som en slags kontrollant för att se till att allt är korrekt beräknat.   

 

De själva har inte gjort några direkta anpassningar för att få högre utdelning, men om någon 

anställd vill ha löneförhöjning är det oftast okej även fast de får en ökad lönekostnad. Detta 

bidrar till att öka löneunderlaget när de beräknar utdelningsbeloppet. De har även diskuterat 

om att ha diverse förmåner som löneunderlag för att kunna maximera utdelningsbeloppet.  

När vi kommenterade att deras lönekostnader har ökat alla tre åren bekräftar de att de har höjt 

lönerna och att de har valt att köpa upp ett bolag till för att bland annat komma åt 

löneunderlaget. Han har själv gjort en uträkning på att om en anställd har 10 000 kr i lön 

brutto så kan de ta ut 19 % av detta i netto genom utdelning. Han påpekar att om man höjer 

lönekostnaderna så måste man reflektera om detta är någonting som företaget har råd med.   

Företaget utnyttjade hela utdelningsbeloppet för den lägre beskattningen år 2006.  

 

Revisorn har aldrig nämnt om att de har haft för hög utdelning och att den bör sänkas. Om 

bolaget endast skulle kunna ta till exempel 300 000 kronor som utdelning för den lägre 

beskattningen skulle de inte överskrida denna summa eftersom de inte vill att utdelningen 

delvis ska beskattas som inkomst av tjänst. Men om det skulle komma särskilda krav på att 

bolaget måste ha ett visst kapital från till exempel leverantörer, banker eller liknande skulle de 

ta hänsyn till dessa krav och anpassa utdelningen efter dem. 

 

Variabler som de tar hänsyn till när de ska ta beslut om utdelning är att företaget ska ha god 

soliditet och hur framtidsutsikterna ser ut för företaget. Framtidsutsikterna får de veta slutet av 

året då de oftast förhandlar om årskontrakt med sina kunder, om årskontrakten blir färre än 

vad de hade räknat med väljer de att inte ta ut lika hög utdelning som de tidigare hade tänkt.     
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Vi nämner att vi har lärt oss att soliditeten ska vara runt 20 – 30 % och efter utdelning har 

bolaget lägre än detta. Detta refererar han till att de binder årskontrakt så att de vet hur året 

framöver kommer att se ut och att de har väldigt stora försäljningsbelopp till småmarginaler 

så om priserna höjs så höjs faktureringen och balansomslutningen. Företaget har en väldigt 

hög balansomslutning.   

 

När vi ställer frågan om 20 % i skatt på utdelning är en acceptabel procentsats och att det 

oftast inte är någon skatt på utdelning i andra EU-länder svarar han att han är förvånad över 

att det är så låg skatt på utdelning i Sverige eftersom den vanliga kapitalbeskattningen är 30 

%. Han är förvånad över att man har lyckats sänka skatten på utdelning så mycket och han ser 

positivt på det. Han menar även att eftersom vi lever i Sverige där man har annorlunda 

skattestruktur än andra länder och med de förutsättningar är 20 % på utdelning acceptabelt, 

han säger också att i Sverige har man en ganska låg bolagsskatt som man inte har i flera andra 

länder. Det blir en sorts dubbelbeskattning men om man endast skulle ha 30 % i skatt på 

utdelning och man fick ta vilka utdelningsbelopp som man vill menar han att alla skulle ta 

utdelning istället för lön och samtidigt skulle staten gå miste om mycket pengar. Han menar 

att det är en balansgång i tanken med utdelningen, man vill främja de som satsat på att starta 

företag men också förhindra de som skulle endast skulle ta ut utdelning istället för lön.    

 

Avskaffandet av revisionsplikten kommer inte att påverka detta företag men företaget har 

ändå reflekterat över detta och de har svårt att förstå detta förslag och hur det kommer att se ut 

om den slopas. För honom fungerar revisionsplikten som en sorts stabilitet i bolaget, det finns 

trygghet i bolaget, någon utomstående kontrollerar att finanserna stämmer och att det finns 

internkontroll i bolaget. Det samband som han kan se med den slopande revisionsplikten och 

3:12-reglerna är att det kanske kommer att bli fler som försöker maximera sitt 

utdelningsbelopp och tömma bolaget. Personer som endast vill tömma bolaget på pengar och 

inte tar hänsyn till företagets fortlevnad. Han menar också att siffrorna inte kommer att vara 

lika tillförlitliga än om de hade granskats av en revisor och han tar Enron som ett exempel och 

menar att med det i åtanke känns det som att det behövs att det finns en extern person som 

granskar bolagets räkenskaper.  

 

Företaget skulle vilja se fler förändringar med 3:12-reglerna ur ett internationellt perspektiv. 

Men han anser att eftersom deras företag är ett stort företag är beskattningen rättvis. Det 
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mesta av beskattningen ligger runt 30 % i landet och om man jämför med det risker ägarna tar 

genom att bland annat betala löner så är beskattningen rättvis. Han nämner också att det går 

att hitta ännu bättre förutsättningar genom att till exempel räkna upp löneunderlaget mer än 

idag.   

 

7.3 Företag W 
 
Företaget W är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom redovisning och de är även 

själva ett fåmansbolag. Företaget består av två ägare och de har 15 anställda. Ena delägaren är 

utbildad redovisningskonsult och han har läst diverse kurser bland annat skatterätt . Den andra 

delägaren håller i kurser om redovisning.    

 

Företag W vänder sig till småföretagare och i regel fåmansägare, de har ungefär 400 kunder 

och ungefär 250 stycken av dessa är fåmansägare. Många av de företag som anlitar W 

behöver hjälp med bland annat 3:12-reglerna. Redovisningsföretaget håller sig uppdaterade 

genom bland annat att de skräddarsyr olika kurser för sina anställda och de läser diverse 

kurser skattehuset i Göteborg de prenumererar även på olika skatteutskick.    

 

Redovisningskonsulten anser att 3:12-reglerna är konsultvänliga där företaget W kan tillföra 

kunskap till sina kunder, men han anser också att man kan förenkla reglerna lite mer men då 

ska det bli på lika villkor för alla fåmansföretag till exempel att anpassa skatteskalan på ett 

annorlunda sätt. Han anser att den senaste förändringen av 3:12-reglerna har lett till en 

förbättring.  

 

Företaget upplyser deras kunder om 3:12-reglerna när de har bokslutsgenomgång där de lyfter 

de strategiska frågorna. De presenterar de olika kriterierna och vad det finns för möjligheter 

och begränsningar och sedan vad de ska tänka på. Kunderna får sedan i samråd med företaget 

ta ett utdelningsbeslut. ”W:s” kunder använder sig både utav huvudregeln och 

förenklingsregeln. Många av de som använder sig av huvudregeln har gjort diverse 

löneanpassningar som till exempel att ta bilen som en lönekostnad. 

 

Redovisningskonsulten berättar att det är deras pedagogiska roll att förklara hur mycket 

fåmansägare kan ta i utdelning, även fast skattelagstiftningen tillåter ganska hög utdelning så 
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får man inte enligt aktiebolagslagen tömma bolaget på kapital. Han upplever att kunderna är 

införstådda i att det måste finnas kapital i företaget, utdelningen får komma i andra hand. 

 

När vi ställer frågan om förslaget om avskaffandet av revisionsplikten anser han att man som 

företagare slipper en kostnadsbörda men det kan vara negativt när ett företag vill låna pengar 

från banken. Han kan tänka sig att bankerna kan känna en trygghet i att räkenskaperna har 

granskats av en revisor, om inte företagen inte har granskats av en revisor kan han tänka sig 

att bankerna istället väljer att höja räntan. Han nämner att han tror att skatteverket kommer att 

göra fler granskningar av företag som inte har en revisor.  

 

Redovisningskonsulten tycker att det är positivt att man skapar incitament för företag att få 

det lite bättre eftersom de riskerar lite mer än somliga. Han anser ur en arbetsgivares 

synvinkel att det tidigare inte varit på detta sätt, att i Sverige har man levt i en skyddad 

verkstad som anställd och att de har fått väldigt mycket rättigheter men idag har detta börjat 

förändras. Om man ser på det gamla regelverket tycker han att man får en känsla av att man 

ogillade entreprenörskap och företagande men nu anser han att det har börjat vända mot det 

motsatta hållet.  

 

I egenskap av ägare för ett fåmansbolag anser han att han är lite utav vinnare på grund av de 

nya 3:12-reglerna, idag finns det incitament att anställa och det är positivt.   

Företaget beräknar själva utdelningsbeloppet för deras bolag och innan de tar beslut om 

utdelning ser de om det finns kapital i företaget och om det inte finns väljer de att ta mindre i 

lön så att pengarna stannar i bolaget. De vill inte dränera företaget utan det viktigaste för dem 

är att det måste finnas pengar till verksamheten.  

 

När vi nämner att vi har läst deras årsredovisning och att företagets lönekostnader inte ökat 

avsevärt kommenterar han detta genom att året innan var de tre delägare och idag är de två.   

När vi frågar utifrån ägarsynpunkt hur de kommer att agera om revisionsplikten avskaffas 

säger han att de inte kommer att anlita revisor. Han anser att de har bra internkontroll och ser 

inga bekymmer, men om bankerna skulle ha speciella krav skulle de vara idel öra.  

De förändringar han vill se med 3:12-reglerna är lönen. Han håller inte med om det som 

regeringen anser vara normallön på 720 000 kr utan anser att det är alldeles för högt. Han 

anser att 20 % skatt på utdelning är lågt, men om man jämför med utlandet så tror han att det 
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är lägre där. Han anser att 3:12-reglerna ger fåmansägare ett sätt att få en belöning men att det 

är ett rigoröst regelverk.     

 

7.4 Företag X 
 
Vi intervjuade företag X som verksam som konsult inom företags organisation. Företaget har 

ingen anställd.  Företaget går med vinst och tog utdelning år 2005 och år 2006. Företaget har 

inga lönekostnader och använder sig utav förenklingsregeln vid beslut om utdelningsbeloppet.   

Vi fick intervjua ägaren till fåmansföretaget X. Ägaren har en utbildning bestående av 

handelsgymnasieexamen som han blev klar med i slutet av 1960-talet och sedan 

kompletterade med en företagsekonomisk examen, han har ingen akademisk examen. Ägaren 

har arbetat som en bankman med en betydande chefsbefattning inom bankväsendet, han 

avgick efter finanskrisen och startade ett eget fåmansbolag. Idag håller han på att avveckla 

företaget för att sedan gå i pension.    

 

Ägaren bekräftar att han använder sig utav 3:12-reglerna när han ska genomföra en utdelning. 

Han är välinsatt i vad reglerna är och håller sig uppdaterad genom tidningar, internet och 

företagets revisor.  Han anser att reglerna har blivit bättre och att det gynnat honom eftersom 

gränsbeloppet för förenklingsregeln har höjts, detta har han haft ekonomisk fördel av eftersom 

han inte har några lönekostnader i företaget och slipper att ta utdelningen som inkomst av 

tjänst. Han beräknar själv utdelningsutrymmet men anser ändå att 3:12-reglerna är onödigt 

krångliga för den som inte är lika insatt inom området.  

 

När vi börjar diskutera ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten uppgav han att han är 

bekymrad. Han menar att utifrån det som han har sett som bankman och vet att många små 

fåmansföretag inte är så välutbildade inom ekonomiska frågor så ser han framför sig att det 

kommer att bli stora problem och undrar om revisionsplikten verkligen kommer att avskaffas. 

Om avskaffandet av revisionsplikten går igenom kommer han själv inte anlita en revisor 

eftersom han anser att han är tillräckligt välutbildad och har tillräcklig praktisk erfarenhet att 

han kommer att sköta det själv, det kommer att bli en kostnad som han slipper. Däremot kan 

han tänka sig att många företag väljer istället att anlita en redovisningskonsult istället för en 

revisor om förslaget genomförs. 
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Resonemanget kring utdelningen är att företaget ska ha likviditet och att man inte tar ut för 

hög utdelning så att utdelningen inte blir till inkomst av tjänst. Revisorn har aldrig påpekat att 

han har velat ta ut för hög utdelning. Han håller på att gå i pension och därför har det passat 

honom att bygga upp ett bolag där han har kapital och som han successivt kan plocka ut 

pengar till en låg beskattning genom 3:12-reglerna och på det sättet förstärker han sin pension.  

 

Inför framtiden anser han att om man vill satsa på småföretagare ska man vara mer generös 

med dessa regler än de är idag, han anser att de får fortsätta att öka storleken på 

utdelningsbeloppet till den lägre beskattningen. Han anser att detta är förvarbart med tanke på 

hur mycket en egen företagare lägger ner tid och kraft i sin verksamhet. Däremot tycker han 

ändå att 20 % är en rimlig beskattning, men om man kommer upp i sådana nivåer då det blir 

beskattat enligt inkomst av tjänst så är det helt annorlunda skattesatser vi talar om.   

 

7.5 Företag Q 
 
Företag Q är verksamma inom herrekiperingsbranschen och har tre anställda. Företaget består 

utav två ägare varav den ena ägaren som vi intervjuar äger 94 %. Företaget går med vinst och 

utnyttjar 3:12-reglerna vid utdelning. Majoritetsägaren har en utbildning som består av 

folkskola, folkhögskola och kvällskurser. Minoritetsägaren har en gymnasieutbildning.  

 

Ägaren för fåmansbolaget Q känner inte till 3:12-reglerna och låter ett redovisningsföretag ta 

hand om all pappersexercis. Han är nöjd med redovisningsbolaget som tar hand om 

pappersjobbet åt honom och han litar fullständigt på dem. Det är redovisningsbolaget som ger 

förslag om utdelningsbelopp och sedan godkänner ägaren den eller inte. Majoritetsägaren har 

aldrig velat ta mer utdelning än det som redovisningsbolaget har framfört, däremot brukar han 

vilja ta ut ett mindre belopp och ägarens argument för detta är att han är en försiktig individ.  

Han anser att det är viktigare att företaget ska ha god ekonomi så att man känner sig tryggare 

att arbeta inom företaget. Dålig ekonomi kan vara bekymmersamt som tär på humöret.    

 

Ägaren ser inga problem med förslaget om slopad revisionsplikt. Han kommer däremot själv 

att fortsätta anlita revisor om förslaget går igenom eftersom han vill kunna styrka att han har 

en extern person som granskar företaget. Han tror även att bankerna anser att det är positivt att 

man har haft en revisor som granskat företaget. Däremot menar han att man inte ska behöva 
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anlita en revisor varje år och att företag kanske väljer att anlita revisorer till exempel vartannat 

år.    
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8. Resultat och analys 
Efter granskning av empirin har vi kunnat avläsa hur olika fåmansföretag resonerar vid 

utdelning.  

 

Huvudresonemanget för de fåmansföretag vi intervjuade var att företagen skulle ha kapital i 

företaget före och efter utdelning och att soliditeten efter utdelning ska vara god. Vi kan påstå 

att de fåmansföretag vi intervjuade tar hänsyn till företagets fortlevnad, detta kan vi även 

utläsa i deras förvaltningsberättelse, där de tar ställning till att deras utdelning är försvarlig.  

 

Ur det totala urvalet utav den kvantitativa datan var det mindre än 20 % av företagen som 

gjorde en utdelning. En del utav förklaringen varför det var så många företag som inte gjorde 

en utdelning var på grund av att vissa av de företag som klassades som aktiva inte har någon 

omsättning, det var även några som inte hade något kapital i bolaget. De företag som inte 

hade någon omsättning men som hade kapital i bolaget, vi anser att deras utdelning inte kan 

ses som försvarlig.  

De företag där vi genomförde kvantitativa analysen kunde vi beräkna att dessa fåmansföretag 

har en fortsatt god soliditet efter utdelning.  

Dessa företag hade en genomsnittlig soliditet på 62,26 % innan utdelning åren 2004 – 2006 

och efter utdelning hade de 55,37 % detta tolkar vi som väldigt bra.  

 

Av de fem företag som vi intervjuade var det ett utav dem som hade hjälp av en 

redovisningskonsult för att ta hand om företagets ekonomi och dels för att beräkna 

utdelningsutrymmet. Av de intervjuade redovisningsföretagen var det många av deras kunder 

som anlitade dem för att hjälpa till med nästan hela deras ekonomiska verksamhet inklusive 

utdelning.  

De företag som fick hjälp av en redovisningsbyrå med bland annat uträkningen av 

utdelningsbeloppet sa sig lita fullständigt på redovisningsbyråns utförda arbete och inte 

ifrågasätta dem. Intervjuobjekten som själva beräknade sitt utdelningsbelopp utryckte några 

av dem att de kände sig tillräckligt kunniga för att utföra detta själv. 

Detta kan tyda på att agentteorin delvis inte stämmer utifrån de fåmansägare som anlitar 

redovisningsföretag för att ta hand om företagets ekonomi, dessa företag litar fullständigt på 

redovisningsbyrån för att göra de klokaste besluten åt företaget. Det vi menar är att 

fåmansägarna som anlitar dessa företag inte ifrågasätter om redovisningsbyråerna 
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nyttomaximerar för egen vinning. Om fåmansägarna hade själva beräknat utdelningsbeloppet 

hade de kunnat undgå en kostnad. Däremot kan redovisningsbyrån nyttomaximera genom att 

de vill ge det bästa möjliga utdelningsbelopp åt deras kunder i hopp om att de inte ska byta 

redovisningsföretag.  

De företag som själva beräknar utdelningen kan vi relatera till agentteorin och ägarteorin 

eftersom dessa företag troligen vill ha personlig kontroll över sina egna finanser och inte låta 

en utomstående ta hand om detta.  

Det vi även kunde uttyda utifrån intervjuerna var att dessa ägare ser företaget som sitt eget 

och därför anser att vinsten tillhör dem, detta kan vi relatera till ägarteorin. Vi tror även att de 

företag som väljer att anlita en redovisningsbyrå kan vara för att de inte har något intresse för 

ekonomiska frågor och att de kanske vill utnyttja denna tid för att arbeta med företagets 

huvudverksamhet.  

 

Andra faktorer som fåmansägarna tog hänsyn till var företagets framtidutsikter, de menade att 

vid goda framtidsutsikter var större utdelningar försvarliga jämfört med sämre 

framtidsutsikter då man var mer återhållsam. De var extra noggranna vid beräkning av 

utdelningen att den inte skulle beskattas som inkomst av tjänst. Vi anser att man kan tolka det 

som att företagen tar hänsyn till företagets fortlevnad genom att de tar hänsyn till företagets 

framtidsutsikter och inte vill dränera bolagen på kapital. Vid beräkningen av 

utdelningsbeloppet vill de nyttomaximera genom att de endast utnyttjar 3:12-reglerna. Detta 

kan leda till att företagen har kvar mer kapital i företaget än om de skulle få ta ett ännu högre 

utdelningsbelopp för den lägre beskattningen.   

 

Alla intervjuade menade att om revisorn påpekade att de borde ändra storleken på sitt 

utdelningsbelopp skulle de göra detta omedelbart. Utifrån våra intervjuobjekt framkommer 

det tydligt att de tar revisorns åsikt i beaktning och gör de ändringar som revisorn säger. Vi 

funderar om detta beror på att fåmansföretagen inte ifrågasätter revisorns kunskap eller deras 

makt, men vi finner att revisorn har en betydande påverkan på dessa företag. Detta kan betyda 

att många fåmansföretag velat ta en högre utdelning än det som revisorn rekommenderat, men 

valt att ändra på detta eftersom det kan påpekas i revisionsberättelsen. Detta hade dock inte 

skett för några utav våra intervjuobjekt.   

Om förslaget angående avskaffandet av revisionsplikten genomförs kan det leda till att 

företagen som inte väljer att ha revision kan göra oförsvaliga utdelningar. Ett utav företagen 

menade att de skulle fortsätta anlita en revisor om revisionsplikten avskaffas, resterande 
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bolagen sa att de inte skulle fortsätta anlita en revisor, om inte deras externa parter hade detta 

som ett krav. De som inte skulle fortsätta med att ha revisionskontroll var de företag som 

själva beräknade sitt utdelningsbelopp. Utifrån dessa intervjuer anser vi att företag som ha låg 

kunskap i ekonomiska frågor kommer att anlita revisorer även i fortsättningen medan 

företagare som anser sig ha hög kunskap kommer inte att anlita revisorer. 

 

Utifrån empirin tror vi att 3:12-reglerna har ett flertal effekter på fåmansföretag. Det vi kan 

uttyda från den kvantitativa datan är att det genomsnittliga utdelningsbeloppet har ökat med 

mer än 276 % åren 2004 - 2006, de genomsnittliga lönekostnaderna har ökat med mer än 10 

%57 åren 2004 - 2006. För årsredovisningarna 2006 i den kvantitativa delen kunde vi avläsa 

en genomsnittlig utdelning på 688 664 kr jämfört med årsredovisningarna för 2005 då den 

genomsnittliga utdelningen var 319 084 kr. Vi misstänker att många företag valde att spara 

utdelningsutrymmet föregående år, exempelvis hade år 2005 18 stycken från den kvalitativa 

datan noll kronor i utdelning medan alla företagen gjorde en utdelning år 2006. Vi tror att 

detta kan bero på att ägarna valt att vänta med utdelningen och hade detta som sparat 

utdelningsutrymme eftersom det redan år 2005 fanns en proposition om förändringar i 3:12-

reglerna. De kan ha väntat med utdelningen för att sedan nyttomaximera det sparade 

utrymmet.  

 

Intervjuobjekten bekräftade att 3:12-reglerna påverkade deras utdelningsbeslut och att företag 

Z som använder sig utav huvudregeln idag har lättare att godkänna löneökningar än tidigare, 

de kommenterade även att man kunde handla upp dotterbolag för att bland annat komma åt 

löneunderlaget, som de hade valt att göra. Dock hade inte alla våra intervjuobjekt valt att öka 

utdelningsbeloppet även fast de hade kapital i företaget, ägaren för företag Q menade att han 

är en försiktig person och valde istället att ha mer kapital i företaget än privat. Det som alla de 

intervjuade bekräftade var att de hade haft i åtanke att göra diverse anpassningar som till 

exempel att ta diverse förmåner som lön istället, detta för att höja löneutrymmet för att 

ytterligare höja utdelningsgränsen. Revisorn och redovisningskonsulten påpekade även att de 

kan rekommendera sina kunder att göra diverse anpassningar för att höja utdelningsbeloppet 

och att många av deras kunder redan tog hänsyn till detta. Vi urskiljer att ökningen utav 

utdelningsbeloppen och lönekostnader sammanfaller med reformen av 3:12-reglerna och 

därför vågar vi påstå att det finns ett samband. Att ökningen tillfaller år 2006 kan bero på att 
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det var detta år fåmansföretagen fick börja utnyttja de förändrade 3:12-reglerna. Vi anser att 

man kan relatera till agentteorin eftersom ökningen av utdelningsbeloppet kan bero på att 

vissa företag valt att vänta med utdelning och sparat detta kapital i företaget för att sedan året 

efter utnyttja till de förändrade 3:12-reglerna och genom det får ägarna mer pengar i egen 

ficka. Vi anser att om företagen resonerat på detta sätt är det för att de vill nyttomaximera och 

på bästa sätt kunna få så mycket kapital som möjligt inom ramen för dessa förändrade 3:12-

reglerna. Att utdelningarna inte har ökat för alla våra intervjuobjekt kan bero på att de har en 

enhetsteoretisk synsätt så som företag Q. Företag Z är ett företag som hade valt att förvärva ett 

dotterbolag och genom det komma åt löneunderlaget, detta kan vara en ny sorts av strategi 

som kan vara utmärkande för fåmansbolag i framtiden.  

 

De genomsnittliga lönekostnaderna ökade i den kvantitativa datan under åren 2004 – 2005 

med 0,0046 % och mellan åren 2005 – 2006 med 9,48 %. Den genomsnittliga löneökningen 

för Sverige var ungefär 3,2 % per år.58 Det är en ganska markant skillnad jämfört med den 

genomsnittliga löneökningen i Sverige, detta kan tolkas som att det är på grund av 3:12-

reglerna som utvecklingen ser ut på detta sätt. Företag Z antydde även att det kan vara en 

bakomliggande orsak. Även redovisningsbolagen sa sig ge olika råd till sina kunder om att 

göra diverse anpassningar för att till exempel öka utdelningsbeloppet. Detta kan vara en 

konsekvens av de olika anpassningar fåmansföretag gör för att nyttomaximera 3:12-reglerna.   

  

Antalet anställda ökade med 5,88 % mellan åren 2004 – 2005 och med 6,34 % mellan 2005 – 

2006. Det vi kan uttyda av detta är att år 2004 – 2005 ökade antalet anställda mer än ökningen 

i lönekostnader medan 2005 – 2006 ökade lönekostnaderna mer än antalet anställda. Detta 

tror vi är följd av 3:12-reglerna, eftersom lönekostnaderna är en grund för högre utdelningar. 

Vi tror att fåmansföretag har lättare att acceptera löneökningar än innan år 2006 och därför ser 

utvecklingen ut på detta sätt. Detta bekräftade flera utav våra intervjuobjekt.  

Vi anser att man kan se en ökning av antalet anställda i fåmansföretag och det kan betyda att 

regeringens delmål om att öka antal anställda i fåmansföretag kan vara lyckat.     

Något som kan bli utmärkande för fåmansföretagen är att antalet anställda, lönekostnaderna 

och företagsförvärv ökar i snabbare takt än andra företag. 
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När det gäller förslaget om avskaffandet av revisionsplikten kan vi urskilja några 

gemensamma resonemang utifrån intervjuobjekten. Resonemangen var att de flesta ansåg att 

ett eventuellt avskaffande skulle leda till problem för bland annat fåmansföretag. De menade 

att de själva inte skulle drabbas eftersom de ansåg att de hade den ekonomiska kunskapen för 

att sköta detta själva och att det var en kostnad som de skulle slippa. Företag Q som inte var 

insatt i dessa regler skulle fortsätta att anlita en revisor för granskningen utav hans finansiella 

repporter. Dock var nästan alla (förutom företag Q) överens om att det saknas kunskap i 

ekonomiska frågor hos många företagsägare och på grund av detta kunde det bli ett problem i 

dessa företag. De ansåg även att avskaffandet kan ge oseriösa företag större möjligheter att 

kringgå vissa regler och att tillförlitligheten i de finansiella rapporterna kommer att minska 

gentemot bland annat externa parter och att den interna kontrollen i företagen skulle minska. 

Däremot menade alla de intervjuade att det var sannolikt att bankerna skulle begära att en 

revisor granskat deras finansiella rapporter för att bli beviljade ett lån. Utifrån intervjuerna 

med redovisningsbyråerna tror vi att avskaffandet av revisionsplikten kan leda till att företag 

tar oförsvarliga utdelningar om inte det blir en ny form av kontroll på företagens finansiella 

rapporter. Däremot om majoriteten utav fåmansägare är som företag Q tror vi inte att 

avskaffandet utav revisionsplikten kommer att ha en påverkan på utdelningsbeloppet eftersom 

dessa företag kommer att fortsätta med revisionen. Men vi kan anta att många företagare inte 

kommer att anlita en revisor eftersom de anser att de har kunskapen för att utföra detta själva 

och för att minska på deras kostnader. Ur företagssynpunkt är detta en kostnad som dem 

slipper men nackdelen kan vara att externa parter anser att räkenskaperna inte är lika 

tillförlitliga.  

 

Intervjuobjekten var mycket positiva till förändringen som kom till år 2006, de var väldigt 

nöjda med den nya skattesatsen på 20 % och alla var förvånade över att det var lägre än den 

normala skattesatsen i Sverige på runt 30 %. Många menade att den nya skattesatsen är ett bra 

incitament för företagare eftersom de flesta av dessa riskerar och lägger ner mer tid än en 

”vanlig” anställd och därför är det motiverat med en lägre skattesats. De flesta av 

fåmansägarna ansåg att det var enklare att använda än tidigare. Om de skulle få ändra på 3:12-

reglerna skulle de vilja att skatten skulle sänkas ännu mer med hänsyn till globaliseringen och 

även att löneutrymmet för beräkningen av storleken på utdelningen ska öka. Vi kan uttyda en 

sorts nyttomaximering hos de intervjuade eftersom att alla är nöjda med de förändrade 

reglerna men ändå skulle vilja se ännu fler förändringar som skulle innebära mer fördelaktiga 

utdelningsregler.  
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Genom den kvantitativa datan ville vi se om det fanns några skillnader på små, medelstora 

och stora företag och om man kunde finna olika korrelationer till 3:12-reglerna. Vi valde att 

göra beräkningar på genomsnittet och medianen och vi fick mycket skiftande resultat.  

De stora skillnaderna i genomsnitt och median var omsättning, årets resultat och 

utdelningsbelopp59. Detta beror på att det finns företag som har extremvärden och avviker 

från genomsnittet.  

Vi kan se att de små- och stora företagen har höjt lönerna. Det genomsnittliga antalet anställda 

ökar i de medelstora och stora företagen, dock ligger det oförändrat i de småföretagen. Det är 

sannolikt att småföretagen använder sig utav förenklingsregeln och får därför inte större ökat 

utdelningsbelopp genom att nyanställa, däremot har de valt att öka lönerna även fast detta inte 

påverkar utdelningsbeloppet. Detta kan tolkas som att småföretagen inte påverkas av 3:12-

reglerna i den utsträckning som de som använder sig utav huvudregeln. Däremot ser vi en 

ökning av anställda i de medelstora och stora företagen som troligtvis använder sig utav 

huvudregeln och där de kan välja att till exempel öka lönerna för att få ett större 

utdelningsbelopp. Denna tolkning kan stämma utifrån våra intervjuobjekt som bekräftar att 

3:12-reglerna kan påverka dem vid olika beslut.  
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9. Slutsatser 

 
• Utnyttjar fåmansföretagen 3:12-reglerna och hur upplever de dem? 

Företagen är noga med att utnyttja 3:12-reglerna och att inte överskrida gränsbeloppet så att 

den överskridande delen blir beskattad som inkomst av tjänst. De flesta av företagarna vi 

intervjuade upplevde 3:12-reglerna som lätta att förstå och att de nya reglerna är mycket 

bättre jämfört med tidigare. De menade dock att det var vanligt att andra företagare som inte 

är lika pålästa ansåg reglerna var krångliga. 

Företagen är positiva till den nya förändringen av 3:12-reglerna, men skulle vilja se fler 

anpassningar gentemot den globaliserade världen. 

 

• Kan man se några effekter av de nya 3:12-reglerna?  

Det mesta utifrån vår data pekar på att 3:12-reglerna påverkar fåmansföretagens 

utdelningsprocess.  

Data ur den kvantitativa undersökningen tyder på att utdelningarna har blivit större och även 

att kostnader för löner och ersättningar har blivit högre som kan tyda på att 3:12-reglerna 

påverkar fåmansföretag.  

Redovisningsbolagen som vi intervjuade påpekade att de rekommenderade sina kunder att i 

vissa fall öka löneunderlaget exempelvis genom löneökningar eller dylikt. Ett utav företagen 

uppgav att de idag har lättare att acceptera löneförhöjningar än innan år 2006.  

Soliditeten för alla undersökta fåmansföretag som har gjort en utdelning har sjunkit mer än 

innan de förändrade 3:12-reglerna, men soliditeten är fortfarande god efter utdelning.  

 

3:12-reglerna har troligtvis påverkat storleken på utdelningarna. Det vi kunde uttyda från våra 

intervjuobjekt alla tog utdelning som endast skulle beskattas enligt den lägre beskattningen. 

Ingen av dem hade gjort en utdelning som blev beskattad som inkomst av tjänst.   

Den kvantitativa delen visar att genomsnittsutdelningen är högre år 2006 jämfört med åren 

2005 och 2004. Vi antar att de som ökade utdelningsbeloppet år 2006 gjorde det på grund 

utav 3:12-reglerna.   
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• Är företagens utdelningar försvarliga med hänsyn till soliditeten? 

Företagen som deltog i vår undersökning tar alla hänsyn till företagets fortlevnad och soliditet 

av denna anledning anser vi att utdelningarna är försvarliga enligt Aktiebolagslagen. Utifrån 

våra uträkningar hade majoriteten av företagen i undersökningen en soliditet på över 20 %.   

 

• Är revisorerna en faktor som påverkar storleken på utdelningarna? 

Revisorerna är en faktor som påverkar utdelningarnas storlek. Alla de företag vi intervjuade 

tar revisorns åsikt i beaktning.  

De som beräknade utdelningsbeloppet själva hade aldrig blivit tillsagda att sänka utdelningen. 

Men alla de intervjuade uppgav att om revisorn rekommenderar dem att sänka utdelningen 

skulle de göra det. Redovisningsbolagen som vi intervjuade uppgav att om de ber sina kunder 

att ändra på utdelningsbeloppet gör de detta.  

 

• Kan avskaffandet av revisionsplikten leda till att företag gör  

utdelningar som inte är försvarliga enligt aktiebolagslagen? 

Företagarna vi intervjuade är alla överens, de anser att ett avskaffande av revisionsplikten 

kommer att leda till problem för företagare som inte är ekonomiskt bildade och som väljer att 

inte anlita en revisor. Detta kan i sin tur leda till att ägarna försöker göra utdelningar som inte 

kan anses vara försvarliga med hänsyn till deras fortlevnad. 

Däremot ansåg de att det är sannolikt att det skulle komma diverse krav från externa parter så 

som banker och leverantörer som kräver att det ska finnas fortsatt god kontroll över 

finanserna i bolagen.   

De intervjuade som påverkas av förslaget och som beräknade utdelningen själva kommer inte 

att anlita en revisor i fortsättningen eftersom de anser att de har tillräcklig kunskap för att de 

finansiella rapporterna är korrekta.  
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10. Avslutande diskussion 
I början av uppsatsen upptäckte vi att detta var ett ämne som kändes väldigt komplicerat och 

vi var tvungna att läsa om ämnet flera gånger för att förstå. Samma resonemang kunde vi 

känna igen utifrån intervjuerna där de höll med om att reglerna var komplicerade till en början 

men när de väl satte sig in i dem var det relativt enkla. 

Vi ville veta om fåmansföretag utnyttjar dessa nya förändringar i 3:12-reglerna och hur de 

resonerade. När vi ringde till olika fåmansföretag för att fråga om vi fick intervjua dem fick vi 

oftast ett nej, resonemanget från deras sida var oftast att de inte var insatta i ämnet och för att 

de inte hade tid. De företag som vi fick intervjua var de flesta väldigt insatta i dessa regler och 

vi funderade om tackade ja av den anledningen. 

 

Vi tror att 3:12-reglerna kan ha en tendens att göra ägare till fåmansföretag rädda för att själva 

beräkna utdelningsmöjligheten. Det skulle kunna vara ett sätt för ägare att 

kostnadseffektivisera, om dem själva började beräkna utdelningsmöjligheten. 

En stor del utav bortfallet upplevde vi berodde på att ägarna inte var insatta i 3:12-reglerna 

och inte var intresserade av dem.  

 

Under de fem intervjuerna märkte vi att en sorts planering håller på att växa fram. 

Flera utav fåmansägarna vi intervjuade medgav att de hade löneutrymmet i bakhuvudet när de 

tog beslut om exempelvis löneökningar eller förmåner. Detta gäller troligtvis för dem flesta 

fåmansägare, detta kan i framtiden betyda att fler företag på olika sätt väljer att höja sitt 

löneunderlag. Vi tror att fåmansägare kan få ett nytt tankesätt när de anställer, beslutar om 

förvärv och om olika förmåner i företaget och att detta är ett resultat utav de förändrade 3:12-

reglerna.  

 

Vi fick intervjua fem olika typer utav fåmansägare, företagen var både små och stora och de 

flesta var aktiva inom olika branscher. Det som förvånade oss var att alla företagen uppgav 

nästan likartade svar på våra frågor om vad de ansåg om 3:12-reglerna. Detta verkar vara en 

fråga där alla fåmansägare är överens. Det vi är överens om är att 3:12-reglerna ses som ett 

positivt incitament för dessa företag. Dessa regler kan motivera företagen att expandera och 

därigenom belöna ägarna.   
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Vi anser att man kan se tendenser till att Sverige har börjat göra diverse EU-anpassningar 

genom att bland annat belöna framgångsrika småföretag däribland fåmansföretag med ökade 

utdelningsmöjligheter till lägre skatt och minskad byråkrati.  

 
10.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Detta är ett ämne som är långt ifrån utforskat. Det är nu mot slutet av uppsatsen som vi 

upptäcker att det finns flera frågeställningar vi vill ha svar på.   

 

De som använder sig utav huvudregeln kan vi anta att de har en tendens att acceptera högre 

löneökningar än innan de förändrade reglerna år 2006. En annan intressant fråga är om 

företagen med avsikt valde att ta lägre utdelning åren innan 2006 och ha ett sparat 

utdelningsutrymme. Har fåmansägarna fått ett nytt tankesätt när det gäller anställning, 

lönekostnader och förvärv.  

 

Under arbetets gång har vi kommit fram till olika slutsatser som vi har analyserat. Vi har dock 

inte kunnat generalisera dessa slutsatser till populationen, dessa slutsatser kan vara intressanta 

för framtida forskning.   

 

• Har de som använder sig utav huvudregeln en tendens att acceptera högre 

löneökningar än innan de förändrade reglerna år 2006? 

 

• Har antalet anställda i fåmansföretag ökat mer än sysselsättningen i allmänhet? 

 

• Har lönekostnader ökat på grund utav anpassningar till 3:12-reglerna? 

 

• Börjar fåmansföretag att förvärva företag bland annat för att komma åt 

löneunderlaget?  

 

• Ser vi en övergång från förmåner till lönekostnader?  

 

• Har fåmansföretagare högre utdelningar idag än innan år 2006?  
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11. Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Hej! 

Här kommer intervjuguiden som vi lovade att skicka ut innan planerad intervjutillfälle. 

Vi kommer här att ta upp ämnen och punkter som vi kommer att beröra vid intervjun. Vissa 

av frågorna kommer att vara standardiserade men vi kommer även att ha öppna följdfrågor för 

vidare diskussion. Beräknad tid för intervjun är cirka 40 min.  

 

Inför intervjun kommer vi ha läst era årsredovisningar för år 2006, 2005 och 2004 och ställa 

frågor kring dessa.  

 

Vid intervjutillfället kommer vi att spela in samtalet för att underlätta sammanställningen av 

data. Ni får välja om ni vill vara anonyma, både personligen och företaget. 

När C-uppsatsen är färdigskriven kommer vi att skicka ett exemplar till er.    

 

Vi är väldigt tacksamma för att ni har valt att ställa upp på en intervju med oss, utan er skulle 

inte detta vara möjligt.  

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Annu Bhaskar (annu01.bhaskar@student.sh.se, 0707 38 79 71) 

Daniel Teglund (daniel01.teglund@student.sh.se, 0735 63 85 31) 

 

 
Kort info om 3:12-reglerna 
De så kallade 3:12-reglerna handlar om utdelning för fåmansföretag dessa regler infördes i sin 

första form i den stora skattereformen 1991. Syftet med reglerna var att förhindra att ägare till 

fåmannaföretag tog ut företagets överskott som utdelning istället för att ta ut högre lön. Idag 

baseras utdelningen på löneutrymme, räntebaserad del eller ett schablonbelopp. Detta gör det 

möjligt att ta en större utdelning till en lägre skattsats än vad som tidigare var möjligt.   
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Här är de förbestämda frågorna som vi kommer att ställa er. Uppsatsens titel är ”En 

studie om fåmansföretag och dess utdelning - Hur påverkar 3:12 reglerna företagens 

utdelningsbeslut?”  

 

Hur många ägare har företaget?  

 

Vet ni vad 3:12-reglerna är för något? 

 

Hur upplever ni 3:12-reglerna? 

 

Känner ni till förändringarna i 3:12-reglerna för inkomståret 2007? 

 

Hur ser ni på förändringarna kring 3:12-reglerna?  

 

Tar ni hjälp av t.ex. en revisor vid tillämpandet av 3:12-reglerna eller utförs detta internt? 

 

Har gjort några anpassningar för att kunna göra större utdelningar till den lägre 

beskattningen? 

 

Hur resonerar ni kring utdelning, vilka variabler tar ni hänsyn till, tex. soliditet, likviditet, 

löneutrymmet osv.? 

 

Vid företagets utdelning för inkomståret 2007 gick beslutet om utdelning igenom, eller var ni 

tvungna att ändra på beloppet?  

 

Om revisionsplikten avskaffas kommer ni även i fortsättningen anlita en revisor för 

granskning av finansiella rapporter eller för andra uppdrag, exempelvis för 3:12-reglerna? 

 

Hur ser ni på sambandet 3:12-reglerna och den slopade revisionsplikten, vad kan ni se för 

problem och möjligheter? 

 

Har ni upplevt att revisorn påpekar om utdelningen är för hög och att den bör minskas?  
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– I sådana fall, brukar ni lyssna på revisorn? 

 

Skulle ni vilja se ännu fler förändringar i 3:12-reglerna? 

Ja/Nej 

Varför? 

 

Vad har ni för utbildning?  

 

Vad har styrelsen för utbildning?  

 

Frågor till revisorer 

 

Är det vanligt att företag anlitar er för hjälp med 3:12-reglerna för utdelning? 

 

Är det vanligt att ett företag vill ta ut en utdelning som kan påverka företagets fortlevnad? 

 

Brukar företaget ta din åsikt i beaktning? 

 

Tror ni att det eventuella avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka 

fåmansföretagens utdelning? 

 

Hur upplever ni 3:12-reglerna? 

 

Anser ni att den senaste förändringen av 3:12 reglerna har lett till en förbättring? 

 

Skulle ni vilja se ännu fler förändringar i 3:12-reglerna?  

 

Hur arbetar ni med företagen när det gäller 3:12 reglerna? Sker det i samband med revision 

eller som konsult vid andra tillfällen på året? 

 

Har ni någon utbildning inom 3:12-reglerna eller lär ni er tillämpa reglerna genom material 

från skatteverket? 
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12. Bilaga 2 

Kriterier för intervjuer  

De kriterier vi använde oss av vid sökningen för fåmansföretag var att företagen skulle vara 

aktiva aktiebolag, de skulle vara verksamma i Stockholms län, skulle ha maximalt 20 stycken 

anställda och ha gjort en utdelning år 2006. De skulle även visa ett positivt resultat.  

 

Kriterier för årsredovisningar 

De kriterier vi hade vi sökandet av fåmansföretag var att vi skulle välja ut var femte från 

databasen affärsdata, företagen skulle maximalt ha 20 stycken anställda. Vi valde även att 

begränsa sökningen till företag verksamma i Stockholms län, vi valde denna begränsning 

eftersom vi hade haft dessa kriterier vid sökandet av den kvalitativa datan. Sedan begränsade 

vi oss till att studera årsredovisningar ifrån åren 2004, 2005, 2006 och 2007. Vi valde dessa år 

för att kunna få med två år innan de nya 3:12-reglerna infördes och två år efter införandet, 

detta för att vi eventuellt skulle kunna göra bland annat jämförelser före och efter införandet 

av 3:12-reglerna. Dock märkte vi att alla årsredovisningar för år 2007 inte fanns tillgängliga i 

databasen och beslutade oss för att inte ha med dem i sökningen. Vi valde att sitta en timme 

med varje bokstav, detta på grund av att vi ville få en mångfald bland våra företag. Efter en 

timme så bytte vi till nästa bokstav, detta fortsatte vi med tills vi fick 50 stycken deltagande 

företag. 

 

Andra kriterier som vi tog hänsyn till var att företagen ska ha varit aktiva sedan år 2004, ha 

gjort minst en utdelning sedan år 2004 och uppvisat ett positivt resultat minst två år utav de 

sökande åren.   

 

När vi funnit dessa företag valde vi att avläsa olika nyckeltal som vi ansåg var relevanta för 

vår undersökning, dessa var storleken på utdelning, soliditet, soliditet efter utdelning, årets 

resultat, antal anställda, lönekostnad och ersättningar och omsättning. 
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