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Författarnas förord*

Magnus har forskat kring villkor för  företagande 
sedan 1993. Detta har i hög grad skett i samarbete 

med andra forskare. Särskilt har samarbetet med Steven J. 
Davis vid University of Chicago spelat en avgörande roll. 
Tillsammans med honom har han utvecklat en ansats för 
att studera företagandets villkor. Denna ansats har varit en 
utgångspunkt för studier på ett antal områden tillsammans 
med bland andra Nathan Rosenberg, Ulf Jakobsson, Brent 
Goldfarb och Dan Johansson. 

Redan i samband med utgivningen av Magnus bok Företa-
gandets villkor 1996 stod det klart att det fanns ett behov av 
en utvärdering av begränsningarna i de teorier för företags-
beskattning som i hög grad ligger till grund för den svenska 
bolags- och ägarbeskattningen. Området är dock både om-
fattande och svåröverskådligt. Det kom därför att stå kvar 
på »att göra-listan« alltför länge, trots att den svenska po-
licydiskussionen gjorde det alltmer angeläget med en sådan 
granskning.

Våren 2003 kontaktades Magnus av professor Jan Söder-
sten vid Uppsala universitet som inbjöd honom dels att tala 
på Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsstiftelsens års-
konferens i Lund den 29−30 oktober 2003, dels att skriva ett 
bidrag till stiftelsens årsbok. Syftet skulle vara just att dis-
kutera begränsningarna i den traditionella företagsskatteteo-
rin som ett underlag för politiken på företagsbeskattning-
ens område.

* Att skriva ett gemensamt förord där det fi nns behov av att var och en 
säger sina saker, samtidigt som båda författarna står för texten är inte helt 
enkelt. Vi har här valt att när det endast berör en av oss använda dennes 
förnamn och skriva i tredje person singular.
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Tiden var som vanligt redan intecknad, men så dök en 
oväntad möjlighet upp när Tino beklagligt nog tvingades 
hem från sina doktorandstudier i Chicago innan de egent-
ligen påbörjats. Skälet var att handläggningen av visuman-
sökningar från studenter födda i Mellanöstern blivit myck-
et långsammare sedan terrordåden mot usa. Studierna kom 
att försenas ett år och vi bestämde oss för att ta oss an frå-
gan tillsammans. 

Nu fanns plötsligt tiden och kraften – både ambitionsni-
vån och manuset växte. När vi levererade vårt manus till års-
boken den 10 mars 2004 ansågs det vara för långt. I stället 
bestämde vi oss för att utvidga det ytterligare och försöka 
hitta en egen förläggare. Resultatet av processen blev den-
na bok.

Tino tackar Jacob Wallenbergs Stiftelse för fi nansiellt 
stöd. Vi har under arbetet med manuskriptet dessutom fått 
värdefulla kommentarer och hjälp från en rad personer. Vi 
vill särskilt framhålla Åsa Carlsson, Ingemar Hansson, Ulf 
Jakobsson, Anders Kristoffersson, Tobias Lindhe, Erik Lind-
qvist, Sven-Olof Lodin, Arvid Malm, Göran Normann och 
Örjan Sandewall. Alla återstående fel och brister i boken an-
svarar vi givetvis ensamma för.

Stockholm i maj 2004
magnus henrekson      tino sanandaji
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1. Inledning

Ekonomisk utveckling är en förutsättning för ökad välfärd 
och högre levnadsstandard. Långsiktiga skillnader i tillväxt 
kan leda till så utomordentligt stora nivåskillnader i levnads-
villkoren att effekten dominerar alla andra skillnader mel-
lan olika samhällen. Även på kortare sikt är tillväxt viktigt, 
exempelvis tenderar den sittande regeringens valframgång 
att vara intimt förknippad med den ekonomiska utveckling-
en under mandatperioden (Hibbs 2000). Inom nationaleko-
nomin fi nns inte helt oväntat en omfattande teoribildning 
kring ekonomisk tillväxt och ekonomisk utveckling.

Samtidigt är det välkänt att tillväxten skapas inom ramen 
för vinstdrivande företag. Varje företag exploaterar en eller 
fl era affärsidéer genom att mobilisera resurser, bland annat i 
form av arbetskraft, kapital och insatsvaror som inköpts ut-
ifrån. När alla produktionsfaktorer fått sin marknadsersätt-
ning återstår ett eventuellt överskott, vinsten. Om denna av-
kastning är stor, ger den en signal till företaget att expande-
ra sin verksamhet och till potentiella konkurrenter att eta-
blera sig. 

Några företag existerar dock inte i de etablerade tillväxt-
modellerna, vilket lekmannen sannolikt tror. Det fi nns ald-
rig vare sig några företag eller företagare i de traditionel-
la ekonomiska modeller som ämnar förklara tillväxt och ut-
veckling, ändå är det via företagande och inom ramen för fö-
retag som tillväxten äger rum.
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Skatter förekommer däremot i tillväxtmodellerna. Ett väl-
bekant problem med modern tillväxtteori är att de resultat 
som erhålls är mycket känsliga för hur modellerna specifi ce-
ras. Detta leder till att man kan generera i princip vilka teo-
retiska resultat som helst, en brist som tyvärr inte är unik för 
tillväxtteorin och som kan ha viktiga implikationer för poli-
cydiskussionen. En som formulerat detta på ett pregnant sätt 
är Jonas Agell (1997, s. 244):

But every theorist (and perhaps growth theorists in particular) 
also knows that cleverly assigned externalities are a safe route to 
unconventional policy results. With a little imagination, it is in-
deed hard to think of any policy intervention that cannot be ra-
tionalized by invoking the right kind of externalities.

Naturligtvis fi nns det vid sidan av tillväxtteorin en omfat-
tande teoribildning om kapitalbeskattningens effekter på fö-
retagens beteende. Centrala aspekter här är hur företagets 
investeringsbeslut påverkas inom ramen för den uppställda 
modellen. Investeringar är en förutsättning för tillväxt och 
ekonomisk förnyelse. Goda incitament för företag att inves-
tera är således viktiga för landets utveckling. 

Den intressanta frågan i sammanhanget är hur dessa mo-
deller är konstruerade. Alla modeller är en förenkling av 
verkligheten; vilka förenklingar görs inom teorin för före-
tagsbeskattning? Kan vi anse att de modellberoende resulta-
ten har empirisk relevans eller gäller de bara under mycket 
specifi ka omständigheter? Finns det en mängd modeller som 
ger mycket olika resultat eller kan vi säga att det fi nns en tyd-
lig konsensus om huvuddragen? Hur ser det empiriska stö-
det ut? Frågor som dessa är högst relevanta då den teoretis-
ka utvecklingen inom företagsbeskattningsteori fått mycket 
stor betydelse för den förda skattepolitiken i ett fl ertal län-
der, inte minst i Sverige.
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Syftet med denna bok är att göra en utvärdering av den 
nationalekonomiska teoribildningen kring företagsbeskatt-
ningen med särskild betoning på de policyslutsatser som har 
dragits utifrån teorin. I bokens senare del kommer denna 
analys att användas för att utvärdera den svenska företagsbe-
skattningen och den teoribildning som använts för att moti-
vera densamma. Fokus kommer att ligga på utdelningsskat-
ten, samt i viss mån på reglerna för fåmansföretagsbeskatt-
ning. Orsaken är framför allt att det är inom dessa områ-
den den teoretiska diskussionen varit intensivast. Vi kommer 
i vår diskussion om ägarskatter att endast i liten utsträck-
ning beröra förmögenhetsskatten, reavinstskatten och bo-
lagsskatten. Orsaken är inte att vi inte anser dessa skatter 
vara snedvridande eller viktiga. Tvärtom har detta sin grund 
i att ekonomer generellt är överens om de skadliga effekter-
na av dessa skatter. 

Vi kommer i kapitel 2 att starta i de fundamentala eko-
nomiska frågorna vad ett företag är, varför någon väljer att 
starta ett företag och vilka incitaments- och koordinations-
problem som är förknippade med att en mängd heterogena 
produktionsfaktorer skall samordnas. I kapitel 3 beskrivs det 
idéhistoriska klimat i vilket de använda teorierna om före-
tag och företagsbeskattning till stor del har sina rötter. Här 
skildras också hur detta klimat genomgick genomgripande 
förändringar i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet, 
inte minst gällande synen på entreprenörskap. 

I kapitel 4 går vi kortfattat igenom de viktigaste teori-
bildningarna inom ägarbeskattningsområdet. Vi hävdar att 
svenska skatteteoretiker har haft ett betydande infl ytande på 
den förda politiken. De fl esta av dessa forskare har tende-
rat att tona ned ägarbeskattningens betydelse för företag-
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samheten och den ekonomiska utvecklingen. I kapitlet note-
ras även att den internationella bilden av skatters potentiella 
skadeverkningar är mer mångfacetterad. 

Kapitel 5 utgörs av en kritisk granskning av hypotesen 
att dubbelbeskattningen är neutral för samhällsekonomin. 
Vi argumenterar för att den teoretiska analys som anses un-
derbygga denna slutsats är alltför snäv genom att model-
lerna bortser från ett fl ertal relevanta aspekter. Detta gäl-
ler bland annat betydelsen av nyetableringar och företagstill-
växt, utbudet av riskvilligt kapital och inte minst det faktum 
att många viktiga beslut inte fattas på basis av den marginel-
la avkastningen utan är starkt beroende av den genomsnittli-
ga avkastningen och skattebelastningen. 

Kapitel 6 ämnar visa hur slutsatserna i statiska skattemo-
deller kan förändras när entreprenörskap betraktas som en 
viktig produktionsfaktor. Ägarskatter riskerar i så fall att ha 
snedvridande effekter genom att de de facto sänker avkast-
ningen och därmed utbudet på entreprenöriell aktivitet. 
Detta kan gälla både det totala utbudet av entreprenörskap 
och entreprenörskapets inriktning mot mer eller mindre 
produktiva och i värsta fall rent improduktiva verksamheter. 

I kapitel 7 introduceras ägarstyrning i analysen. Vi visar 
att snedvridande kapitalskatter i en värld där ägarstyrnings-
frågor är viktiga sannolikt medför avsevärda samhällsekono-
miska kostnader. Kapitel 8 vidgar analysen ytterligare genom 
att utreda hur beskattningens effekter påverkas om vi i stället 
utgår ifrån en liten öppen ekonomi. I motsats till ett fl ertal 
ekonomer är vår slutsats att internationaliseringen inte gör 
ägarskattefrågor irrelevanta, och att processen dessutom kan 
föra med sig ytterligare komplikationer i skattefrågan. 

I kapitel 9 görs en kortfattad beskrivning av den sven ska 
ägarbeskattningen. I kapitel 10 diskuteras sedan detta sy stem 
med utgångspunkt från de teorier som presenterats tidigare 
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i boken. Vi drar slutsatsen att dagens svenska skattesystem 
kan förväntas ge upphov till avsevärda snedvridningar i sam-
hällsekonomin och därigenom utgöra ett hinder för tillväxt 
och välståndsutveckling. Ett fl ertal skatter som enligt enkla-
re skatteteoretiska modeller har beskrivits som »neutrala« 
visar sig, om analysen görs utifrån en mer realistisk grund, 
potentiellt ha stora snedvridande effekter. Väl underbygg-
da policyslutsatser på ägarbeskattningsområdet kräver där-
för att man utgår från för syftet bättre lämpade modeller än 
vad som hittills varit brukligt. Bokens sista kapitel utgörs av 
en kort sammanfattning och en rekapitulering av de viktigas-
te slutsatserna. 
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2. Företagande – 
några grundläggande 
utgångspunkter

Vad är egentligen ett företag? Varför fi nns det företag? Vad 
fyller de för funktion i ekonomin som inte skulle ha uppfyllts 
annars? Dessa till synes enkla frågor är i grunden mycket 
komplicerade. Ett svar gavs av Ronald Coase (1937), som 
hävdade att företag fi nns därför att transaktioner i många 
fall kan utföras billigare inom en organisation än på mark-
naden. Senare forskning har utgått från denna observation 
och sedan försökt förklara vilka dessa transaktionskostna-
der är, varför de kan variera inom och utanför företaget och 
vad som avgör företagets gränser.1 Ekonomiska aktörer mås-
te fortlöpande ta ställning till om de själva skall producera en 
viss vara eller tjänst som behövs för att få fram de produkter 
som genererar företagets intäkter eller om det är mer lön-
samt att köpa varan eller tjänsten från ett annat företag.

Även om vi inte kan vara säkra på exakt vilka faktorer som 
bestämmer det enskilda företagets gränser, så kan vi i alla fall 
med säkerhet fastslå en viktig sak: ekonomisk aktivitet och 
ekonomisk förnyelse sker till överväldigande del genom den 
process som vi kallar företagande. Någon individ ser ett be-
hov hos människor i den egna omgivningen som potentiellt 
kan översättas till efterfrågan för en viss produkt, vilken kan 

1. Se till exempel Williamson (1975) och Holmström och Roberts 
(1998).
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vara en tjänst, en fysisk vara eller en blandning av de två, dvs. 
en vara med tjänsteinnehåll. I botten ligger förstås en idé, 
ofta benämnd innovation om den är tillräckligt nydanande 
och har kommersiell potential. När innovationen formule-
rats på ett sätt som lämpar sig för kommersialisering talar vi 
ofta om en affärsidé. En affärsidé måste förverkligas inom 
ramen för ett företag,2 antingen ett företag som startas för 
ändamålet eller ett redan existerande företag. Låt oss för enk-
elhets skull ta fallet där ett nytt företag startas av en enskild 
individ som vill realisera sin affärsidé.

För att bli mer konkret handlar det om att företagaren, 
ofta benämnd entreprenören, skall organisera ett stort antal 
erforderliga produktionsfaktorer på ett så effektivt sätt som 
möjligt för att på lång sikt maximera det värde som skapas. 
Det handlar således inte, som det ibland något slarvigt ut-
trycks, om att maximera vinsten, utan om att maximera fö-
retagets värde. Detta innebär ofta att man accepterar att gå 
med förlust i början, och att det mesta av eller hela överskot-
tet investeras i expansion. Det kan därför gå lång tid innan 
en bokföringsmässig vinst uppstår.

Det är viktigt att skilja mellan den bokföringsmässiga och 
den nationalekonomiska defi nitionen av vinst. Kapitalets al-
ternativvärde – t.ex. köp av obligationer med jämförbar risk 
och likviditetsprofi l som den tänkta investeringen – ingår i 
den bokföringsmässiga defi nitionen av vinst, men ej i den na-
tionalekonomiska. En investering vars avkastning är genom-
snittlig genererar ingen ekonomisk vinst, och lockar heller 

2. I ett teoretiskt universum utan kontraktskostnader, osäkerhet eller 
informationskostnader kan man tänka sig att samma verksamhet i stället 
skulle utföras genom kontrakt mellan oberoende individer. Ett företag kan 
ju i grunden ses som ett knippe kontrakt, nödvändiga för att hantera osä-
kerhet, koordineringsproblem, opportunism och andra komplikationer i 
ekonomin.
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inte till ökade investeringar. Snarast är det så att investera-
re letar efter vinstmöjligheter som överstiger den avkastning överstiger den avkastning överstiger
som kan erhållas genom en passiv placering på kapitalmark-
naden. Detta gäller inte minst den viktiga kategori av investe-
rare som själva aktivt deltar i sina företag – entreprenörerna.

Med nationalekonomisk terminologi kallas denna »överav-
kastning« för economic rent, hädanefter försvenskat till eko-
nomisk ränta.3 Det är i stor utsträckning jakten på dessa av-
kastningar utöver marknadsräntan som motiverar företag 
och företagare till att fi nansiera nya innovationer (Benhabib 
och Spiegel 2002), och därigenom leder till ekonomisk till-
växt.4 Annars fi nns risken att varje enskild företagare kan tjä-
na på att vänta på att något av de andra företagen bär kost-
naderna för investeringar i ny teknologi. Enligt Nordhaus 
(1969) och Shells (1973) modeller är drivkrafterna för inn-
ovationer möjligheterna för entreprenören att ta del av de 
ekonomiska räntor eller monopolvinster som patenten ger 
upphov till.

Som kommer att framgå i denna bok menar vi att gäng-
se teorier för företagsbeskattning underskattar ekonomis-
ka räntors betydelse både för resursallokeringen och för att 
ge incitament till ett tillräckligt utbud av entreprenörskap, 
ägarstyrning och andra viktiga produktionsfaktorer som är 
nödvändiga för existensen av framgångsrika företag.

Vilka produktionsfaktorer är då nödvändiga för att be-
driva verksamheten? Det enkla svaret är arbetskraft och ka-

3. Den närmast liggande etablerade termen på svenska är jordränta, men 
då denna inte riktigt fångar betydelsen av det fenomen vi vill lyfta fram 
kommer vi  genomgående att använda en direktöversättning av den engel-
ska termen economic rent. För en diskussion av den ekonomiska räntans be-
tydelse för ekonomins funktionssätt och förnyelsekraft, se Eliasson (1984).

4. De ekonomiska räntornas viktiga roll som motor i den långsiktiga till-
växtprocessen uppmärksammas även i Romers redan klassiska arbete inom 
modern tillväxtteori (Romer 1990).
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pital samt insatsvaror inköpta från annat håll. Företagan-
de handlar då i princip om att maximera skillnaden mellan 
försäljnings intäkten och kostnaderna för insatsvaror, de an-
ställdas löner (inklusive företagarens egen arbetsersättning) 
och  räntan på eventuellt lånat kapital. Det som återstår när 
alla faktorer fått sin ersättning är ägarens vinst, vilken denne 
disponerar fritt, t.ex. för privat konsumtion eller för återinve-
stering i företaget eller i andra ekonomiska verksamheter. 

Men så här enkel är sällan verkligheten. Vid närmare ef-
tertanke är produktionsfaktorerna betydligt fl er än de ovan 
uppräknade.

2.1 Produktionsfaktorer
En produktionsfaktor kan defi nieras som en klassifi cering av 
mer eller mindre likartade »insatsvaror« för ekonomisk pro-
duktion. Företag tillverkar sina produkter genom att olika 
insatsvaror kombineras för att producera varor och tjänster 
som det fi nns efterfrågan på och som skapar ett ekonomiskt 
mervärde. Denna förädling delas sedan upp på de olika in-
satsvarorna på ett mer eller mindre rättvisande/effektivt sätt. 
I en fungerande marknadsekonomi sker detta framför allt ut-
ifrån hur mycket de bidrar till förädlingsvärdet, även om av-
vikelser kan förekomma när det exempelvis fi nns monopol-
makt eller offentliga regleringar.

I ekonomisk teori slår man för enkelhetens skull ofta ihop 
dessa »insatsvaror« till bredare kategorier, produktionsfak-
torer. Industriarbetaren, ingenjören och vaktmästaren klas-
sifi ceras t.ex. som arbetskraft, medan fabrikslokalen, svar-
ven och företagets tillverkningspatent ses som kapital. Indel-
ningen bygger på att de olika insatsvaror som betraktas som 
samma produktionsfaktorer på vissa avgörande sätt skiljer sig 
mer från andra produktionsfaktorer än de gör inom sina res-
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pektive kategorier. Hur vi väljer att defi niera produktions-
faktorerna innehåller således ett visst mått av godtycke. En 
vanlig approximation är, som redan påpekats, att fördela för-
ädlingsvärdet mellan produktionsfaktorerna arbetskraft och 
kapital, där den samlade arbetskraften historiskt tenderat att 
få ca två tredjedelar av ersättningen i ekonomin och kapital 
den resterande tredjedelen. Teorin för företagsbeskattning 
bygger i sin tur på denna indelning, vilket har haft en avgö-
rande betydelse för vilka slutsatser teorierna lett fram till.

Hur lämpligt ett förenklande antagande är beror i hög 
grad på sammanhanget. Olämpliga antaganden riskerar i 
själva verket att anta bort just det som är kärnan i proble-
met. Den nationalekonomiska teoribildningen är full av ex-
empel där överförenklade (och kanske framför allt  felförenk-
lade) modeller givit upphov till missvisande slutsatser. Dessa 
slutsatser har påfallande ofta fått stort genomslag i den eko-
nomiska politiken.5 Det kanske mest kända exemplet är hur 
ledande nationalekonomer genom att bortse från informa-
tions- och koordinationskostnader under lång tid fi ck politi-
ker i väst att överskatta planekonomiernas förmåga att gene-
rera tillväxt och välstånd (Tinbergen 1961; Hayek 1990).

I den mån det är relevant bör därför produktionsfak-
torer identifi eras på en mer detaljerad nivå (Jorgenson och 
 Griliches 1967; Binswanger 1974). I själva verket fi nns det 
närmast oändligt många produktionsfaktorer, då två oli-
ka maskiner eller två människor i princip aldrig är perfekta 
substitut för varandra. Den sedvanliga konfl ikten mellan en-

5. John Maynard Keynes (1936, s. 383) noterade detta förhållande i form 
av följande berömda formulering: »Practical men, who believe themselves 
to be quite exempt from any intellectual infl uences, are usually the slaves 
of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the 
air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years 
back.« 
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kelhet och realism i ekonomisk analys (Mayer 1993) är av-
görande. Genom att slå ihop faktorer som liknar varandra i 
viktiga avseenden och göra antagandet att de utgör perfekta 
substitut, dvs. är identiska i ekonomiskt hänseende, får man 
mer lätthanterliga och meningsfulla modeller. Detta sker 
dock alltid på bekostnad av graden av realism. Exempelvis 
kan det ofta vara rimligt att utgå ifrån att människors bidrag 
till produktionsresultatet i viktiga avseenden skiljer sig från 
det bidrag som görs av maskiner, byggnader och andra »liv-
lösa« insatsvaror. Då kan det vara en användbar förenkling 
av verkligheten att se dessa olika former av kapital respektive 
olika människors arbete som två helt homogena insatsvaror.

I den mån skillnader mellan olika former av kapital eller 
arbetskraft är av central betydelse för den frågeställning som 
analyseras krävs mer noggranna indelningar. Utifrån en fö-
retagares perspektiv kan nedanstående mer detaljerade in-
delning vara relevant.

Fysiskt kapital. Konkret manifesterar det sig främst i form 
av maskiner och byggnader, men kapitalstocken brukar ofta 
uttryckas i monetära termer. Här är det meningsfullt att redan 
nu göra en distinktion mellan tre typer av fi nansiellt kapital:

1. Eget kapital som har tillförts av ägarna, antingen 
vid företagets start eller i senare nyemissioner.

2. Eget kapital i form av återinvesterade vinster.
3. Lånat kapital.

Lån har på samma sätt som avlönat arbete i regel en fast 
och i förväg bestämd ersättning, medan avkastningen på det 
egna kapitalet bestäms residuellt, dvs. när alla andra kostna-
der har betalats. Rätten till kontroll över företagets tillgång-
ar skiljer sig på motsvarande sätt mellan lånat och eget kapi-
tal. Det egna kapitalets äganderätt kan defi nieras som en re-
siduell kontraktsrätt, dvs. ägarna har bestämmanderätt över 
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tillgångarna i den mån användningen inte redan har kon-
trakterats (Grossman och Hart 1986; Hart 1991).

Arbetskraft. Brukar mätas i antal personer eller antal arbeta-
de timmar, men detta mått säger ganska lite i en modern eko-
nomi, eftersom det inte tar hänsyn till vare sig kvaliteten på 
individens prestationer eller graden av ansträngning. Man ta-
lar ibland om outbildad eller »rå« (raw; unskilled) arbetskraft unskilled) arbetskraft unskilled
för att fånga upp volymen av arbete som inte kräver speciella 
kunskaper och som de allra fl esta klarar av. Även i dessa arbe-
ten (exempelvis låglönejobb i serviceyrken) fi nns det dock av-
sevärda skillnader i produktivitet mellan olika individer.

Humankapital. Kan defi nieras som ekonomiskt relevant 
kompetens som individen på något sätt har tillägnat sig, och 
som inkluderar både generell och företagsspecifi k kompe-
tens. Om inte kunskapen är av en sådan natur att individen 
automatiskt lär sig under arbetets gång (on-the-job learning) learning) learning
kan företagsspecifi k kompetens kräva investeringar i form av 
internutbildning för de anställda.

Immateriellt kapital. En allt viktigare kapitalform i den mo-
derna ekonomin, vilken kan defi nieras som explicit/kodifi e-
rad kunskap som det fi nns äganderätt till, t.ex. copyright, re-
gistrerat varumärke och patent. Det gemensamma för denna 
produktionsfaktor är att den liknar en kollektiv nyttighet, på 
grund av icke-rivaliteten i användningen (Arrow 1962). Till 
skillnad från fysiskt kapital kan kunskaper nämligen nyttjas 
av i princip oändligt många användare utan extra kostnad.6

6. Inrättandet av ett rättsligt skydd för äganderätt till immateriellt kapi-
tal i Storbritannien under 1700-talet har angivits som en viktig förklaring 
till den industriella revolutionen (North och Thomas 1973; Rosenberg och 
Birdzell 1986; Jones 2001). För första gången i historien blev det lönsamt 
för företag att investera i utvecklingen av ny teknologi utan att riskera att 
konkurrenter helt enkelt skulle kopiera resultaten.
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Organisationskapital/strukturellt kapital. Den kanske mest svår-
fångade av alla produktionsfaktorer, men inte des to mindre vik-
tig. Termen organisationskapital har funnits länge inom in-
dustriell ekonomi, men introducerades i nationalekonomin 
först av Prescott och Visscher (1980). Två (tämligen breda) 
defi nitioner är: (i) den kunskap som fi nns inneboende i före-
taget och (ii) det kapital som fi nns kvar när de anställda gått 
hem, exklusive fysiskt kapital.

Ett företags produktivitet påverkas avsevärt av dess ruti-
ner, system och interna organisationsstrukturer. Kanske lika 
viktigt som tillgången på välutbildad arbetskraft och kapital 
är hur framgångsrikt organisationen lyckas utnyttja medar-
betarnas kompetens. Denna förmåga varierar kraftigt mel-
lan företag. Variationen tycks till stor del bero på hur väl 
 deras olika organisationsmetoder och strukturer tillvaratar 
organisationens innovationskraft och värdeskapande proces-
ser. Liksom övriga former av kapital kan organisationskapi-
tal kräva investeringar för att byggas upp.7 Det är denna pro-
duktionsfaktor som gör det så svårt för konkurrenter att imi-
tera framgångsrika företag som ikea och Clas Ohlson, trots 
att det de gör vid en första anblick kanske inte förefaller så 
komplicerat.

Ägarstyrning. En viktig och allt mer uppmärksammad frå-
ga inom nationalekonomi är frågan om ägarstyrning (eng. 
corporate governance). Forskningen inom ägarstyrning be-
handlar de konfl ikter och problem som uppstår när ägare 
och företagsledning inte är samma personer, och de lösning-

7. Det brukar ofta betonas att den revolution som ekonomin genomgått 
till följd av genombrottet för ny informations- och kommunikationstekno-
logi krävt mycket stora investeringar i organisationskapital. Brynjolfsson 
och Yang (1997) uppskattar exempelvis att varje dollar investerad i elektro-
nisk hårdvara för med sig immateriella investeringar på 10 dollar i nya af-
färs- och produktionssystem, personalutbildning m.m.
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ar som fi nns för att på bästa möjliga sätt ta itu med dessa pro-
blem – se t.ex. Söderström m.fl . (2003) för en intressant och 
lättillgänglig genomgång. Intressekonfl ikten mellan ledning 
och ägare för med sig stora kostnader. En effektiv ägarstyr-
ning har därför en hög samhällsekonomisk avkastning. De 
privatekonomiska motiven för aktivt ägande är för de fl es-
ta ägare alltför svaga, då varje enskild ägare själv tvingas bära 
alla sina kostnader för övervakning och styrning medan vär-
det av dessa insatser tillfaller samtliga ägare i proportion till 
deras ägarandelar i företaget. Eftersom ägare är olika benäg-
na/kapabla att styra ledningen så skapas en ekonomisk pre-
mie för kompetent ägande och ändamålsenliga strukturer för 
att mildra det s.k. principal−agent-problemet – se vidare i 
faktasammanställningen. 

Traditionellt betraktas ägarstyrning sällan som en produk-
tionsfaktor, vilket är föga oväntat med tanke på att begrep-
pet hänvisar till en relation. Men vi vet att problematiken 
hanteras olika väl av olika ägare och i olika organisationer. I 
den mån vissa ägare systematiskt hanterar intressekonfl ikter-
na bättre än andra och därmed skapar ekonomiskt mervärde 
är det högst rimligt att (i en detaljerad beskrivning) tillskriva 
denna värdeökning den specifi ka produktionsfaktorn ägar-
styrning. Bättre ägarstyrning eller ägarkompetens kan bero 
på ett antal faktorer: för syftet väl anpassade företagsstruktu-
rer, skillnader i personlig förmåga, skillnader i styrelsetradi-
tioner och, inte minst, specialisering inom företag som sär-
skilt har inriktat sig på att tillgodose behovet av ägarstyrning. 
Såväl de traditionella svenska maktbolagen (numera främst 
Investor och Industrivärden) som private equity-företagen 
kan ses som instrument för att utöva ägarmakt, där det na-
turligtvis också har skett avsevärda investeringar för att öka 
denna förmåga. Samtidigt är utbudet av denna produktions-
faktor naturligtvis beroende av dess ekonomiska avkastning. 
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Entreprenörskap. Ett nystartat företag kräver att någon 
uppfattar eller skapar nya ekonomiska möjligheter. Att göra 
detta räcker dock inte långt i sig. De nya produkterna måste 
introduceras på marknaden under genuin osäkerhet (Knight 
1921), vilket kräver otaliga ytterligare beslut. Entreprenören 
är inte bara (eller ens huvudsakligen) en uppfi nnare, i hennes 
uppgifter ingår att i en osäker omvärld besluta om bland an-
nat lokalisering, produktutformning, prissättning, resursan-

Principal–agent-problemet

Iåtskilliga fall i de mer eller mindre komplicerade interak-
tioner som pågår mellan individer i samhället är det san-

nolikt att det uppstår ett förhållande där agenter handlar på 
uppdrag av en huvudman, principal. Detta gäller inte minst i 
de fall där det fi nns vinster att hämta ur specialisering av ar-
betsuppgifter. Exemplen kan mångfaldigas: en advokat som 
ger råd till sin klient, en läkare som undersöker en patient el-
ler väljare som röstar fram en regering. Här är vi särskilt in-
tresserade av fallet där företagsledningen agerar på uppdrag 
av företagets ägare. 

Principal–agent-problemet handlar om hur man bäst skall 
få överensstämmelse mellan principalens (ägarens) och agen-
tens (företagsledningens) intressen. Ett av de viktigaste skä-
len till att principalen har svårt att förhindra agenten från att 
agera i enlighet med sina egna intressen är s.k. asymmetrisk 
information. Ägaren har svårt att exakt observera vad före-
tagsledningen gör, hur mycket de anstränger sig osv. Dessut-
om kan ledningens informationsövertag leda till att de efter-
strävar mål för egen del, såsom ökad status och förbättrade 
karriärmöjligheter, i stället för att maximera företagets värde, 
vilket i regel är ägarnas mål. Se exempelvis Hart och Holm-
ström (1987) för en introduktion till principal–agent-proble-
matiken.
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Vad är entreprenörskap?

Iden ekonomiska litteraturen har entreprenörskapet disku-
terats åtminstone sedan Richard Cantillons analyser från 

början av 1700-talet och i litteraturen kan man hitta åtmins-
tone 13 olika distinkta teman som utvecklats kring begrep-
pet (Hébert och Link 1989; Thurik och Wennekers 1999). 
Vi har valt att defi niera entreprenörskap som förmågan och 
villigheten hos individer, både på egen hand och inom orga-
nisationer, att

– varsebli och skapa nya ekonomiska möjligheter 
– introducera sina idéer på marknaden under osäkerhet ge-

nom att ta beslut om lokalisering, produktutformning, re-
sursanvändning, institutioner och belöningssystem

– konkurrera med andra för att öka sin marknadsandel, vil-
ket innebär att man inte kan sätta likhetstecken mellan en-
treprenörskap och egenföretagande.

Det är således en förutsättning för att verksamheten skall 
kunna defi nieras som entreprenöriell att den är i någon me-
ning nydanande och att det fi nns en uttalad ambition att växa. 
Av defi nitionen framgår också klart att man inte kan sätta lik-
hetstecken mellan små- och nyföretagande och entreprenör-
skap. Men även om inte egenföretagande är synonymt med 
entreprenörskap, så är det likafullt sant att egenföretagande 
utgör en av de viktigaste kanalerna för enskilda individer att 
förverkliga sina entreprenöriella ambitioner.

I strikt mening är entreprenörskap något som karaktäri-
serar en person. En individ kan vara entreprenöriell både i 
egenskap av egenföretagare och som anställd, i det senare fal-
let talar man ofta om intraprenörskap. Genom att ett företag 
skapar goda förutsättningar för ett entreprenöriellt beteende 
hos sina anställda kan även organisationer bli entreprenöriel-
la. En illustrativ indelning av företagare och anställda i entre-
prenöriella och förvaltande roller är följande:
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vändning och belöningssystem. Entreprenörskap som pro-
duktionsfaktor skiljer sig i viktiga hänseenden från övrig ar-
betskraft (Thurik och Wennekers 1999; Hébert och Link 
1989). Vikten av denna produktionsfaktor för ekonomisk 
tillväxt förnekas av få, men det är svårt att med preci sion 
kvantifi era dess betydelse. Det har även visat sig vanskligt 
att integrera entreprenörskap och entreprenöriell talang på 
ett tillfredsställande sätt i neoklassiska modeller.8 Till skill-
nad från övrig arbetskraft kan företag i regel inte upphandla 
faktorn på en extern marknad, och inte heller verkar förmå-
gan att varsebli och frambringa nya ekonomiska möjligheter 
endast vara en form av inlärt humankapital. Ändå tycks för-
mågan i vid bemärkelse i varierande grad fi nnas hos de fl es-
ta människor, givet lämpliga sociala och ekonomiska incita-
mentsstrukturer.

Listan på produktionsfaktorer som ger upphov till före-
tagets, och i förlängningen samhällsekonomins, produktion 
kan göras mycket längre. De speciella kapitalformerna land 

Entreprenörer och intraprenörer

 Företagare Anställda

Entreprenöriell Innovatörer, risktagare Intraprenörer

Förvaltande Saknar ambitioner att Företagsledare 
 växa och/eller förändra

Källa: Anpassat från Thurik och Wennekers (1999).

8. Redan i slutet av 1960-talet lyftes denna brist i den traditionella ana-
lysen fram av William J. Baumol (1968, s. 66) då han konstaterade att »the 
theoretical fi rm is entrepreneurless – the Prince of Denmark has been ex-
punged from the discussion of Hamlet«. Se vidare Barreto (Hamlet«. Se vidare Barreto (Hamlet 1989) och Bi-
anchi och Henrekson (2004).
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(som inte deprecierar) och råvaror separeras ibland från öv-
rigt fysiskt kapital. Att behandla mark separat är i ekonomisk 
teori den traditionellt kanske vanligaste avvikelsen från den 
enkla uppdelningen av produktionsfaktorerna i kapital och 
arbetskraft. Detta var också vanligare förr i tiden, då mark 
var en relativt sett viktigare produktionsfaktor.9

På nationell nivå fi nns det produktionsfaktorer i form av 
sociala nätverk och formella och informella institutioner 
(Kaspar och Streit 1998). Utifrån analysen i Olson (1996) 
kan man gå ännu ett steg längre och betrakta även värde-
ringar och röstbeteende som potentiella produktionsfakto-
rer. Gort och Lee (2003) ser skillnader i ledningens effektivi-
tet (t.ex. till följd av olika belöningssystem) som ej helt åter-
speglas i ersättningen som en separat produktionsfaktor eller 
som en underkategori av organisationskapital.

2.2 Produktionsfaktorernas avkastning
Den klassiska uppdelningen i produktionen mellan arbete 
och kapital är således en förenkling (som givetvis är myck-
et användbar i många sammanhang). Den ovanstående lis-
tan med produktionsfaktorer är något längre, men också den 
är en förenkling av verkligheten. Hur olika produktionsfak-
torer bör defi nieras beror i slutändan på huruvida det fi nns 
ekonomiskt relevanta skillnader mellan dem. Vad som skall 
betraktas som en relevant skillnad beror i sin tur på den spe-
cifi ka fråga som analyseras. 

9. Hur svårt det är att göra en rättvisande faktoruppdelning illustreras 
av att även mark kan delas in i olika produktionsfaktorer. Exempelvis kan 
markens produktivitet, precis som övrigt fysisk kapital, minska genom an-
vändning och öka genom investering. Ändå försvinner inte marken, i viss 
mening är den icke deprecierbar och därmed samtidigt fundamentalt skild 
från andra former av fysiskt kapital. I teorin skulle således dessa olika as-
pekter av mark kunna behandlas som olika produktionsfaktorer. 
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Det som är gemensamt för produktionsfaktorerna är dock 
att tillgången på dem kan ge upphov till ekonomisk avkast-
ning utöver marknadsräntan. En produktionsfaktor kan i 
princip motsvara vilken resurs som helst, så länge den är åt-
minstone i någon mån unikt knuten till företaget (Montgo-
mery och Wernefelt 1988). Olika företag har tillgång till oli-
ka kombinationer av heterogena produktionsfaktorer och 
för en ständig kamp för att bibehålla dessa värdefulla (och 
värdeskapande) skillnader (t.ex. Barney 1991 och Foss 1997). 
Detta är grunden till mycket av det som inom management-
litteraturen kallas företagsstrategi. I den mån faktorerna re-
presenterar olika mått på kapital kan vi dock förvänta oss att 
denna »överavkastning« med tiden kommer att försvinna. 
Detta sker i takt med att resurser fl yter in i området tills den 
marginella avkastningen är densamma som den riskjustera-
de marknadsräntan.10

Men införsel av nytt kapital och kopiering av resultaten är 
inte alltid möjligt, framför allt när ägandet av företaget och 
en viss produktionsfaktor inte kan eller bör särkopplas. Det-
ta gäller defi nitivt för entreprenörskap och troligen ofta för 
aktivt ägande, då dessa svårligen eller inte alls kan upphand-
las på en extern marknad. Entreprenöriell aktivitet kombi-
nerad med kapital kan därför förväntas generera långsiktigt 
bestående övervinster, vilka ofta tar formen av stora kapital-
vinster inom företaget.

10. Här bortser vi ifrån de ofta förekommande situationer där inträ-
deshinder i form av offentliga regleringar o.d. förhindrar detta, och där-
med ger utrymme för långsiktiga monopolvinster. Mer generellt kan möj-
ligheten för företag och individer att tillgodogöra sig ekonomiska räntor
både ha sin grund i politiskt/byråkratiskt tilldelade privilegier (därav be-
greppet rent seeking, vilket på svenska brukar kallas privilegiejakt) och i , vilket på svenska brukar kallas privilegiejakt) och i , vilket på svenska brukar kallas privilegiejakt
rättmätiga konkurrensfördelar. Gränsen är förstås inte alltid självklar, ex-
empelvis gällande vad som är en rimlig livslängd för patentskydd av veten-
skapliga resultat (Gilbert och Newberry 1982; Gilbert och Shapiro 1990). 
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De kapitalvärden som har skapats i bolag kontrollerade av 
personer som Jan Stenbeck, Rupert Murdoch och Michael 
Dell är således inte ersättning för placerat kapital. Inte heller 
kunde samma förmögenhet ha skapats genom att personerna 
hade investerat pengarna på börsen och blivit anställda i an-
dra företag. Dessa ekonomiska räntor representerar därför 
avkastning till helt andra produktionsfaktorer, något som det 
behöver tas hänsyn till i skatteteori och skattepolitik.11

11. Kirzner (1997, s. 71–72), som är en ekonom som verkar inom den 
s.k. Österrikiska skolan, talar om pure entrepreneurial profi ts. Detta betrak-
tas som ersättning till entreprenörens unika förmåga att upptäcka och ex-
ploatera nya möjligheter. Det handlar om genuina upptäckter av något som 
ingen egentligen visste var möjligt att söka efter på ett systematiskt sätt 
(Knight 1921). En ny, sammanhållen österrikiskt inspirerad analys av en-
treprenörskapets betydelse för ekonomisk utveckling är Shane (2003). Han 
ser entreprenörsvinsten som den ersättning entreprenören erhåller för att 
utifrån sin egen bedömning (som skiljer sig från vad som avspeglas i existe-
rande marknadspriser) om ett nytt sätt att kombinera produktionsfaktorer 
till en existerande eller ny produkt. Entreprenören bär risken för sin be-
dömning. Genom att residuellt göra anspråk på överskottet av denna an-
strängning att göra nya saker eller göra saker på ett nytt sätt erhåller ent-
reprenören också rätten att utnyttja övriga produktionsfaktorer på det sätt 
hon själv väljer. Ägarna till övriga produktionsfaktorer erbjuds däremot en 
försäkring i det att entreprenören köper in dessa till ett i förväg fastställt 
pris (låneränta, timlön, lokalhyra osv.).
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3. Företagsteori i ett 
historiskt perspektiv

I dagens debattklimat, där de små företagens betydelse ofta 
tas för given, är det lätt att glömma att det förra halvseklet 
dominerades av en tämligen pessimistisk syn på de mind re 
företagen. Politiker till både höger och vänster och på båda 
sidor om järnridån satte i stället sin tro till de fördelar som 
kunde erhållas från ökad skalavkastning, en ökad specialise-
ring och en standardiserad industriell massproduktion. Stora 
produktionsenheter organiserade inom ramen för den verti-
kalt integrerade storkoncernen sågs som det viktigaste med-
let för ekonomisk och social utveckling, en samhällssyn som 
har kommit att kallas fordism (Piore och Sabel 1984). Stor-
driftsfördelarna bedömdes i regel som större än de ökade 
kostnader som följer av växande informationsproblem och 
byråkratisering i stora organisationer; större var kanske trå-
kigare men det ansågs effektivare (Henrekson 1996). Den 
huvudsakliga avvägningen ansågs i stället stå mellan de mind-
re företagens inneboende ineffektivitet och risken för de sto-
ra företagens monopolmakt.

Denna syn delades av (eller hade snarare sin grund i) den 
ekonomiska forskningen, där de fl esta akademiska ekono-
mer var övertygade om att framtiden tillhörde ett begrän-
sat antal gigantiska företag. Minst lika viktigt var att de sto-
ra företagen inte bara sågs som effektivare i produktionen, 
utan även som den ledande motorn för innovation och tek-
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nologisk utveckling. Joseph Schumpeter skrev redan 1942
(s. 106): »What we have got to accept is that the large-scale 
enterprise has come to be the most powerful engine of pro-
gress.« Ett annat berömt citat som fångar den domineran-
de synen vid denna tid är signerat John Kenneth Galbraith 
(1956): 

Det fi nns ingen populärare illusion än att den teknologiska ut-
vecklingen är ett resultat av den lille mannens sinnrika ansträng-
ningar att göra ett bättre jobb än sin granne, därtill tvingad av 
marknadens konkurrens. Tyvärr är detta ren fi ktion (vår övers.).

Med tanke på detta synsätt är det inte oväntat att den eko-
nomiska politiken i hög grad inriktades på att underlätta för 
de stora byråkratiskt styrda organisationerna, vilket inklude-
rade både storföretag och offentliga monopol. Staten ansågs 
samtidigt spela en utomordentligt viktig roll som motvikt till 
de för tillväxten nödvändiga, men ur demokratisk synvinkel 
tvivelaktiga, storföretagen. Detta medförde i sin tur att star-
ka begränsningar i näringsfriheten betraktades som nödvän-
diga. Ingreppen i ekonomin tog sig dock olika uttryck i oli-
ka länder; i Storbritannien och Frankrike ägdes näringslivet 
till stor del av staten, Tyskland och Nederländerna utnyttja-
de statliga regleringar, medan usa betonade antitrustlagar. 
De fl esta länder kom att använda en kombination av dessa 
medel. Även de svenska socialdemokratiska tänkarna kom att 
se det stora industriföretaget som ekonomins viktigaste pro-
duktionsenhet. Detta låg väl i linje med visionen om ett sam-
hälle präglat av »kapitalism utan kapitalister«. Se vidare Jo-
hansson och Magnusson (1998) och Henrekson och Jakobs-
son (2004). Synen på företaget i den teoretiska litteraturen 
kan bäst förstås mot bakgrund av denna övergripande sam-
hällsstruktur.
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3.1 Företagen i ekonomisk forskning
Så som problemen i ekonomin hade defi nierats föll det sig 
också naturligt att de dynamiska aspekterna av företagande 
inte kom att betonas i den teoretiska modellutvecklingen. 
Thurik och Wennekers (2001) menar till och med att denna 
statiska syn på företagen var det mest fundamentala känne-
tecknet för den ekonomiska litteraturen under denna tid: 

Stor omsorg ägnades åt frågan vad som skulle göras med existe-
rande företag och näringsstruktur, men lite uppmärksamhet äg-
nades åt frågan varför företag uppstod och vad som skulle kom-
ma att hända med dem.12

Förändringarna i den nationalekonomiska teorin som till 
slut kom hade sin grund inom den historiska utvecklingen.13

I samband med den kraftiga turbulensen i världsekonomin 
vid den första oljeprischocken 1973 började de första teck-
nen dyka upp som visade att större inte nödvändigtvis var 
bättre. Den teknologiska utvecklingen, tjänstesektorns allt 
viktigare roll samt förändringar i branschsammansättningen 
till förmån för småföretagsdominerade sektorer bidrog till 
att minska fördelarna med att vara stor. I allt högre grad kom 
storföretagen att ses som infl exibla och som dåliga på att an-
passa sig till nya marknadsbetingelser och alltmer kvalitets-

12. »There was considerable concern about what to do about the exis-
ting fi rms and industrial structure, but little attention was paid to where 
[fi rms] came from and where they were going.«

13. Ett liknande samspel mellan teori–ideologi och erfarenheten från 
verkligheten fi nns i Lindgren (2004), som dock tillämpar ett makroper-
spektiv. Den pessimistiska synen på fri företagsamhet hade sin grund i 
1930-talsdepressionen, som av ledande bedömare kom att anses bero på 
marknadsekonomins inneboende svagheter. Vändningen i den allmänna 
teoretiska och ideologiska synen (och i förlängningen i den ekonomiska 
politiken) kom 50 år senare med den ekonomiska stagnation som välfärds-
staterna drabbades av i början av 1970-talet, vilken i sin tur har tolkats som 
resultatet av inskränkningarna i näringsfriheten. 
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medvetna konsumenter; se Carlsson (1999) för en översikt.
År 1979 publicerade David Birch en uppmärksammad stu-

die som visade att småföretagen var långt viktigare för att 
skapa nya jobb än vad man tidigare trott. Ett annat viktigt 
genombrott var Acs (1984) fynd att de mindre amerikanska 
stålverken, s.k. mini-mills, framgångsrikt konkurrerade med 
de större bolagen, och detta i en bransch som var själva sin-
nebilden för det fordistiska sättet att organisera ekonomiska 
verksamheter. Ministålverken producerade en annorlunda 
produkt med andra produktionsfaktorer och med en annan 
produktionsprocess. De konkurrerade således inte med de 
stora företagen genom att imitera dessa, utan genom att vara 
innovativa, att verka som agents of change. Detta skall tolkas i 
bredare bemärkelse än ren teknologisk förändring, eftersom 
förnyelserollen också inbegriper andra viktiga in novationer 
såsom förändringar i marknadsstrategi, intern organisation 
och introduktion av nya produkter baserade på redan exis-
terande teknik.

Vidare forskning på mikroplanet bekräftade snart att de 
mindre företagen på många marknader kunde vara långt ef-
fektivare än de stora företagen, trots att de inte kunde dra 
nytta av stordriftsfördelar. De kompenserar för bristen på 
stordriftsfördelar genom komparativa fördelar i innovation 
och anpassning.14 Inom den tillväxtdrivande forsknings- och 
utvecklingsverksamheten tycks det ha skapats en form av ar-
betsdelning mellan stora och små företag: de stora företagen 
är relativt sett bättre på forskning och utveckling som syftar 
till att förbättra redan existerande produkter, medan de ny-
danande innovationerna ofta görs av små företag. Baumol 

14. Acs och Audretsch (1987, 1988) fann t.ex. att de mindre bolagen var 
ca 60 procent mer effektiva i kunskapsproduktion jämfört med de större 
bolagen, mätt i antal nya patent per anställd. 
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(2004) illustrerar småföretagens vikt för den tekniska – och i 
förlängningen ekonomiska – utvecklingen i form av en talan-
de lista på revolutionerande amerikanska innovationer som 
har gjorts av mindre företag – se tabell A1 i Appendix.

Det fi nns i dag även empiriska belägg för entreprenörska-
pets betydelse för den ekonomiska tillväxten. Se särskilt Au-
dretsch och Thurik (2000), Reynolds m.fl . (2000) samt Car-
ree m.fl . (2002). Ett statistiskt samband mellan entreprenör-
skap och tillväxt har kunnat dokumenteras på i princip alla 
tänkbara observationsnivåer: arbetsstället, företaget, bran-
schen, regionen och landet (Thurik och Wennekers 2001).

Sammanfattningsvis har det under de senaste två decen-
nierna skett viktiga förändringar i synen på företag och fö-
retagsamhet inom de ekonomiska vetenskaperna, och stör-
re vikt läggs numera vid dynamiska aspekter av företagan-
de. Samtidigt har det skett en renässans gällande de mind-
re entreprenöriella företagens roll för att generera tillväxt 
och sysselsättning och därmed har deras betydelse för sam-
hällsekonomin i stort kommit att öka. Inom teorierna för fö-
retagsbeskattning tycks dock utvecklingen ha gått långsam-
mare. Som vi kommer att se har det gjorts teoretiska arbe-
ten där någon eller några av de aspekter som vi lyft fram be-
handlas. Däremot fi nns ännu inte något sammanhållet syn-
sätt utvecklat där de viktigaste mekanismerna inkluderas på 
en och samma gång. Den svenska policydiskussionen har till 
yttermera visso endast i mindre grad tagit intryck av dessa 
arbeten.
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4. Beskattningen av företag

A tax … may obstruct the industry of the people, and discou-
rage them from applying to certain branches of business which 
might give maintenance and employment to great multitudes. 
While it obliges the people to pay, it may thus diminish, or per-
haps destroy, some of the funds which might enable them more 
easily to do so.

– Adam Smith (1776)

Så här långt har vi diskuterat företaget i en fi ktiv värld utan 
skatter, vilket som synes är komplicerat nog. Vi introduce-
rar nu skatter i analysen, framför allt behandlar vi teorier 
om företagsbeskattning och teoriernas roll i policydiskussio-
nen. Inom företagsbeskattningsteorin skiljs ofta mellan två 
olika inriktningar. Dessa skiljer sig främst gällande synen på 
så kallad dubbelbeskattning, där överskottet i bolaget först 
beskattas genom direkta vinstskatter och senare även genom 
skatter på utdelningar, vilka tas ut på ägarnivån.15

Den Traditionella Synen (the old view, hädanefter ts) ser 
ägarskatterna som snedvridande, medan den Nya Synen (the 
new view, hädanefter ns) menar att skatter på aktieutdelning 
i normalfallet inte bör påverka företagets balansräkning och 
dess investeringsbeslut. Grundidén i ns är att beskattning-

15. Det är kanske mer korrekt att säga att de olika skatteteorierna skil-
jer sig i synen på utdelningsskatten och inte på dubbelbeskattningen i sig, 
då de tenderar att överensstämma i analysen av direkta vinstskatter och de 
snedvridningar dessa medför. 
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en av vinstutdelning (på marginalen) inte har någon effekt 
på företagets kapitalkostnad och därmed ingen effekt på dess 
investeringsbeslut. De slutsatser man dragit av den närbe-
släktade Öppen ekonomi-Synen (hädanefter ös) har varit än 
starkare; i en värld där de internationella kapitalmarknader-
na är perfekt integrerade är ägarskatter fullständigt neutra-
la oavsett företagens fi nansieringsbeteende. Dessa slutsatser 
har, som vi kommer att visa, använts som argument för att 
utdelningsskatten inte medför några snedvridande effekter 
på samhällsekonomin.16

4.1 Den traditionella synen på 
företagsbeskattning
Ett banbrytande verk inom teorin för företagsbeskattning är 
Harberger (1962). Där analyseras företagsskatter i en allmän 
jämviktsmodell, dvs. för hela ekonomin samtidigt och inte 
bara på en enskild marknad. Harberger delar upp ekonomin 
i två sektorer, en formell sektor som belastas med företags-
skatter och en icke-formell som slipper dessa. Resultatet är 
snedvridningar i resursallokeringen då skatterna leder bort 
investeringar från den beskattade sektorn till den obeskat-
tade. Det visas också att kostnaden av en skatt – dess så kal-
lade incidens – inte nödvändigtvis bärs av den som formellt 
åläggs den. Incidensen avgörs i stället av hur skatten påver-
kar olika priser i ekonomin. Exempelvis torde företagsskat-
ten i viss mån bäras av de anställda genom lägre efterfrågan 
på arbetskraft och därmed lägre löner. Intressant i samman-
hanget är att Harberger inte räknar med någon effekt på det 
totala sparandet till följd av beskattningen, han tar i stället 

16. För en mer detaljerad genomgång av vad som skiljer de olika inrikt-
ningarna åt rekommenderas Sørensen (1995).
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det totala sparandet i ekonomin för givet, och studerar en-
dast hur det allokeras mellan sektorer. Det påpekas dock att 
effekterna troligen skulle bli ännu större om modellen tog 
hänsyn till förändringar i sparbeteende till följd av beskatt-
ning.

Denna modell innehåller inte några företag, utan endast 
sektorer. Ett antal fundamentala frågor ryms därför inte i 
modellen. Det går inte att skilja mellan vinstskatter på före-
taget och utdelnings- och reavinstskatter som belastar före-
tagets ägare. Företagen antas också fi nansiera sina investe-
ringar genom nyemissioner och dela ut eventuella överskott 
till ägarna; hänsyn tas således inte till skuldfi nansiering el-
ler återinvesterade vinster. Entreprenören fi nns varken med 
som produktionsfaktor eller i någon annan form och de in-
vesteringar som leder ekonomin mot jämvikt antas ske au-
tomatiskt.

Harberger satte tonen för senare forskning inom den in-
riktning som kallas den Traditionella Synen på företagsbe-
skattning (Sørensen 1995). Efterföljarna utvecklade natur-
ligtvis analysen, men en rad gemensamma slutsatser kvar-
står. Framför allt antas tillförseln av eget kapital genom ny-
emissioner, trots skattenackdelar, spela en fortsatt viktig roll 
i företagens fi nansieringsstrategier. En ofta framförd orsak 
till detta är att när marknaden präglas av problem med asym-
metrisk information mellan ledning och ägare, så fyller ut-
delningar en viktig roll som signaleringsmekanism till aktie-
ägarna (Hansson och Norrman 1996). 

4.2 Den nya synen på företagsbeskattning
Ett centralt begrepp i skatteteori är företagets kapitalkostnad 
(Jorgenson 1963, 1967), och inte minst företagets marginel-
la kapitalkostnad. Detta är det risk- och likviditetsjusterade 
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pris som företaget måste betala för att fi nansiera sina inves-
teringar. Om företagets kostnad är lika med samhällets kapi-
talkostnad så som detta avspeglas i marknadsräntan antas in-
vesteringsbeslutet vara samhällsekonomiskt optimalt. Enligt 
ts skulle de dubbla skikten av beskattning leda till snedvrid-
ningar i bland annat de fi nansiella besluten, där lånade peng-
ar gynnas framför eget kapital och där återinvesterade vins-
ter gynnas framför utdelningar och nyemissioner. 

För att sådana snedvridningar skall spela roll förutsätter 
det att företagens fi nansieringsbeslut också får reala effek-
ter. I teorin behöver så inte vara fallet. Modigliani och Mil-
ler (1958) har visat att aktievärdet i en friktionsfri ekonomi 
inte bör påverkas av företagets fi nansieringsbeslut, då ägarna 
kan justera sin egen portfölj för att upphäva effekten av det-
ta. Om någon form av kapital är skattegynnat borde resulta-
tet därför enligt teorin bli att företaget endast utnyttjar den-
na fi nansieringskälla. 

Eftersom skulder i de fl esta länder varit skattemässigt gyn-
nade jämfört med eget kapital är slutsatsen i detta ramverk 
att företaget borde skuldfi nansieras till 100 procent. I så fall 
kommer skatten inte att ha någon effekt på investeringsbe-
slutet, då företagets kapitalkostnad på marginalen samman-
faller med marknadsräntan (Stiglitz 1973). Stiglitz »neutra-
litetssyn« stämmer dock illa överens med den faktiska verk-
ligheten, där företag fortfarande fi nansierar sin verksamhet 
med en kombination av skulder och eget kapital. Framför 
allt tycks det fi nnas stora kostnader förknippade med alltför 
låg soliditet, både på grund av den höga konkursrisken och 
genom de skadliga incitament som skapas om ägaren själv 
har satsat för lite i företaget. Dessa och andra kostnader sät-
ter gränser för graden av skuldfi nansiering, trots att den är 
kraftigt skattesubventionerad.
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I stället utvecklade forskare såsom King (1974, 1977), 
Auerbach (1979), Bradford (1981) och Sinn (1987) vad som 
då kom att benämnas den Nya Synen. Denna accepterar den 
traditionella utgångspunkten att eget kapital måste utnyttjas 
i fi nansieringen av investeringar och att företag betalar ut-
delning, men antar samtidigt att det erforderliga egna kapi-
talet kan byggas upp med återinvesterade vinstmedel. I kon-
trast till ts är slutsatsen i dessa modeller att företagets kapi-
talkostnader på marginalen är neutrala med avseende på ut-
delningsskatten. 

Reavinstskatten antas dock även i ns påverka företagets 
kapitalkostnad, eftersom de återinvesterade vinsterna ökar 
företagets aktievärde och därmed belastar ägaren med en 
implicit skatteskuld, som faller ut vid den tidpunkt då aktier-
na säljs. Dock bör vi skilja mellan den nominella och effek-
tiva reavinstskatten. Eftersom denna skatt inte utgår förrän 
vid försäljning av hela eller delar av ett företag är den effekti-
va skatten i genomsnitt lägre än den nominella på 30 procent 
(ibland antas något schablonmässigt att den effektiva skatten 
är ungefär hälften av den nominella; t.ex. Sinn 1991a). Fort-
farande gäller att den effektiva reavinstskatten utgör en be-
lastning för ägaren och ökar företagets kapitalkostnad.17

Auerbach (2002) förklarar den grundläggande strukturen 
hos de två olika synsätten och visar att den centrala skillna-
den ligger i olika antaganden om hur den marginella inves-
teringen fi nansieras. I ts antas denna helt fi nansieras med 
ny emitterat kapital. Investerarens krav på högre avkastning 

17. Detta behöver dock inte alltid vara fallet. Även reavinstskatten kan 
enligt teorin vara neutral under vissa omständigheter, exempelvis när före-
tag utnyttjar återköp av egna aktier som alternativ metod att dela ut vins-
ter till ägarna. I extremfallet då aktiens ingångsvärde är noll (dvs. hela vär-
det utgörs av kapitalvinst) är reavinstskatten neutral för aktieåterköp (Auer-
bach och Hassett 2000). Detta gäller dock inte generellt utan beror på rele-
vansen i denna hypotetiska situation. 
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som kompensation för ägarskatten ökar företagets kapital-
kostnad och leder till alltför små investeringar. I ns däremot 
antas den marginella investeringen fi nansieras med återin-
vesterade vinster, dvs. med kapital som ägarna till följd av 
skatten redan skrivit ned värdet på. Enligt ns används peng-
arna till utdelning till ägarna endast om inga lönsamma in-
vesteringsalternativ existerar, utdelningen är således residu-
ell. Eftersom aktieägarna redan har diskonterat de medel 
som blev »fångade« inom företaget när skatten först inför-
des, påverkas inte företagets investeringsbeteende av skat-
ten. Därför kallas ns ibland också för »infångat kapital«-sy-
nen (trapped equity view).

De båda synerna har haft det gemensamt att de har analy-
serat en sluten ekonomi, eller en ekonomi där avkastnings-
kraven på kapital bestäms inom landet. ös undersöker i stäl-
let samma frågor i en liten öppen ekonomi (Broadway och 
Bruce 1992), givet antagandet att kapitalet fl yter kostnads-
fritt över gränserna och att de inhemska ägarna utgår ifrån 
den internationella världsmarknadsräntan. Svenska och 
nordiska ekonomer har varit mycket framstående inom detta 
forskningsfält, kanske beroende på att dessa utgångspunkter 
förefallit särskilt lämpade för att analysera vår typ av ekono-
mi – se exempelvis Apel och Södersten (1999). 

I en liten öppen ekonomi kommer, enligt teorin, både ut-
delningsskatten och andra ägarskatter att bli neutrala oav-
sett företagets fi nansieringsbeteende, eftersom avkastnings-
kraven efter skatt för de inhemska ägarna är irrelevant. Även 
om dessa på grund av skatten inte är beredda att fi nansiera 
inhemska investeringar kommer företaget att ha tillgång till 
kapital till den givna (risk- och likviditetsjusterade) världs-
marknadsräntan, dvs. i praktiken kan utländska ägare ersätta 
inhemska. Notera att detta förhållande i den grundläggan-
de modellen kan gälla även när företaget är litet och inte har 
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tillgång till den internationella kapitalmarknaden.18 Orsaken 
är att investerarna i de mindre företagen kommer att ha till-
gång till den internationella kapitalmarknadsräntan, vilket 
antas leda till att även dessa bolag kommer att vara opåver-
kade av ägarskatter.

En implikation av denna syn gällande effekten av beskatt-
ning med avseende på investeringsvolymen är att ägarskat-
ter på landets egen befolkning inte medför några kostnader, 
medan höga ägarskatter i andra länder kan göra det (om de 
leder till lägre globalt sparande och högre internationell ka-
pitalkostnad). En annan implikation är att skatter på före-
tagsnivån (bolagsskatter) ses som mycket kostsamma ur ef-
fektivitetssynpunkt (Hansson och Norrman 1996), medan 
skatter på företagens ägare kan vara helt neutrala. 

4.3 Policyslutsatser utifrån den nya synen
Resultatet av analysen i föregående avsnitt om ns är slående, 
här anses det fi nnas en skatt som inte medför några välfärds-
förluster! Som Sinn (1991a, s. 35) påpekar: »Många eko-
nomer anser att sådana skatter [på utdelningar] är bland de 
mest neutrala skatter som existerar.«19 För den vidare ana-
lysen är det viktigt att ha klart för sig hur det är möjligt att 
erhålla ett sådant kontraintuitivt resultat. Utdelningsskatten 
blir i detta perspektiv i grunden en klumpsummeskatt, som 

18. Notera att prefi xet »litet« är kontextberoende. När det gäller till-
gång till internationella kapitalmarknader till överkomliga kostnader torde 
»små företag« inkludera även många företag med hundratals eller tusen-
tals anställda, dvs. företag som vi i andra sammanhang betraktar som med-
elstora eller stora. När å andra sidan t.ex. regler för fåmansbolagsbeskatt-
ning diskuteras är det mer lämpligt att som Lindhe m.fl . (2003) defi niera 
stora företag som företag med fl er än femtio anställda.

19. »Many economist believe that such taxes [on corporate dividends] 
are among the most neutral ones available.« 
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när den införs en gång för alla överför en del av aktieägarnas 
förmögenhet till staten. Skattens enda effekt är i så fall den 
kapitalisering av skattesatsen som sker vid införandet, dvs. 
aktiernas marknadsvärde justeras nedåt med den förvänta-
de framtida skatten. Därmed medför skatten inte någon för-
ändring i vad som är optimalt att göra med det kapital som 
redan fi nns inom företaget. Utifrån ett likartat resonemang 
har även slutsatsen kunnat dras att småföretagens kapital-
kostnad inte påverkas av reglerna för fåmansföretagsbeskatt-
ning (Lindhe m.fl . 2002, 2003a).

Som Sinn (1991a) påpekar är utdelningsskatten en skatt 
på sparande, men utgör samtidigt en lika stor subvention till 
internfi nansierade investeringar i bolaget. För dessa investe-
ringar motverkar subventionen exakt skatten och leder där-
med till samma slutgiltiga incitament som i fallet utan be-
skattning. 

För att lättare förstå effekten kan ett räkneexempel vara 
på sin plats. Anta att en potentiell investerare är nöjd med 
en avkastning efter skatt på 10 procent, men inte mindre. 
Anta samtidigt att det fi nns en investeringsmöjlighet med en 
förväntad avkastning på 10 procent. Det bästa utfallet är att 
investeringen sker, ett skattesystem som förhindrar detta är 
därmed att betrakta som snedvridande. Givet en utdelnings-
skatt på 30 procent kommer investeraren naturligtvis inte att 
vara villig att genom nyemission eller bildandet av ett nytt 
bolag fi nansiera investeringen, i enlighet med ts uppstår en 
skattekil. Anta nu i stället att investeraren äger aktier i ett 
bolag med tillgängligt kapital och möjlighet att genomföra 
samma investering. Kommer hon i så fall att vilja att inves-
teringen genomförs? Svaret är ja. De medel som fi nns inom 
aktiebolaget är nämligen redan diskonterade nedåt av de ex-
terna investerarna, varje krona inom företaget är bara värd 
70 öre för aktieägarna utanför. En krona av företagets kapi-
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tal som investeras kommer att skapa en vinst efter skatt på 7
öre för ägaren. Men denne värderar tack vare skatten varje 
krona i företaget till 70 öre, varför avkastningen faktiskt blir 
7/70, dvs. de 10 procent som ägaren ursprungligen krävde. 
Sinn ger också en annan intuitiv förklaring till varför företa-
gets marginella investeringsvilja/kapitalkostnad inte ändras, 
nämligen på grund av att skatten kan ses som att staten blir 
»delägare« i bolaget, med en andel på i Sveriges fall 30 pro-
cent (för utdelningsskatten).

4.4 Teori och politik
Diskussionen om ns relevans är inte endast akademisk, ef-
tersom teorins slutsatser påverkar den ekonomiska politiken. 
Den teoretiska slutsatsen att ägarskatten är neutral har spe-
lat en viktig roll i de olika skattereformer som har gjorts. 
Neutralitetshypotesen (Sinn 1991a) har direkt bidragit till 
att dubbelbeskattningen behållits efter skattereformen i usa
1986 (enligt Sinn 1991a) och i Sverige 1990/91, och att den 
fortfarande fi nns kvar i Sverige i dag.20

Dessa teoretiska slutsatser fortsätter att spela en mycket 
viktig roll i skattepolitiken även i dag. Ett färskt exempel är 
Viard (2003), som analyserar skattereformen i usa 2003, där 
dubbelbeskattningen avsevärt mildrades. Viard förklarar att 
utvärderingen av reformen är direkt avhängig av huruvida 
(eller i vilken utsträckning) ns slutsatser skall antas vara gäl-

20. För den svenska policydiskussionen har även neutralitetsslutsatsen 
från ös spelat en mycket viktig roll. Att detta inte har gällt i usa beror del-
vis på att modellen är illa anpassad för usa. Landet är visserligen öppet för 
kapitalrörelser, men på grund av den mycket höga produktiviteten i den 
amerikanska ekonomin står usa ensamt för mellan en fjärdedel och en fem-
tedel av världsproduktionen. Därför är det inte problemfritt att anta att den 
internationella världsmarknadsräntan kan antas vara exogen, utan den tor-
de påverkas av landets skatteregler. 
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lande (s. 8): »[Under the new view] the dividend tax  relief 
would do nothing to boost new investment.« Om ns predik-
tioner däremot inte var gällande skulle sänkningen av skat-
ten i stället medföra (s. 8) »a substantial boost to new invest-
ment«. Författaren förklarar i slutsatserna att en utvärdering 
av skatteförslaget är direkt avhängigt (s.12) »on whether the 
traditional view or the new view better describes corpora-
te investment«, en bedömning som han dock inte anser sig 
kunna göra. En liknande slutsats återfi nns i Sørensen (1995), 
som angående diskussionen om ns poängterar att »[d]et är 
klart viktigt för offentlig politik vilken syn på företagsbe-
skattning som är den mer korrekta«.21

Det fi nns på samma sätt skäl att tro att studier som bygger 
på akademiska teorier inom företagsbeskattning har haft ett 
avgörande infl ytande på skattepolitiken i Sverige – se särskilt 
Södersten (1984), Agell, Englund och Södersten (1995) och 
sou 2002:52. I Agell m.fl . (1995), bilaga till sou 1995:104, 
görs en omfattande analys av det svenska ägarskattesyste-
met utifrån skatteteoretisk grund. Mycket utrymme ägnas åt 
diskussionen om utdelningsskatten, med utgångspunkt från 
både ns och ös. Slutsatsen i den del av analysen som förts ut-
ifrån ns, men ej utifrån ös, är att utdelningsskatten är irre-
levant för det fångade kapitalet, då »utdelningsskatten är ka-
pitaliserad i företagets börskurser« och vidare att »beskatt-
ningen av utdelningsinkomsterna (mdmdm ) [är] utan betydelse då 
investeringen fi nansieras med behållna vinstmedel« (s. 97). 
Dock är det fortfarande fördelaktigt att sänka utdelnings-
skatten för fi nansiering som sker genom nyemissioner. 

I den senare delen av analysen, som utgår från ös, blir 
slutsatserna ännu starkare: Då Sverige antas vara en liten öp-

21. »It is clearly important for public policy which view of the corpora-
tion tax is the more correct one.«
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pen ekonomi, så är kapitalkostnaden helt internationellt be-
stämd. Slutsatsen utifrån detta teoretiska ramverk blir att äg-
arbeskattningen saknar betydelse för de svenska företagens 
kapitalkostnad (Agell m.fl . 1995). Detta torde även inkludera 
förmögenhetsskatten och reavinstskatten utöver utdelnings-
skatten som diskussionen främst gäller.

Utredarna tar upp en av invändningarna mot denna slut-
sats, nämligen att små och medelstora företag saknar tillgång 
till de internationella kapitalmarknaderna. Men de betonar 
samtidigt att avkastningen (före skatt) vid de alternativa pla-
ceringarna för svenska ägare av små och medelstora företag 
ges av den utifrån givna internationella kapitalmarknadsrän-
tan. En lägre skatt medför att även denna avkastning stiger 
efter skatt, vilket torde medföra att avkastningskravet (kapi-
talkostnaden) på de små svenska företagen stiger i motsva-
rande mån. »På detta sätt kan den gynnsamma effekten på 
kapitalkostnaden av en avskaffad utdelningsbeskattning helt 
eller delvis utebli även för mindre och medelstora företag« 
(Agell m.fl . 1995, s. 102). 

Detta resonemang förs något mer djupgående i Södersten 
(1994), vilket är en utvärdering av utdelningsskatten. Den-
na bygger också på ns och ös, och argumenterar för att den 
tillfälligt avskaffade utdelningsskatten bör återinföras. I ett 
svenskt sammanhang dras följande slutsats (s. 597): »Ut-
delningsskatten spelar ingen som helst roll för denna [tota-
la marginella] skattekil och därmed inte heller för företagets 
investeringskostnader.« Dock anses skatten påverka nyemis-
sioner, i den mån dessa används, och så länge analysen inte 
förs utifrån ös. När analysen förs utifrån ös är slutsatsen att 
utdelningsskatten är än mer neutral, då den marginella kapi-
talkostnaden inte påverkas (s. 599): 
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Det sannolika långsiktiga resultatet av att aktieutdelningarna 
enkelbeskattas är därför förändrad ägarstruktur, med mer av 
svenskt hushållsägande, men med oförändrade marknadspriser 
på riskkapital.

Den svenska forskningen och debatten om företagsbeskatt-
ningen har dominerats av företrädare för ns och ös. En vik-
tig bidragande orsak har varit att en av de internationellt 
mest framstående forskarna inom dessa teoribildningar, pro-
fessor Jan Södersten, som citerats ovan, är verksam i Sverige. 
Södersten har tillsammans med andra svenska och nordiska 
forskare gjort viktiga bidrag till detta forskningsfält, bland 
annat genom utvecklingen av den s.k. Nordiska Synen på fö-
retagsbeskattning.22 Vidare har ett betydande antal dokto-
rander i Uppsala tränats inom företagsbeskattningsområdet 
samt även skrivit doktorsavhandlingar inom ämnet. Dessa 
doktorer har sedan i påfallande utsträckning kommit att do-
minera Finansdepartementets skattepolitiska avdelning (for-
mellt Skatte- och tullavdelningen), och därmed den skatte-
teoretiska debatten och i förlängningen den svenska skatte-
politiken.

Det har på motsvarande sätt saknats en kritisk massa av 
nationalekonomiska forskare i Sverige med alternativa in-
riktningar och utgångspunkter, t.ex. en inriktning där man 
studerar fi nansierings- och ägarstrukturens betydelse för fö-
retags branschinriktning, tillväxtvilja och riskbenägenhet.

Jan Södersten och andra forskare har även aktivt bidragit 
till den ekonomisk-politiska debatten om företagsbeskatt-

22. I korthet bygger denna bl.a. på att hänsyn måste tas till begränsning-
ar i företagens agerande framför allt till följd av redovisningsregler, vil-
ket ger en förklaring till fenomenet att företag ofta inte fullt utnyttjar sina 
möjligheter att reducera sina skattebetalningar (Kanniainen och Södersten 
1994, 1995).
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ningen, dels genom ett stort antal forskningsskrifter och of-
fentliga utredningar, dels genom att delta i den allmänna de-
batten. Exempelvis förklarar Jan Södersten i en intervju i 
Dagens Arbete i februari 1999:

Skatten på aktieutdelningar spelar ingen som helst roll för aktie-
kursen och därmed inte heller för företagets fi nansieringskost-
nader. Det bestäms i stället på den internationella kapitalmark-
nad Sverige är en del av. Att slopa skatten på aktieutdelning gör 
det inte billigare att investera och det ger inga nya jobb.

I den redan refererade artikeln i Skattenytt från Skattenytt från Skattenytt 1994 formu-
leras ungefär samma sak på följande sätt:

Förändringar i aktieägarnas beskattning kan påverka sparandet i 
allmänhet och aktieägandet i synnerhet, men det har ingen be-
tydelse för investeringarna.

En illustration till det infl ytande detta fått ges av följande ci-
tat från ett anförande av dåvarande skatteminister Thomas 
Östros i riksdagen:23

Investeringskostnaderna i dag bestäms inte av hur svenska ak-
tieägare beskattas. De bestäms internationellt. Om vi avskaffar 
dubbelbeskattningen generellt påverkar det alltså inte storföre-
tagens investeringskostnader. Det ger inte ökade investeringar, 
det ger inte ökad sysselsättning. … Jag kan rekommendera Sve-
riges kanske största auktoritet på området, Jan Södersten, pro-
fessor i nationalekonomi, som har fått med sig stora delar av eta-
blissemanget på det här området. 

Det kan svårligen förnekas att de teoretiska slutsatserna 
inom ns och ös påverkat svensk skattepolitik på ett avgöran-

23. Snabbprotokoll 1997/98:121 Anf. 137 Statsrådet Thomas Östros 
(s). 
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de sätt. Att neutralitetshypotesen har blivit så viktig i policy-
sammanhang är på ett sätt inte helt överraskande. Det är se-
dan länge accepterat att skatter utöver sina omfördelningsef-
fekter också leder till mer eller mindre stora samhällsekono-
miska kostnader. Staten måste jämföra dessa kostnader med 
värdet av vad de fi nansierar, samtidigt som olika skattekällor 
dessutom måste jämföras med varandra med avseende på de-
ras snedvridande effekter (Hansson 1984). Om den teoretis-
ka slutsatsen att dubbelbeskattning utgör en »gratis« skatte-
källa accepteras, är dessa skatter naturligtvis att föredra jäm-
fört med övriga skattekällor. I så fall är det snarare märk-
ligt varför skatten på aktieutdelningar inte är mycket högre 
än dagens nivå. De teoretiska slutsatser om neutralitet som 
gäller i ns och ös modeller när skatten är 30 procent gäller 
nämligen också när skatten är t.ex. 99 procent.

Det är därför viktigt att närmare undersöka hur man kom-
mer fram till dessa slutsatser, vilka antaganden som ligger 
bakom modellerna och hur starkt stöd slutsatserna har i teo-
ri och empiri.

4.5 Genomgång av tidigare undersökningar
Frågan om vilken av de två »synerna« inom företagsbeskatt-
ning som bäst förklarar företagens faktiska beteende har na-
turligtvis studerats empiriskt. Undersökningarna har fram-
för allt fokuserat på hur fi nansieringen av nya investeringar 
sker, dvs. den största stridsfrågan mellan ts och ns. Resulta-
ten ger en blandad bild.

Poterba och Summers (1985) utnyttjar data från Storbri-
tannien, där ägarbeskattningen har genomgått fl era föränd-
ringar. De drar utifrån sina empiriska test slutsatsen att ts
stämmer bättre överens med företagens beteende, exempel-
vis genom att utdelningsskatten och nivån på utdelningen är 
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negativt korrelerade (i enlighet med ts, men ej förenlig med 
ns). Gentry (1994) använder ett intressant naturligt experi-
ment för att undersöka skatters påverkan på fi nansierings- 
och utdelningsval genom att jämföra så kallade Publicly Tra-
ded Partnerships (ded Partnerships (ded Partnerships ptp) inom oljesektorn med vanliga företag. 
ptp är nämligen befriade från skatter, men liknar i övrigt 
vanliga företag. Resultatet ger också här stöd för ts, då dessa 
organisationer, allt annat lika, tenderar att ge högre utdel-
ning och ha mindre lånefi nansiering än vanliga företag. I Gi-
voly m.fl . (1992) visas det att företagens belåningsgrad på-
verkas av både företagsskatter och individskatter, ett resultat 
som står i motsats till vad ns förutser.

Zodrow (1991) och Gerardi, Graetz och Rosen (1990) 
ger en beskrivning av de båda synsättens argumentation och 
sammanfattar den empiriska forskningen fram till början av 
1990-talet. De noterar att resultaten är »blandade«, men att 
de fl esta undersökningar tenderar att stödja ts. McKenzie 
och Thomson (1996) gör en grundlig genomgång av ns, ts
och Stiglitz neutralitetssyn. Författarna kommer även här 
fram till att ts har starkast empiriskt stöd, även om bilden 
inte är helt entydig. De sammanfattar sina fynd enligt föl-
jande: »We tentatively conclude that there is some support 
for the ’traditional’ view that dividend taxes dampen invest-
ments.« Samtidigt betonas dock att mer forskning bör ge-
nomföras för att kunna dra säkrare slutsatser.

Auerbach och Hassett (2002) och Lindhe (2002) stödjer å 
andra sidan ns. Dessa slutsatser bygger främst på observa-
tionen att mogna företag minskar utdelningarna när de har 
möjlighet att genomföra lönsamma investeringar.
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4.6 Politiskt motiverade utredningar
Det fi nns även fl era exempel på policyinriktade analyser av 
ägarskatters effekter på tillväxt och ekonomisk effektivitet. 
Med anledning av den schweiziska regeringens planer på en 
reformerad kapitalbeskattning gjorde Dietz och Keuschnigg 
(2003) en utvärdering av utdelningsskattens välfärdseffekter 
utifrån kapitalbeskattningsteori.24 Författarna kommer fram 
till att en mildrad dubbelbeskattning potentiellt kan ge stora 
välfärdsvinster. De nämner särskilt skattens negativa påver-
kan på ägarstyrningen, en effekt av den skattemässiga diskri-
mineringen av fi nansiering med externt eget kapital. De lyf-
ter också fram diskrimineringen av små och växande bolag, 
vilket skapar snedvridningar till förmån för investeringar i 
den icke-formella sektorn och skapar en ökad risk för ekono-
misk instabilitet till följd av att företagen kommer att ha en 
högre skuldsättningsgrad. Listan av argument är i stort sett 
densamma i den omfattande och ofta citerade undersökning 
som genomfördes av us Treasury (1992). Även denna stu-
die rekommenderar minskad dubbelbeskattning av företags-
vinster, och beräknar icke-försumbara välfärdsvinster av det-
ta. Resultaten i studien var viktiga för den amerikanska skat-
tereformen 2003, där utdelnings- och kapitalvinstskatterna 
sänktes kraftigt.

Sammanfattningsvis verkar de fl esta bedömare vara över-
ens om att företags fi nansieringsmönster är avsevärt mer 
komplexa än vad som följer av ts eller ns. Vi är därför be-
redda att instämma i Auerbach och Hassetts (2002) slut-
sats att »the discreteness of the regimes is really just a use-

24. Schweiz har utdelningsskatter men i princip ingen kapitalvinstskatt, 
en kombination som inte helt oväntat gav upphov till svårigheter. År 2001
röstade väljarna ned förslaget om att införa kapitalvinstskatt, varefter reger-
ingen lovade att i grunden reformera kapitalbeskattningen, och bland an-
nat kompensera kapitalvinstskatten genom reducerad dubbelbeskattning.
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ful simplifi cation«. Detta är dock i sig en hård kritik av den 
neutralitetshypotes som så ofta framförs i den politiska dis-
kussionen om dubbelbeskattningen, då fullständig neutrali-
tet bygger på ett extremfall där ns alla antaganden är upp-
fyllda.25 Överhuvudtaget fi nns det skäl att ifrågasätta rele-
vansen i dessa antaganden, som har spelat så stor roll för 
att principiellt motivera de gällande reglerna på företagsbe-
skattningsområdet i Sverige.

25. Situationen kompliceras som påpekats i en öppen ekonomi. Vi åter-
kommer till detta mer utförligt i kapitel 8. 
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26. Den metodologi för bedömning av skatters effekter som utvecklats 
av bl.a. King och Fullerton (1984) kan användas på ett fruktbart sätt för att 
utvärdera graden av neutralitet i ett fl ertal dimensioner: mellan fi nansie-
ringsformer, mellan olika ägare, mellan olika investeringsobjekt och mel-
lan olika sektorer. 

5. Brister i teorin och 
i dess policyslutsatser

I föregående kapitel kunde vi konstatera att skatteteorin 
starkt har betonat icke-neutralitet i den marginella kapital-
kostnaden som den främsta (inte sällan enda) måttstocken 
på en skatts skadeverkningar.26 Detta gäller både ts och ns
samt även ös. Genom att visa att utdelningsskatten under 
vissa specifi ka teoretiska förutsättningar är neutral med av-
seende på den marginella kapitalkostnaden menar många av 
dessa teoriers förespråkare att de därmed har visat att skat-
ten saknar skadliga effekter, eller att de skadliga effekterna 
kan förväntas vara så små att man kan bortse från dem. Men 
neutralitetsslutsatsen nås inom ramen för begränsade och 
inte minst statiska modeller, byggda på i många samman-
hang tveksamma antaganden. 

Många av ns företrädare har också varit medvetna om be-
gränsningarna i de egna statiska modellerna, varför teorier-
na ofta har utvidgats för att ta hänsyn till komplexiteten i 
den värld där faktiskt existerande företag bedriver sin verk-
samhet. Dessa viktiga framsteg inom forskningen tycks dock 
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ännu endast ha fått begränsat genomslag i den svenska poli-
cydiskussionen och politikutformningen.

Vidare är slutsatsen om neutralitet för den marginella ka-
pitalkostnaden en alltför snäv måttstock för effekterna av 
skatten. I själva verket är alla förändringar i beteende som 
drivs fram av ägarskatter att betrakta som potentiella väl-
färdsförluster. Det räcker inte att endast undersöka kapital-
kostnaden för redan befi ntligt kapital i exogent givna före-
tag i ett statiskt perspektiv, även andra effekter av skatten på 
incitament och beteende är potentiellt intressanta. Själva ut-
gångspunkten för varje analys av ägarskatternas effekter bör 
rimligtvis vara att beteendemönster som oavsiktligt (och i 
många fall oförutsett) drivs fram av skattesystemets utform-
ning inte är optimala.

Vi kommer i detta kapitel att göra en genomgång av ut-
vecklingar inom ns, den dominerande skolbildningen inom 
teorin för företagsbeskattning. I de utvidgade analyserna tas 
hänsyn till fl er beteendeeffekter än i de tidiga modellerna.

5.1 Växande företag och 
nucleus of the fi rm-synen
Slutsatserna gällande neutralitet är beroende av antagandet 
att företaget kan fi nansiera behovet av eget kapital-delen av 
investeringar med återinvesterade vinstmedel. Ofta är det-
ta dock inte möjligt, t.ex. i nyetablerade och snabbt växande 
företag. Sinn (1991a) utvecklar därför en ny alternativ teori 
för att beakta detta problem. Teorin kan ses som en syntes av 
ts och ns; medan utdelningsskatter tillåts höja kapitalkost-
naden för de nya växande bolagen antas ns fortfarande gälla 
för de etablerade bolagen. Sinns nya modell har kallats för nu-
cleus of the fi rm-synen, då företaget startas med en »kärna« av 
kapital som är mindre än investeringsbehoven, för att senare 
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fi nansiera dessa genom återinvesterade vinster. Dietz (2003) 
applicerar Sinns teori i en allmän jämviktsmodell av mono-
polistisk konkurrens, där nya och äldre företag antas existera 
samtidigt. Slutsatsen är att utdelningsskatten medför sned-
vridningar i användningen av både internt och externt kapi-
tal. Utdelningsskatten liksom reavinstskatten medför lägre 
kapitalackumulation, då de leder till mindre benägenhet att 
starta nya företag. Utdelningsskatten missgynnar samtidigt 
småföretagen genom att försvåra deras möjligheter att växa.

Vi kan också notera att dubbelbeskattningen gör det lön-
samt för mogna företag att köpa upp eller att gå samman 
med yngre företag (Boadway och Bruce 1992). Detta bidrar 
till att minska fi nansieringsproblemen för de yngre företa-
gen, men i den mån valet av företagens gränser avgörs av 
skatteeffekter i stället för av  realekonomiska hänsyn uppstår 
naturligtvis ekonomiska  snedvridningar som kan minska de 
yngre företagens utvecklingskraft.

5.2 Nyetableringar
Ett närbesläktat fenomen är startandet av nya företag. Vi bör 
påminna oss om att kärnan i »fångat-kapital«-synen är att 
företagets kapitalkostnader kommer att vara lika med mark-
nadens för de medel som redan fi nns inom företaget. Det-
ta förklarar hur ns-förespråkarna kan dra de slutsatser om 
neutralitet som de gör, men det är också därför utdelnings-
skatten i själva verket inte är någon gratislunch. Analysen 
ovan bygger på en statisk syn: Utdelningsskatten är endast 
en klumpsummeskatt första gången den införs och då bara 
om införandet inte förutsågs; Alvarez, Kanniainen och Sö-
dersten (2000) visar att neutralitetsantagandet inte gäller om 
investerarna förutser en förändring i skattesatsen. För allt ka-förutser en förändring i skattesatsen. För allt ka-förutser
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pital som går in i företagssektorn efter det att skatten införts 
utgör den självklart en kostnad.

Dietz (2003) noterar att ns förutsätter att utdelningsskat-
ten är neutral för redan etablerade företag, men poängterar 
att beskattningen »dock har konsekvenser för nyetableringar 
om framtida skattebetalning förutses av entreprenörer som 
står inför det diskreta [antingen-eller] valet att starta en ny 
verksamhet.«27 Det fi nns även belägg för att mindre före-
tag är mer benägna att utnyttja fi nansiering via nyemissio-
ner (Auerbach och Hassett 2002), vilket gör skatten än mer 
kostsam för dem. Att utdelningsskatten  under ns är snedvri-
dande vid nyemissioner tas även upp av Agell, Englund och 
Södersten (1995) samt av Södersten (1994). 

Strängt taget uppstår snedvridningarna och kostnaderna 
av utdelningsskatter när företaget startas och inte när utdel-
ningen ges (Sinn 1991b). I en dynamisk ekonomi startas och 
försvinner företag kontinuerligt, medan de i ns i regel antas 
existera exogent. Detta betyder bland annat att det inte före-
kommer några individer som fattar beslut huruvida de skall 
starta företag eller förbli löntagare. Synsättet är således di-
rekt olämpligt att applicera på småföretag och nyetablering-
ar. ns förutsätter inte bara att alla dagens investeringar fi -
nansieras genom återinvesterade vinster, men också att fö-
retag förväntar sig att aldrig i framtiden ta in kapital genom 
nyemission (Zodrow 1991). Edwards och Keen (1984) påpe-
kar att företags investeringsval i dag påverkas av om de för-
väntar sig att i framtiden behöva anskaffa kapital genom ny-
emissioner. 

ns syn på företag påminner i sammanhanget om uppfatt-
ningar hos Galbraith (1956, 1967) och andra anhängare av 

27. »However, taxation has consequences for new fi rm creation if future 
tax payments are anticipated by new entrepreneurs faced with the discrete 
decision of starting a venture.«
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fordismen; man antar implicit att investeringsmöjligheter 
och företagande uppkommer automatiskt så länge företaget 
bygger upp sitt fysiska kapital. I själva verket har inte alla fö-
retag tillgång till samma investeringsmöjligheter, vilket i sig 
bevisas av att nya företag startas trots de fördelar ägarbe-
skattningens utformning ger till redan etablerade bolag.

5.3 Neutralitet med avseende 
på företagsform
ns modeller tar valet av företagsform som exogent givet i 
analysen av utdelningsskattens effekter (Gordon och Mac-
Kie-Mason 1991). Men olika företagsformer är föremål för 
olika skatteregler, så det fi nns risk för omfattande ekono-
misk ineffektivitet om valet av företagsform styrs av skatte-
systemet i stället för av realekonomiska hänsyn. Gordon och 
MacKie-Mason (1994) visar empiriskt att tillgångar, beskatt-
ningsbara vinster och avdragsgilla förluster skiftar organisa-
torisk form på grund av skatter, men noterar också att real-
ekonomiska faktorer såsom transaktionskostnader är vikti-
gare än skatter för att bestämma organisatorisk form. Detta 
problem är möjligen av mindre omfattning i Sverige jämfört 
med usa, då skattenivåerna (särskilt efter reformen 1991) är 
mer neutrala med avseende på företagsform i Sverige. Å and-
ra sidan fi nns i usa det s.k. check the box-systemet där fysis-
ka personer som är ägare till mindre företag i sin deklara-
tion direkt kan välja huruvida de vill att näringsinkomsten 
skall individ- eller bolagsbeskattas (Zackrisson 2004). Även i 
Sverige är dock möjligheterna att påverka skattebördan till-
räckligt stora för att antagandet om att företagsformen är ex-
ogen kan ifrågasättas, framför allt om vi utvidgar diskussio-
nen genom att inkludera valet av olika exit-strategier.

Några exempel i ett svenskt sammanhang är off shore-lös-
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ningar (t.ex. en trust på Brittiska Kanalöarna), att bibehålla 
sparandet i företaget för att i slutändan fl ytta utomlands28 samt 
naturligtvis att hålla hela eller delar av verksamheten i den 
svarta eller grå sektorn. Likaså är handelsbolag och enskilda 
fi rmor skattemässigt gynnade relativt aktiebolag till följd av 
systemet med s.k. positiv räntefördelning, vilket gör det möj-
ligt att bygga upp ett eget kapital i företaget med enkelbeskat-
tad utdelning – se Norrman (2000). Detta gör det ur skatte-
synpunkt optimalt för fåmansföretagare att bedriva kapital-
intensiva verksamheter som handelsbolag eller enskild fi rma 
och arbetsintensiva verksamheter i aktiebolag. Ur ett privat-
ekonomiskt riskperspektiv är detta däremot olämpligt. Dessa 
skillnader mellan olika företagsformer drivs fram av beskatt-
ningen och saknar således realekonomisk underbyggnad.

Det bör påpekas att ovannämnda former av skatte pla ne-
ring/ skattefusk inte är enbart negativa. I den mån valet inte 
endast står mellan företagsform, utan mellan skatteundvikan-
de företagsform och att inte starta någon ny verksamhet alls, 
så kan »säkerhetsventilerna« ovan faktiskt gynna ekonomin. 
Så torde till exempel vara fallet med många arbetskraftsinten-
siva tjänsteföretag som i dag drivs av personer med utländsk 
bakgrund för vilka alternativen till skatteundvikande inte ens 
är den reguljära arbetsmarknaden utan arbetslöshet och bi-
dragsberoende. Men även om nettoeffekten av skattefl ykt för 
ekonomin givet skattenivån i slutändan är en empirisk fråga, 
så är varje bolagsform som väljs av skatteskäl i stället för av re-
alekonomiska skäl att betrakta som en förlust för samhället.

28. Här fi nns visserligen en s.k. exit-skatt med en varaktighet på fem år 
(tidigare tio år). Denna innebär att individen i normalfallet vid en försälj-
ning av företaget skall beskattas enligt svenska reavinstregler om företaget 
säljs inom fem år efter utfl yttningen. Dock torde kontrollproblemen i det-
ta fall vara stora. Det är också oklart om en exit-skatt är förenlig med eu:s 
regler för fri rörlighet inom unionen.
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5.4 Marginell eller genomsnittlig kostnad
I litteraturen antas i regel att investeringsbeslutet är margi-
nellt. Det antas därför också att skatter som belastar den s.k. 
inframarginella investeringen (dvs. i praktiken påverkar ge-
nomsnittet, men inte marginalen) är neutrala, men ändå kan 
ta in avsevärda intäkter. Detta resonemang förklaras t.ex. av 
Sinn (1991a, s. 26): »I stället är den så kallade ’Nya Synen’ 
att … endast skatter på reavinster spelar roll. Belastningen av 
dubbelbeskattningen av utdelningar ligger framförallt på det 
inframarginella investeringsprojektet och anses inte påverka 
den marginella kapitalkostnaden.«29

Devereux och Griffi th (2003) undersöker i stället skatters 
effekt på investeringar när företag står för ett diskret val mel-
lan två ömsesidigt uteslutande alternativ.30 De visar att det i 
själva verket är den genomsnittliga skattenivån som bestäm-
mer valet. Mer generellt gäller att de marginella skatterna 
givet varje diskret beslut påverkar storleken på kapitalstock-
en på varje gjord investering eller startat företag, medan det 
vid själva beslutet att investera/starta ny verksamhet eller 
inte är den genomsnittliga skattenivån som är relevant (De-
vereux 2003a). Det fi nns även empiriskt stöd för detta, ex-
empelvis undersöker Devereux och Griffi th (1998) skatter-

29. »By way of contrast, the so called ‘new view’ (which, in fact, is no 
longer so new) is that only the double burden on retained earnings mat-
ters. The burden of the double taxation of dividends is seen to fall largely 
on inframarginal investment projects and is believed to have no effect on 
the cost of capital at the margin.«

30. En parallell fi nns i frågan huruvida företagens lokalisering av vissa 
verksamheter, t.ex. huvudkontoret, påverkas av den genomsnittliga skatte-
belastningen på arbete. Braunerhjelm m.fl . (2004) fi nner i sina omfattande 
intervju- och enkätstudier att personliga skatter påverkar lokaliseringen av 
multinationella företags huvudkontor. De redovisar också beräkningar där 
skillnaden i skatten på arbetsinkomster leder till en ökning av den disponib-
la inkomsten med närmare 100 procent för en »representativ« företagsle-
dare som fl yttar från Sverige till London.

Ägarbeskattningen - inlaga.indd   55 04-06-04   11.41.40



56

nas effekt på amerikanska företags val mellan att starta verk-
samhet i Europa eller usa. Slutsatsen är att skattenivån spe-
lar stor roll för lokaliseringsbeslutet, samt att det är genom-
snittliga skatter och inte marginalskatter som avgör. Mot-
svarande val för en entreprenör är än mer fundamentalt, då 
det i stället handlar om huruvida denne skall (för)bli löntaga-
re eller starta ett företag. Rimligtvis gäller sambandet ovan i 
minst lika stor utsträckning för dessa entreprenörer, som har 
avsevärt mindre möjlighet än multinationella företag att fl yt-
ta vinster för att undvika skatt.

Devereux och Griffi th (2003) vill göra gällande att den ef-
fektiva genomsnittliga skattesatsen (eatr) är mer relevant än 
den effektiva marginella skattesatsen (emtr), som är stan-
dard inom skatteteorin, när företag förväntas erhålla ekono-
miska vinster utöver kapitalets standardersättning (ekono-
misk ränta) på projekt. Författarna betonar särskilt att »till 
skillnad från emtr är inte eatr oberoende av skattesatsen på 
utdelningar från en investering som fi nansierats med återin-
vesterade vinstmedel«.31

En viktig parallell till detta fi nns i litteraturen om arbets-
utbud och analysen av beslut på den intensiva respektive ex-
tensiva marginalen.32 Insikten sprider sig i dag alltmer om 
att det mest intressanta när det gäller arbetsutbudet kanske 
inte är beslutet huruvida den som redan arbetar skall arbe-
ta lite mer utan huruvida det överhuvudtaget är meningsfullt 

31. »In contrast to the emtr, the eatr is not independent of the tax rate not independent of the tax rate not
of dividends for an investment fi nanced by retained earnings.«

32. Med den intensiva marginalen avses exempelvis beslutet huruvida en 
individ skall göra en smärre justering av sin arbetstid eller sin konsumtion 
av en viss vara till följd av en mindre justering i reallönen efter skatt eller 
priset på varan i fråga. Den extensiva marginalen handlar om beslutet hu-
ruvida en individ överhuvudtaget skall välja att arbeta eller konsumera en 
viss vara. Vad gäller arbete står då, särskilt i en modern välfärdsstat, valet 
ofta mellan att arbeta heltid eller att inte arbeta alls genom att i stället ver-
ka för att t.ex. få förtidspension, avtalspension eller studera.
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att välja att arbeta (Meyer 2002). Parallellen till beslutet hu-
ruvida en individ överhuvudtaget skall starta ett företag eller 
i stället välja att vara löntagare är uppenbar.

5.5 Effekten på riskkapitalförsörjningen
Av särskilt stor betydelse för de mindre företagens tillväxt-
möjligheter är utbudet av en speciell form av riskkapital, in-
ternationellt benämnt venture capital (vc). Detta utmärks 
av att det investeras i onoterade bolag och att kapitaläga-
ren medverkar aktivt i verksamheten genom att tillföra före-
tagsledningskompetens, marknadskunnande, nätverkskon-
takter osv. Det fi nns belägg för att insatser av s.k. affärsäng-
lar och venture capital-bolag är av utomordentligt stor be-
tydelse för att t.ex. nya teknologibaserade företag skall kun-
na lyckas (Lindström och Olofsson 1998). Riskkapitalföretag 
missgynnas skattemässigt i bland annat Sverige genom att 
avkastningen trippelbeskattas (28 procent både i företaget 
och riskkapitalbolaget och 30 procent på ägarnivån). I nor-
malfallet har nu detta minskats till dubbelbeskattning från 
och med 2003, förutsatt att riskkapitalbolaget har minst 10
procent av kapital eller röster i bolaget. Till följd av fåmans-
bolagsreglerna i Sverige fi nns också den helt kontraproduk-
tiva effekten där en riskkapitalist som tar aktiv del i företa-
gets skötsel beskattas mycket hårdare än den passive fi nansi-
ären (Henrekson och Rosenberg 2001).

Keuschnigg och Nielsen (2003) gör en explicit analys av 
effekten av ägarskatter (specifi kt reavinstskatten) på »intelli-
gent« kapital. Det speciella med riskkapitalister är att de inte 
bara tillhandahåller kapital, utan även kunnande. Detta för 
med sig ett dubbelt moral hazard-problem, i det att både en-
treprenören och riskkapitalisten får incitament att anstränga 
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sig för lite.33 Slutsatsen är att det fi nns starka skäl att tro att 
beskattningen för med sig betydande välfärdsförluster, ge-
nom att både bestraffa ansträngning från entreprenörens 
sida och aktivt stöd från riskkapitalisten.

Forskningen tyder på att riskkapitalist-uppbackade företag 
i usa klarar sig bättre än andra företag (Hellman och Puri usa klarar sig bättre än andra företag (Hellman och Puri usa
2000, 2002; Kortum och Lerner 2000). I Europa verkar dock 
inte detta gälla; det fi nns få belägg för att företag som är upp-
backade av riskkapitalister växer snabbare eller klarar sig bätt-
re än andra företag (Botazzi och Da Rin 2002). Detta möns-
ter antyder att skillnaden mellan usa och Europa inte endast usa och Europa inte endast usa
är kvantitativ – investeringar av riskkapitalister motsvarar ca 1
procent av bnp i usa, jämfört med 0,4 procent i Europa – utan 
även kvalitativ. De gynnsammare skattereglerna för riskkapi-
talister i usa (Zackrisson usa (Zackrisson usa 2004) är troligen en bidragande fak-
tor till detta (Henrekson och Rosenberg 2001).

5.6 Sparande och investeringar
Ett annat exempel på att ns slutsatser används oförsiktigt i 
debatten är effekten av utdelningsskatterna på det totala spa-
randet. I skattemodellerna tas sparandet och räntenivån ge-
nerellt för givna. Man bortser således ifrån potentiella effek-
ter av skatter på utbudet av kapital. Vidare tar teorierna en-
dast hänsyn till den relativa och ej den absoluta avkastning-
en. Således antas det att företagen även med negativ real av-
kastning kommer att ha tillgång till samma mängd kapital, 

33. Begreppet moral hazard har sitt ursprung i försäkringsteorin där ter-moral hazard har sitt ursprung i försäkringsteorin där ter-moral hazard
men betecknar det faktum att i och med att människor försäkrar sig mot 
en viss skada blir deras intresse av att undvika skadan mindre. Härigenom 
ökar riskexponeringen och således också skadefrekvensen. Ett klassiskt ex-
empel är att om det blir möjligt att försäkra cyklar mot stöld så kommer an-
talet stulna cyklar att öka, eftersom det inte längre är rationellt för cyklar-
nas ägare att vidta lika omfattande försiktighetsåtgärder som tidigare.
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så länge också andra skatter är tillräckligt höga! Låt oss ex-
empelvis anta att skatten på nominella ränteinkomster är 99
procent, medan den är 98 procent på utdelade vinster. En-
ligt dessa skattemodeller ger ett sådant skattesystem kraft-
fulla incitament till aktieinvesteringar, eftersom nettobehåll-
ningen är dubbelt så hög som på motsvarande inkomst vid 
investering i obligationer.34 I tabell A2 i Appendix fi nns en 
jämförelse av förmögenhetskattereglerna i olika länder.

Aktier torde utgöra en tillräckligt stor del av kapitalstock-
en och vara tillräckligt differentierade från andra sparande-
former för att dessas avkastning (både den relativa och abso-
luta) skall påverka individens totala sparande. Detta bevisas 
bland annat indirekt av att privatpersoner som är föremål för 
utdelningsskatten fortfarande håller aktier i sina portföljer, 
trots skattenackdelarna. 

Även om vi helt skulle bortse från kapitalskatters effek-
ter på investeringarna så kommer dessa skatter därmed att 
medföra stora välfärdsförluster genom att individens inter-
temporala val snedvrids (se t.ex. Bradford 1980, Summers 
1982 samt Boadway och Wildasin 1994). Detta är desto vik-
tigare i en situation där medborgarna troligen kommer att ta 
ett större ansvar för sin egen försörjning efter avslutad karri-
är. Ägarskattens negativa effekter på sparandet brukar sällan 
uppmärksammas i de policydiskussioner som bygger på skat-
teteoriernas slutsatser. 

Förutom de direkta effekterna på sparandet fi nns det indi-
rekta effekter genom den väldokumenterade interaktion som 
fi nns mellan privat förmögenhetsbildning och möjligheterna 

34. Läsaren bör här notera den använda terminologin. Att bygga upp ett 
företag ses inte i första hand som en konkret verksamhet där en entrepre-
nör på basis av en affärsidé långsiktigt utvecklar en framgångsrik organisa-
tion som bygger på en kommersiell logik, utan som en fråga om att passivt 
placera ett utifrån givet sparande i onoterat bolagskapital.
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till produktiv verksamhet. Företag är beroende av en tillräck-
lig bas av eget kapital vid etablering, men också för att kunna 
expandera (Evans och Jovanovic 1989; Blanchfl ower och Os-
wald 1998). Det fi nns omfattande vetenskapligt stöd för att 
en individs privata förmögenhetsställning har betydelse för 
möjligheten både att bli företagare och för att kunna expan-
dera en redan existerande verksamhet. Sannolikheten för att 
bli egenföretagare ökar bland dem som erhåller ett arv eller 
en lotterivinst (Lindh och Ohlsson 1996), och det har visats 
att mottagandet av arv har en statistiskt signifi kant effekt på 
såväl sannolikheten att förbli egenföretagare som på företa-
gets tillväxt (Holtz-Eakin, Joulfaian och Rosen 1994).35

Hur stor del av fi nansieringen som utgörs av eget kapital 
respektive skulder beror bland annat på transaktionskostna-
derna för extern fi nansiering. Små och nystartade företag li-
der i större utsträckning av detta problem, då de externa fi -
nansiärernas möjlighet att bedöma dem (samt utrymmet för 
eventuell signalering från företagarens sida) är avsevärt mind-
re än för redan etablerade storföretag (Blanchfl ower och Os-
wald 1998). En potentiell företagare måste därför själv kun-
na stå för stora delar av fi nansieringen av sin affärsidé, sär-
skilt i början. Beskattningen av privat förmögenhetsbildning, 
där ägarbeskattningen naturligtvis ingår, drabbar därmed de 
små nystartade företagen oproportionerligt mycket och ska-
par ett ytterligare handikapp för entreprenörskap.

Gentry och Hubbard (2000) fi nner mycket riktigt att ame-
rikanska entreprenörers sparande och förmögenheter skil-
jer sig markant från andra hushålls, framför allt på grund 
av höga kostnader för extern fi nansiering. Småföretagarhus-
hållet har högt sparande, men har en portfölj som är långt 
mindre diversifi erad än genomsnittet. Slutsatsen av under-

35. Blanchfl ower (2004) ger en omfattande översikt av denna litteratur.
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sökningen är slående, entreprenörens sparande- och inve-
steringsval är tätt sammankopplade och kan inte analyseras 
oberoende av varandra.
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6. Entreprenörskap 
och ägarskatter

Det fi nns starka skäl att tro att entreprenörskap, dvs. indivi-
ders och företags förmåga och drivkrafter att upptäcka, prö-
va och kommersialisera nya möjligheter, är av utomordent-
ligt stor betydelse för ett lands ekonomiska utveckling. En 
rimlig hypotes är att ett produktivt entreprenörskap är avgö-
rande för att de mest lovande affärsidéerna skall nå sin ful-
la potential i form av snabbt växande företag. De entrepre-
nöriella småföretagen har därför en viktig roll i en dynamisk 
ekonomi, en roll som sannolikt har ökat i den moderna kun-
skaps- och tjänsteekonomin. Det är därför intressant att un-
dersöka hur ägarbeskattningen påverkar denna produktions-
faktor. Stimulerar skattesystemet utbudet av entreprenör-
skap? Minst lika viktig är frågan huruvida det ges incitament 
att kanalisera befi ntligt entreprenörskap till de mest produk-
tiva områdena.

6.1 Entreprenörskap som produktionsfaktor
Som redan påpekats är det svenska skattesystemets defi nitio-
ner av olika inkomstslag inte nödvändigtvis i överensstäm-
melse med ekonomiskt motiverade inkomstslag. Det tas hel-
ler inte någon hänsyn till detta i de teoretiska modeller som 
används som stöd för neutralitetshypotesen, där den rele-
vanta produktionsfaktorn är (passivt investerat) portföljka-
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pital. De antaganden som gäller för detta beskattningsobjekt 
skiljer sig markant från beskattningen av den avkastning som 
entreprenöriell verksamhet genererar.

Ett ytterligare argument för att behandla entreprenörskap 
som en separat produktionsfaktor är att vi empiriskt obser-
verar att entreprenörer verkar bete sig annorlunda än lönta-
gare, bland annat genom att de är mycket känsligare för eko-
nomiska incitament. Nyare forskning visar att entreprenö-
rens inkomstskatter har negativa effekter på entreprenörens 
investeringar i fysiskt kapital, på företagets tillväxt, på entre-
prenörens eget arbetsutbud i företaget och för viljan att an-
ställa (Carrol m.fl . 2000a, 2000b, 2001; Rosen 2003). Höga 
inkomstskatter minskar också sannolikheten för att enskilda 
personer startar företag och blir självanställda (Gentry och 
Hubbard 2001; Fölster 2002). Resultaten tycks bekräfta att 
det inte rör sig om exakt samma produktionsfaktor som lö-
nearbete, samt att utbudet på entreprenöriell verksamhet är 
avsevärt känsligare för skattenivån. För Sverige fi nner Ragan 
och Ljunge (2004) att sänkningarna av marginalskatterna ef-
ter skattereformen påverkade småföretagarnas beteende be-
tydligt mer än löntagarnas.

Asimakopulos och Burbidge (1975) påpekade redan för 30
år sedan i sin diskussion av beskattningens effekter på inve-
steringsval att det är av betydelse för analysen huruvida mo-
dellen gör en åtskillnad mellan entreprenörsinkomster och 
inkomster av kapital. I modeller med explicita entreprenö-
rer bör vinsten utöver marknadens kapitalkostnad ses som 
avkastning på entreprenöriell verksamhet. Därmed är den 
konceptuellt skiljd från den riskjusterade marknadsräntan 
för passiva investerare. Asimakopulos och Burbidge anmär-
ker med avseende på Stiglitz (1973) artikel om skatteneutra-
litet vid lånefi nansierade investeringar:
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För att en viss investeringspolicy skall vara optimal i hans mo-
dell, krävs inte bara att kapitalets marginalproduktivitet är lika 
med räntan, utan den totala avkastningen för den entreprenör 
som följer en sådan policy måste vara åtminstone lika hög som 
han [eller hon] skulle erhålla om han [eller hon] i stället fl yttade 
över sin verksamhet till någon annan sektor. Införandet av en 
vinstskatt i en sektor kommer att påverka vad entreprenören får 
för avkastning i den sektorn, även i det fall kapitalets marginal-
produktivitet förblir lika med räntan i alla sektorer.36

Detta har mycket viktiga implikationer för skattepolitiken 
och för neutralitetsantagandets relevans. Även om ägarskat-
ter skulle vara neutrala med avseende på kapitalet i ett före-
tag behöver de inte vara det för allokeringen av entrepre-
nöriell talang (Murphy, Shleifer och Vishny 1991; Baumol 
1990) i ekonomin. Genom att minska avkastningen på före-
tagsamhet och nyskapande i den formella sektorn kommer 
talangen att ledas bort från företagsamhet (där nyttan är som 
högst) och in i annan verksamhet. I stället kommer många 
att ägna sig åt t.ex. entreprenörskap i den svarta sektorn, att 
bli vanliga löntagare, att fl ytta utomlands eller att helt eller 
delvis lämna arbetsmarknaden. Notera att de tre sista alter-
nativen leder till mindre företagsamhet i samhället, medan 
det första alternativet troligen leder till mindre positiv före-
tagsamhet. 

36. »For a particular investment policy to be optimal in his model, not 
only must the marginal product of capital be equal to the rate of interest, 
but the total return to the entrepreneur pursuing that policy must be at 
least as great as that which he [or she] would earn if he [or she] transferred 
his [or her] activity to some other sector. The imposition of a profi t tax on 
one sector will affect the earnings of the entrepreneur in that sector even 
though the marginal product of capital remains equal to the rate of inte-
rest in all sectors.«
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6.2 Snedvridningar i inriktningen 
på entreprenörskapet
Den neutralitetsslutsats som nås i ns bygger på att aktie-
ägaren inte kan slippa utdelningsskatterna genom att peng-
arna stannar kvar i företaget, till slut måste skatten ändå be-
talas. Detta underskattar dock investerarens möjligheter till 
att ändra sitt beteende, inte minst för entreprenörer med di-
rekt ägande. Viktigast av allt är kanske att begrunda risken 
att investeringen överhuvudtaget inte görs. Individens be-
slut att förverkliga sin idé eller inte bör inte främst ses som 
investering av portföljkapital, utan av den speciella form av 
humankapital som utgörs av entreprenöriell förmåga. Valet 
som görs är, som påpekats, ofta defi nitivt och inte marginellt 
till sin natur. 

Att starta ett företag kräver många »antingen-eller« (dis-
kreta) beslut, där det första av dessa ofta är att ge upp sitt 
vanliga jobb och riskera sina besparingar för att fullfölja en 
viss affärsidé. Beslutet påverkas naturligtvis också av den 
dramatiska ökning av risken som sker då trygghetssystemen 
i Sverige i praktiken är kopplade till anställning. Här kan en 
direkt parallell göras till analysen ovan angående ett företags 
lokaliseringsbeslut, vilket främst förefaller styras av den ge-
nomsnittliga och inte av den marginella skattebelastningen 
(Devereux 2003a).37

Högre ägarskatter påverkar samtidigt inte bara mäng-
den entreprenörskap, utan även inriktningen på detsamma. 

37. Visserligen är det möjligt även för egenföretagare att få arbetslös-
hetsersättning, men för att a-kassa skall utgå krävs att verksamheten har 
upphört. Ersättningen till företagaren beräknas dessutom på ett genom-
snitt av företagarens inkomst de tre senaste åren före arbetslösheten och 
eftersom de fl esta företagare minskar sitt eget uttag ur verksamheten i takt 
med att den går sämre, leder reglerna genom sin konstruktion till begrän-
sad ersättning från försäkringen.
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Egenföretagande skapar möjligheter till undvikande av skat-
ter genom undanhållande av skattepliktiga intäkter samt pri-
vat konsumtion på företagets bekostnad. Företagare är na-
turligtvis inte endast motiverade av materiella vinster. Ett 
viktigt exempel på andra motiv är kontrollvärdet i företa-
get (Söderström m.fl . 2003). Kontrollvärdet kan i sin tur ta 
många former: att ha ett eget privat imperium (Schumpe-
ter 1934), att styra över kassafl ödet och belasta bolaget med 
kostnader för privat konsumtion eller låta delar av verksam-
heten gå vid sidan av bokföringen.

I rader av företagsekonomiska studier har det dokumen-
terats att svenska företagare har starka preferenser för kon-
troll framför tillväxt. I mindre företag fi nns ett mycket tyd-
ligt mönster: för att prioritera tillväxt vill inte entreprenören 
förlora kontrollen till externa fi nansiärer eller andra intres-
senter (Davidsson 1989; Wiklund, Davidsson och Delmar 
2003; Saemundsson 1999). Detta är en naturlig anpassning 
till det allmänt ogynnsamma företagarklimat som kan sägas 
ha präglat Sverige under senare decennier. En slående empi-
risk illustration till de svaga incitamenten för nya företag att 
växa fram är att inte ett enda av Sveriges 50 största företag år 
2000 grundats efter 1970 – se fi gur 1. 

En oundviklig effekt av utdelningsskatter är att kontroll-
värdet och andra former av »konsumtion« subventioneras, i 
jämförelse med att maximera företagets lönsamhet (Cullen 
och Gordon 2002). Här är det viktigt att påpeka att vi inte 
argumenterar för att icke monetär konsumtion i företaget i 
sig är »fel«. Det är i själva verket osannolikt att företagarens 
enda mål med företaget skulle vara att tjäna pengar, precis på 
samma sätt som lönearbete ger mer tillfredsställelse utöver 
pengarna i lönekuvertet (Burke, FitzRoy och Nolan 2002). 

Möjligheten att tjäna mycket pengar behöver i sig inte vara 
avgörande för beslutet att starta ett företag eller att investe-
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ra i det. Det kan också handla om vilka möjligheter det fi nns 
att förverkliga en idé eller vision. Finansiella resurser är dock 
en förutsättning för att kunna utveckla en idé. Höga skatter 
på sparande, arbete, företagsvinster och reavinster gör att de 
resurser som står till förfogande för att bygga upp ett fram-
gångsrikt företag blir avsevärt mindre. I den mån avvägning-
en styrs av skattesystemets utformning bör grundhypotesen 
vara att detta medför en snedvridning.

Cressy och Olofsson (1996) studerar företag med 5–199
anställda och fi nner en stark ovilja att ta in externt ägarkapi-
tal även när detta ökar tillväxtmöjligheterna kraftigt. Skälet 
är ovilja att dela med sig av kontrollen över företaget. För-
fattarna konkluderar (s. 63):

Företagen är själva medvetna om att företaget skulle preste-
ra bättre om delar av kontrollen överfördes till utomstående. 
Emellertid förefaller det som att avkastningen i termer av till-

figur 1. Etableringstidpunkt för Sveriges 50
största privata företag år 2000 (omsättning).  
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växt, vinst och överlevnad inte är tillräckligt stor för att säker-
ställa att den välbehövliga överföringen av ägandet sker.38

I en uppföljningsstudie fi nner Berggren, Lindström och 
Olofsson (2000) samma mönster.

De preferenser för kontroll framför tillväxt som framkom-
mer ur dessa och andra studier är vad vi kan förvänta oss i 
en institutionell miljö där det är riskfyllt att växa och där 
det privata kontrollvärdet höjs på grund av höga ägarskatter. 
Det fi nns många indikationer på att en sådan »kontrollkul-
tur« skadar tillväxten och den ekonomiska dynamiken i före-
tagssektorn. I usa har det visat sig att riskkapitalister spelar 
en viktig roll genom att köpa upp företaget från grundaren 
och driva det vidare mot större storlek (Gompers och Lerner 
2001). Om den svenske entreprenören i stället tenderar att 
hålla fast vid sitt företag under hela sin entreprenöriella kar-
riär blir det många företag som inte når sin potential. Detta 
pekar på att höga ägarskatter också  skapar ett problem med 
efterfrågan på riskkapital. Det är det vi ser i Sverige i dag – 
det existerande utbudet av riskkapital har ofta svårt att hitta 
företag att investera i.

*
Vi har i detta kapitel kunnat notera att det fi nns starka prin-
cipiella skäl att förvänta sig att ett system där avkastningen 
på vad som egentligen är entreprenörsinsatser skattemässigt 
behandlas som arbetsinkomster, leder till negativa effekter 
både på det totala utbudet av och inriktningen på entrepre-

38. »The fi rms themselves are aware that relinquishing some control 
would improve performance. However, it seems that the returns in growth, 
profi ts and survival are not suffi cient to ensure that the needed transfer of 
shares takes place.«
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nörsinsatser i ekonomin. Dels kan vi förvänta oss mindre en-
treprenörsaktivitet i ekonomin som helhet, dels ökar risken 
att entreprenörsansträngningarna kanaliseras till verksam-
heter med lägre samhällsekonomiskt värde. Den senare ef-
fekten uppstår genom att entreprenören väljer att göra andra 
prioriteringar än de som skulle ha maximerat sannolikheten 
att företaget och/eller affärsidén når sin fulla potential.
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7. Skattesystemet 
och det aktiva ägandet

En ägare som själv styr företaget kan förväntas fatta beslut 
som maximerar dennes nytta (Jensen och Meckling 1976). 
Detta behöver inte endast bestå av fi nansiell avkastning, utan 
kan även inkludera icke-pekuniär avkastning (personlig fri-
het, relationer med anställda, att bedriva välgörenhet ge-
nom företaget, vackra lokaler, upphandling från vänner osv.). 
Samtidigt bär många av de aktiviteter som är nödvändiga för 
framgångsrikt företagande med sig kostnader för dem som 
skall utföra dem, exempelvis att arbeta hårt, att aktivt söka 
efter nya affärsmöjligheter, att ta risker och inte minst att 
fatta svåra och obekväma beslut. Om ägaren och företaga-
ren är samma person kommer både kostnaderna och förde-
larna att tillfalla denne, och vi kan förutsätta att företagaren 
i varje enskilt fall personligen gör en så bra sammanvägning 
av dessa som möjligt.

Så är däremot inte fallet då ägandet är skilt från den dag-
liga ledningen av företaget. Ledningens incitament att ta 
kostsamma beslut försvagas då ledningen bär kostnaden för 
dessa medan avkastningen tillfaller ägarna. På samma sätt 
fi nns det starka incitament att »konsumera« på jobbet; nyt-
tan tillfaller chefen medan ägaren bär kostnaden. Det klas-
siska ägarstyrningsproblemet inom de stora aktiebolagen 
har sin grund i kombinationen av den grundläggande kon-
fl ikt som fi nns mellan ägare och ledningen (principal–agent), 
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där den förra inte helt kan styra över ledningens förvaltning 
av företaget på grund av informationsasymmetrier (se fakta-
sammanställningen i avsnitt 2.1).

Ägarstyrningsproblemet illustreras tydligt av de många 
företagsskandalerna under senare år. Även om direkta fall av 
missbruk från ledningens sida är spektakulära fi nns det troli-
gen mer subtila, men också mer utbredda, problem till följd 
av svag ägarkontroll. Det torde därför inte vara kontroversi-
ellt att hävda att ett effektivt ägande av företag är betydelse-
fullt för näringslivets lönsamhet och för samhällsekonomins 
utveckling.

Vi skall i detta kapitel visa hur ett företagsbeskattnings-
system som inte behandlar alla ägarkategorier och fi nansie-
ringsformer lika kan ge upphov till skadliga effekter, till följd 
av den ägarstyrningsproblematik skattesystemet tycks bort-
se ifrån.

7.1 Ägarstyrning inom skatteteori
De portföljmodeller som ns analys utgår ifrån är bäst lämpa-
de för situationer med passivt ägande och tenderar att bortse 
ifrån de ägarstyrningsproblem som fi nns inom företaget. Ett 
undantag är Kanniainen och Södersten (1994) som genom 
att ta hänsyn till agency-problem och kontrollkostnader för-
klarar varför företag inte alltid maximalt utnyttjar de möjlig-
heter de har att skjuta upp sina skatter, trots att detta är det-
samma som att erhålla ett räntefritt lån.39 Banklån ger aktie-
ägarna möjligheten att dela kostnaderna för övervakning av 

39. McGee (1998) inkluderar en agentkostnadsvariabel i sin detaljerade 
modell för effekter av företagsbeskattning, där fokus dock är på reavinst-
skatten. Med avseende på konfl ikten mellan skulder och eget kapital no-
terar han dock att ägarskatter ur ett agentkostnadsperspektiv tenderar att 
snedvrida den optimala fi nansieringsstrukturen. 
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ledningen med banken, vilket skulder till staten förstås inte 
gör. Om fördelarna av detta är minst lika stora som den no-
minella räntan kan det löna sig för aktieägarna att ersätta 
räntefria skatteskulder med banklån.40 Kanniainen och Sö-
dersten (1994) har dock inte med eget kapital i sin modell. 
Detta innebär att de överhuvudtaget inte tar upp den mest 
relevanta frågeställningen, nämligen huruvida kapitalägarna 
eller långivarna är bäst lämpade att utöva erforderlig kon-
troll över företagsledningen.

Därmed inte sagt att skulder är oanvändbara som instru-
ment för att reducera kostnaderna för ägarkontroll. Jensen 
(1986) visar att de utgör ett instrument för att förbinda före-
tagsledningen att dela ut det framtida kassafl ödet (i just det 
sammanhanget torde det inte fi nnas några skillnader mel-
lan lån från fi nansiella institutioner, obligationer eller skat-
teskulder). Skulder är dock endast ett i bästa fall imperfekt 
substitut till eget kapital när det gäller incitament till över-
vakning av ledningen. Detta beror förstås på att eget kapi-
tal ersätts residuellt, medan ersättning till lånat kapital mås-
te betalas oavsett hur det går för företaget. Banken förlorar 
egentligen bara vid dålig skötsel av företaget när detta le-
der till konkurs eller ackord, medan ägaren alltid drabbas 
fullt ut.

Det fi nns ofta även en intressekonfl ikt mellan långivare 
och ägare med avseende på företagets investeringsbeteen-
de. Eftersom långivare ersätts så länge företaget inte är kon-
kurshotat tenderar de att föredra säkrare investeringar även 
om dessa ger låg avkastning. För ägarna i mycket skuldsat-
ta aktiebolag kan det däremot vara rationellt att kraftigt öka 
risknivån, då de i så hög grad äventyrar andras pengar. På 

40. Eventuellt minus kostnaderna för skatteplanering, i den mån detta 
för med sig större kostnader.
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grund av kombinationen av informationsasymmetrier och 
kostsamma kontrakt uppstår återigen avsevärda moral ha-
zard-kostnader. Detta är för övrigt ett av de viktigaste skälen 
till att företag inte helt fi nansieras genom skulder. Det skat-
temässiga gynnandet av skuldfi nansiering höjer belånings-
graden och torde förvärra dessa kostnader.

Samtidigt pekar Kanniainen och Södersten (1994) på en 
intressant aspekt av olika incitament för ägarövervakning 
som fi nns mellan olika fi nansieringsformer (i deras fall olika 
skuldformer). Det är svårförståeligt att företrädarna för ns
inte på motsvarande sätt undersöker de alltför svaga incita-
menten för övervakning och aktivt ägande som fi nns i före-
taget i stort. Att undersöka incitamentsskillnader mellan ka-
pitalägare och borgenärer är t.ex. en mer fundamental fråga 
än incitamentsskillnader mellan olika typer av borgenärer.

7.2 Maktförskjutning från ägare till ledning
En viktig kontrollkraft på företagsledningen utgörs av risken 
för så kallade »fi entliga« uppköp,41 där företag köps upp av 
externa parter mot ledningens vilja. Då ett misskött företag 
är mer värt i händerna på kompetenta ägare är dessa bered-
da att betala mer för företaget om de får ägarkontroll. På så 
sätt har ledningen större incitament att följa ägarnas intresse 
även om ägarna inte förmår agera tillräckligt kraftfullt (själva 
hotet om att bli utbytt är här minst lika viktigt som det fak-
tiska övertagandet). Ägarskatter är inte neutrala i ett sådant 
sammanhang, eftersom de skjuter in en kil mellan bra och 
dåligt ägande. De värden som den nya ledningen kan skapa 

41. Framför allt i den anglosaxiska ägarmodellen, som Sverige enligt fl e-
ra bedömare mer och mer är på väg emot i takt med att en allt större andel 
av näringslivet blir utlandsägd, se Henrekson och Jakobsson (2004). 
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inom företaget kommer nämligen att vara föremål för ägar-
beskattning. Ett byte av ledningen blir därför mindre attrak-
tivt, inte minst då fi entliga uppköp brukar kräva en betydan-
de överkurs även utan skatter på aktieutdelning.

Naturligtvis mildras många av dessa effekter av företa-
gens möjligheter till skatteplanering. Private equity-företag 
organiseras som skattetransparenta kommanditbolag och fi -
nansieras av amerikanska pensionsfonder, riskkapitalister re-
gistrerar företaget på Kanalöarna etc. Som alltid fi nns ock-
så stora kostnader för skatteplanering (vilket inte minst be-
visas av att staten faktiskt får in skattepengar). Det är knap-
past samhällsekonomiskt effektivt att stora delar av de svens-
ka företagsledarnas, juristernas och entreprenörernas tid och 
mentala kraft går åt till undvikande av skatter, eller att vik-
tiga beslut om fi nansiering eller lokalisering drivs av skatte-
mässiga överväganden i stället för av realekonomiska fakto-
rer. Kanske lika illa är att möjligheterna och benägenheten 
till skatteplanering är ojämnt fördelade i samhället, där pri-
vatpersoner och många småföretagare tenderar att missgyn-
nas. Dessa grupper frestas i stället till oärlighet och fusk, vars 
lönsamhet ökar av den höga beskattningen och skatte- och 
regelsystemens komplexitet.

Ett mer generellt problem är den effekt utdelningsskat-
ten kan ha på ledningens beteende med avseende på så kallat 
imperiebyggande. Företagsledningens makt, status och er-
sättning tenderar att vara knutna till företagets storlek. Det 
är därför ett välbekant problem att ledningen ogärna släp-
per ut kapital ur »sitt« företag, även om alternativvärdet för 
ägarna är större utanför företaget. Skatterna minskar kapita-
lets värde för ägarna och reducerar (de redan svaga) incita-
menten att kontrollera att ledningen inte återinvesterar för 
mycket i det egna bolaget. Man kan utrycka det som att ris-
ken för missbruk av statens 30-procentiga »andel« i företa-
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get är mycket större, då skattemyndigheten har ännu mindre 
möjlighet att kontrollera ledningens beteende än ägarna.

Det är ett välkänt faktum att utdelning tenderar att betalas 
i en jämn ström, trots uppenbara transaktions- och skatte-
kostnader. Det är heller inte helt ovanligt att företag  ibland 
till och med gör en nyemission samtidigt som de fortsätter 
att ge utdelning (Fama och Babiak 1968; Brav m.fl . 2003). 
Detta stämmer naturligtvis illa överens med de teorier som 
främst betonar beskattningens effekter på företagens fi nan-
sieringsbeteende. Men det fi nns potentiella förklaringar till 
fenomenet: Givet att det fi nns intressekonfl ikter och infor-
mationsasymmetrier mellan ledning och ägare kan företa-
gets kapitalkostnader påverkas av utdelningsnivån. Genom 
att dela ut en stor del av kassafl ödet förbinder sig ledningen 
att inte missbruka kapitalet (Easterbrook 1984; Jensen 1986). 
I dessa situationer kan utdelning samtidigt fungera som en 
signaleringsmetod (Miller och Rock 1985; John och Willi-
ams 1985). Företagets insiders kan härigenom på ett trovär-insiders kan härigenom på ett trovär-insiders
digt sätt visa sin styrka genom utdelningar, då hälsosamma 
företag är mer benägna att vidta liknande åtgärder (som ju 
är mindre kostsamt för företag med gott kassafl öde). Utdel-
ningsbeskattningen fördyrar således användandet av en vik-
tig marknadsmekanism som fi nns för att hantera de innebo-
ende svårigheter som orsakas av incitamentsproblem i eko-
nomin.

Skillnaderna i den skattemässiga behandlingen av olika 
fi nansieringsformer leder som vi har sett till en »hackord-
ning« (pecking orderning« (pecking orderning« ( ) bland fi nansieringsformerna, framför  pecking order) bland fi nansieringsformerna, framför  pecking order
allt genom att återinvesterade vinster är att föredra framför 
nyemissioner. Intressant nog har det även framförts andra 
teoretiska skäl – skäl helt orelaterade till skillnader i beskatt-
ning – för en likartad hackordning (Myers 1984). Utgångs-
punkten för denna teori är asymmetrisk information mellan 
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marknaden och ledningen, där ledningen har bättre infor-
mation om huruvida företaget är under- eller övervärderat. 

För ett företag som är övervärderat är det relativt sett mer 
gynnsamt med nyemission, medan ett undervärderat före-
tag hellre lånefi nansierar sig. Aktiemarknadens aktörer kom-
mer dock att känna till det skeva urval en sådan handlings-
regel ger upphov till och blir därför misstänksamma mot fö-
retag som nyemitterar. Resultatet blir att intern fi nansiering 
föredras framför nyemissioner (skuldfi nansiering intar en 
mellanposition). Denna teori kan bl.a. förklara den empiris-
ka observationen att mer framgångsrika företag tenderar att 
vara mindre skuldsatta (Fama och French 2000).

Denna syn kan i viss mån kontrasteras mot teorier som 
förklarar balansräkningens sammansättning som en avväg-
ning (tradeof(tradeof(t fradeoffradeof )f )f  mellan för- och nackdelar med skulder re-
spektive eget kapital. Skulder är, som påpekats, skattegynna-
de och kan ha en disciplinerande effekt genom att de mins-
kar det fria kassafl ödet, men samtidigt ökar de agentkostna-
derna och konkursrisken. Varje företag har, beroende på sin 
specifi ka situation, en optimal skuldsättningsgrad, vilken det 
kan förväntas sträva emot. 

Liksom för ts och ns är de empiriska resultaten (som har 
erhållits genom studier av amerikanska företag) blandade. 
För vår diskussion är det framför allt intressant att det fi nns 
omfattande belägg för att mindre företags beteende stäm-
mer sämre med hackordningsteoriernas förutsägelser (Mur-
ray och Goyal 2003). Dessa företag tenderar att vara min-
dre skuldsatta, och vad viktigare är, små växande företag för-
litar sig i stor utsträckning på nyemitterat kapital (Fama och 
French 2000). 
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7.3 Balansräkningens sammansättning
I enlighet med Modigliani och Miller (1958) förutsätter ns
modeller i sin grundform att företagets balansräkning endast 
bestäms av skattesystemet och att det i övrigt är irrelevant 
hur företaget fi nansieras. Modigliani–Miller-teoremet bör i 
sammanhanget snarast ses som ett tankeverktyg än en rimlig 
approximation av verkligheten, på grund av de utomordent-
ligt starka antaganden som görs om perfekta marknader och 
total avsaknad av transaktionskostnader. Att företag överhu-
vudtaget existerar beror ju på att det fi nns transaktionskost-
nader på marknaden.

Incitamentsproblem förekommer i alla situationer utan 
perfekta kontrakt och perfekt information (dvs. i praktiken 
i alla företag). Dessa problem hanteras delvis genom före-
tagets val av fi nansieringsstruktur, t.ex. genom att riskfyll-
da verksamheter har extra hög soliditet, både för att und-
vika konkursrisk och som en garanti mot överdrivet riskta-
gande med belånade medel. Skattesystemet missgynnar i dag 
liknande lösningar genom att fi nansiering med skulder och 
återinvesterade vinster gynnas framför nyemissioner. I prak-
tiken innebär det att branscher som lämpar sig för stora, ka-
pitalintensiva företag och där behovet av nyetableringar är 
litet gynnas (Davis och Henrekson 1997). Detta tar ns inte 
någon större hänsyn till (Sørensen 1995).

De som härigenom missgynnas är främst de småföretaga-
re som har sitt sparande knutet till samma företag som sitt 
humankapital. De förlorar nämligen inte bara sparande vid 
konkurs utan även sitt företagsspecifi ka humankapital och 
dess avkastning. För att kompensera denna extra risk mås-
te de ha högre soliditet och högre förväntad avkastning än 
genomsnittet (Nooteboom 1993). Det fi nns sannolikt ingen 
väg runt detta utan det måste helt enkelt räknas in i avkast-
ningskravet. 
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Sverige uppvisar här det förväntade mönstret. Andersson, 
Ericsson och Fall (2004) visar att ägarledda bolag har hö-
gre soliditet, högre avkastning och lägre konkursrisk än fö-
retag med spritt ägande. Trots den lägre konkursrisken och 
den högre avkastningen väljer de att ha en hög re soliditet, 
trots att detta är ogynnsamt ur skattesynpunkt. Med tanke 
på att en företagare inte bara riskerar sitt kapital utan också 
avkastningen på sina kompletterande produktionsfaktorer – 
entreprenörskap, ägarkompetens, specialiserat humankapital 
– kan detta mycket väl vara optimalt. Andersson m.fl .:s rön är 
också konsistent med hypotesen att avkastningen i ägardriv-
na bolag ofta inte är hög endast på grund av att dessa före-
tag tar stora risker utan tack vare att de lyckas skapa eller hit-
ta möjligheter att erhålla ekonomiska räntor.

Diskriminering av eget kapital har också negativa makro-
ekonomiska effekter, genom att instabiliteten i ekonomin 
kan öka. Risken för fi nanskris ökar om företagen har lägre 
soliditet, vilket inte minst illustrerades i den svenska bank-
krisen i början av nittiotalet. Rogoff (1999) går i detta sam-
manhang så långt att han pekar ut det skattemässiga miss-
gynnandet av eget kapital som huvudorsaken bakom Asien-
krisen och andra återkommande fi nanskriser i världsekono-
min.

7.4 Ägandet i Sverige
Den svenska ägarmodellen för stora företag präglas redan av 
en ovanligt stor kontrollmakt i händerna på ett mindre antal 
ägargrupper med en relativt liten kapitalandel. Detta är till 
stor del resultatet av en avsiktlig politik; skattesystemet har 
missgynnat uppbyggandet av privata förmögenheter, med-
an institutionella ägare har varit skattegynnade. Samtidigt 
har ägandereglerna möjliggjort kontroll över företag genom 

Ägarbeskattningen - inlaga.indd   78 04-06-04   11.41.45



79

små kapitalandelar, inte minst genom systemet med a- och 
b-aktier. Detta »kontinentaleuropeiska« system har även 
vissa fördelar gentemot den anglosaxiska företagsstyrnings-
modellen med svaga styrelser och spritt ägande (Söderström 
m.fl . 2003). De röststarka ägarna i Sverige har större möjlig-
het (men inte nödvändigtvis i motsvarande mån starkare in-
citament) att utöva makt över ledningen och styra företaget. 

Ägarstyrningsproblemet återuppstår dock i denna ägar-
modell i en besläktad form. I stället för en konfl ikt mellan 
många små ägare och en stark ledning uppstår nu en konfl ikt 
mellan många små ägare och röststarka ägargrupper. Dessa 
kontrollaktieägare har något förenklat stor makt över företa-
gets kassafl öde, men inte motsvarande »intresse« i kapitalet. 
Utdelningsskatten förvärrar åter denna situation då den ofta 
största residual claims-ägaren, staten, är helt frånvarande.

På lång sikt är det också troligt att systemet för ägande har 
uppkommit delvis just på grund av skattesystemet, som ef-
fektivt har minskat incitamenten för enskilda individer till 
uppbyggnad av privata förmögenheter. Ägandet har i stäl-
let mer och mer kanaliserats till skattegynnade ägare, såsom 
stiftelser, pensionsfonder och utländska ägare. De röststar-
ka ägarna är i Sverige främst just skattebefriade stiftelser. Att 
dessa stiftelser är »ägarlösa« ökar förstås risken för missbruk 
av företagens tillgångar. Samtidigt kanaliseras hushållens 
sparande till skattegynnade fonder, som sällan deltar i före-
tagets styrning. Det systematiska skattegynnandet av stör-
re bolag ökar också problemet indirekt, då principal–agent-
problem givetvis ökar med företagsstorleken.

Henrekson och Jakobsson (2004) pekar på en inneboen-
de instabilitet i denna ägarmodell i och med de senaste årens 
internationalisering av kapitalmarknaderna, i kombination 
med skattesystemets fortsatt snedvridande effekt (mot en-
skilda svenska ägare till förmån för utländska ägare och in-
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stitutionella ägare). De relativt fattiga svenska ägargrupper-
na har helt enkelt inte den fi nansiella bas som krävs för att 
aktivt delta i den omstrukturerings- och sammanslagnings-
process som pågår internationellt. Resultatet är en historiskt 
unik övertagandevåg av svenska företag.

Sammanfattningsvis är de fl esta modeller inom skatte teori 
konstruerade för att analysera passivt (portfölj-)ägande. Men 
i verkligheten måste det också fi nnas aktiva ägare, dvs. äga-
re som deltar i företagens styrning och försäkrar sig om att 
företaget ägnar sig åt en effektiv och lönsam affärsverksam-
het. Ägarkontroll kan i sig ses som en produktionsfaktor, 
vars utbud långsiktigt i hög grad bestäms av skattesystemets 
utformning. Ägarskatters snedvridning till förmån för insti-
tutionella ägare innebär i praktiken en straffbeskattning av 
utövandet av kontroll. Den senaste tidens företagsskandaler 
och det snabbt ökande utlandsägandet är två indikatorer på 
att det råder brist på denna produktionsfaktor.
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8. Företagsbeskattning 
i en liten öppen ekonomi

I den svenska policydiskussionen är det kanske vanligaste ar-
gumentet för att utdelningsskatter är neutrala påståendet att 
skatten inte påverkar företagens investeringar, eftersom kapi-
talmarknaderna är internationellt integrerade (t.ex. Apel och 
Södersten 1999, Södersten 1994 och Agell m.fl . 1995). Den-
na aspekt har redan tagits upp i kapitel 4. Syftet med detta ka-
pitel är att titta lite djupare på lödigheten i detta argument. 

Många av de problem vi pekade på ovan mildras av inter-
nationaliseringen, inte minst då de utländska ägarna i många 
fall har lägre skatter eller inga ägarskatter alls – se vidare ta-
bell 1. Detta gäller i dag alla Sveriges största handelspartners 
och stora eu-länder: Tyskland, Storbritannien, Frankrike, 
Norge, Finland, Italien och Spanien.42 Även i usa har dub-
belbeskattningen avsevärt mildrats, då ägarskatten nyligen 
sänktes till 5−15 procent (beroende på ägarens inkomstnivå). 
Därmed kan dessa tillhandahålla fi nansiering till svenska fö-
retag, och delvis eller helt fylla det gap mellan lönsamma in-

42. Det har varit vanligt att kompensation för dubbelbeskattning endast 
gällt inhemska investerare, någonting som strider emot eu:s krav på likabe-
handling. eu-domstolens anmärkningar har lett till att ett fl ertal länder har 
förändrat sina system, bl.a. Tyskland, Storbritannien och Finland. Fortfa-
rande har dock dessa länder mer gynnsamma ägarskatter än Sverige. eu-
medlemskapets krav på likabehandling av utdelningar på svenska aktier och 
utländska aktier medför även att en eventuell framtida sänkning av skatten 
på utdelningsinkomster måste ske likformigt.
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vesteringar och tillgängligt kapital som beskattning kan ge 
upphov till.43

Det påstås ofta att de höga svenska ägarskatterna inte be-
höver vara något problem, då detta kompenseras av att bo-
lagsskatten är låg. Detta är dock en sanning med modifi ka-
tion. Visserligen ligger den nominella bolagsskattesatsen 
fortfarande strax under genomsnittet i eu-15, men den ef-
fektiva nivån är även för denna skatt bland de högsta i värl-
den – se fi gur 2. Detta beror bl.a. på de mindre möjligheter-
na svenska företag har att skilja mellan bokföringsmässig re-
dovisning av vinst från det resultat beskattningen baseras på. 
I exempelvis usa är den nominella bolagsskattesatsen mer än 
10 procentenheter högre än den svenska, ändå är bolagsskat-
terna som andel av bnp avsevärt lägre. I en färsk rapport från 
General Accounting Offi ce framgår att till och med under 
högkonjunkturåren i slutet av 1990-talet betalade bara en 
tredjedel av de amerikanska företagen skatt (Björk 2004).44

Ett än mer slående exempel är Tyskland; de högsta formella 
bolagsskattesatserna kombineras med de lägsta skatteintäk-
terna från bolagssektorn av samtliga länder i eu-15 och usa. 
Den enkla korrelationskoeffi cienten mellan bolagsskattesat-
sen och bolagsskatteintäkterna i fi gur 2 är t.o.m. svagt nega-

43. Ett fl ertal studier har vidgat den teoretiska ramen till fallet med öpp-
na ekonomier. Bovenberg, Andersson, Aramaki och Chand (1990) under-
söker skattekilarna och välfärdseffekterna av kapitalbeskattning i små öpp-
na ekonomier. Kristofferson (2002) gör en utförlig analys av effekten av äg-
arbeskattning i en öppen ekonomi, mot bakgrund av sin diskussion om s.k. 
cash fl ow-skatter. Lindhe (2001) tittar med hjälp av en klassisk kapitalkost-
nadsmodell på effekter av lättnader i dubbelbeskattningen i en öppen eko-
nomi, där den marginella investeraren antas vara en utlänning. Shahnaza-
rian och Stoltz (1999) redovisar några olika synsätt på dubbelbeskattning-
ens effekter i en öppen ekonomi.

44. Se Zackrisson (2004) för en detaljerad genomgång av alla de möjlig-
heter som fi nns i usa, särskilt för mindre företag, att i praktiken sänka skat-
tebelastningen till mycket låga nivåer. 
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tiv (−0,07). Självfallet innebär inte detta att vi inte är medvet-
na om att dessa stora skillnader mellan den formella och ef-
fektiva bolagsskattesatsen kan ge upphov till stora snedvrid-
ningar i företagens agerande. Poängen är bara att en jämfö-
relse av formella bolagsskattesatser kan ha ett lågt informa-
tionsvärde eller till och med vara direkt missvisande.

8.1 Utländskt och inhemskt 
ägande inte perfekta substitut
Utländskt ägande är inte ett perfekt substitut till inhemskt 
ägande, givet att det drivs fram av snedvridningar i beskatt-
ningen. Det utländska ägandet löser inte alla de snedvridan-
de effekterna av ägarbeskattningen och för samtidigt med sig 

Källa: oecd (2004), Tax Data Base & Revenue Statistics.
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figur 2. Bolagsskattesatser och bolagsskatternas 
andel av bnp i eu och usa, 2000 (procent).
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en rad nya komplikationer. Det första av dessa problem är att 
spelplanen inte är densamma för utländska och svenska äga-
re, framför  allt inte för svenska privatpersoner. Självfallet är 
internationaliseringen av ägandet i sig positivt, inte minst då 
det för med sig fördelar som ökad riskdiversifi ering och stör-
re kunskapsutbyte. I dag drivs dock utvecklingen inte bara av 
naturliga gains from trade utan är också en följd av de skatte-
fördelar som utländska ägare åtnjuter i relation till inhem-
ska ägare. En svensk privatperson betalar i dag inte sällan 
upp till 62 procent skatt på vinsten av en investering,45 jäm-
fört med 28 procent för många utländska investerare. För de 
länder som inte har särskild beskattning av utdelningsinkom-
ster kan man räkna med ungefär samma skattekilar som för 
de skattebefriade institutionerna i Sverige.

Skattesystemet favoriserar således utländskt ägande fram-
för enskilt svenskt ägande. I klartext innebär den mer förmån-enskilt svenskt ägande. I klartext innebär den mer förmån-enskilt
liga skattesituationen att utländska ägare kan arbeta med ett 
lägre avkastningskrav före skatt än svenska ägare (förutom de 
skattebefriade institutionerna), dvs. att de, allt annat lika, kan 
betala ett högre pris för företagets tillgångar.46 När de sista 
hindren för utländskt ägande av svenska tillgångar togs bort 
1993 ledde detta också till en exceptionellt snabb uppgång i 
den utländska ägarandelen på börsen – se fi gur 3. Än mer an-
märkningsvärd är uppgången i de helt utlandsägda företagens 
betydelse i svenskt näringsliv. Antalet anställda i utlandsägda 

45. Givet 10 procent real avkastning, inklusive förmögenhetsskatt, se Jo-
nung (2002) för beräkningar. 

46. Naturligtvis inte på marginalen, där alla ägare på en fungeran-
de marknad per defi nition måste betala lika mycket. Dock kommer detta 
att gälla inom vissa intervall, mer specifi kt inom de intervall där utländskt 
ägande på grund av ägarbeskattningen ersätter svenskt ägande. Hur brett 
detta intervall är beror på en rad olika faktorer, inte minst spararnas käns-
lighet för avkastning, kostnaderna för internationellt ägande samt hur om-
fattande fördelarna av inhemskt ägande är. 
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företag har ökat snabbt i Sverige under de senaste två decen-
nierna. 1980 var ca 113 000 svenskar, motsvarande drygt 5
procent av sysselsättningen i näringslivet, anställda i utlands-
ägda företag. Fram till 2001 hade antalet ökat till 520 000, 
vilket innebar att mer än var femte näringslivsanställd (21
procent) arbetade i ett utlandsägt företag (itps, 2002). För att 
undvika missförstånd fi nns skäl att upprepa att en ökad inter-
nationalisering av ägandet i ett litet land som Sverige både är 
naturligt och på fl era sätt gynnsamt. Det fi nns dock skäl att 
tro att utvecklingen inte helt är ett resultat av realekonomiska 
hänsyn. Dessa två effekter bör hållas principiellt isär.

Denna slutsats dras dock knappast av ledande svenska skat-
teekonomer. Som vi diskuterade i avsnitt 4.2 är det brukligt 

figur 3. Fördelningen av ägandet på den svenska börsen 
1950–2001 (procent).
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att med stöd av ös utgå ifrån att svenska enskilda ägare måste 
ta både den internationella avkastningsnivån före skatt och 
de svenska skattereglerna för givna. Därmed betyder en hö-
gre skattebelastning på enskilda inhemska ägare att de måste 
sänka sina avkastningskrav efter skatt. 

Däremot kan dessa modeller, så som de är konstruerade, 
inte ta hänsyn till huruvida det spelar någon roll vem som 
äger en viss resurs, vilket oförsiktigt har tolkats som att det i 
verkligheten inte spelar någon roll vem som äger en resurs. I 
själva verket kan detta vara extremt viktigt, avkastningen på 
kapital är inte oberoende av ägandet, tvärtemot vad som har 
antagits i ös modeller. 

Detta är också orsaken till att medborgarna i världens län-
der har det mesta av sitt kapital sparat i sina respektive hem-
länder. Det som ytligt sett defi nieras som avkastning på kapi-
tal är i själva verket i hög grad fråga om avkastning på en el-
ler fl era andra viktiga produktionsfaktorer, inte minst entre-
prenörskap och ägarstyrning, vilka därtill bidrar till att höja 
avkastningen på både kapital och arbetskraft genom en pro-
duktiv samverkan. Att det fi nns en samverkan mellan avkast-
ningen på »rått« kapital och »rå« arbetskraft spelar också en 
central roll i teorin för företagsbeskattning. Tyvärr har dock 
inte analysen vidgats till att inkludera även andra produk-
tionsfaktorer. Det fi nns också anledning att tro att utbudet 
av dessa produktionsfaktorer är känsligt för både den absolu-
ta avkastningen och avkastningen relativt lönearbete, fritid, 
att fl ytta utomlands, att verka i den svarta sektorn osv.

Hänsyn till samverkan mellan kapital och arbetskraft inom 
skatteteorin har för övrigt varit ytterst indirekt, inte genom 
att interaktionseffekten (på t.ex. arbetsproduktiviteten) in-
kluderas i modellerna, utan snarast genom själva frågeställ-
ningen. Mycket av grunden till den analys som förs i ös är 
att undersöka huruvida företags investeringsvilja påverkas 
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av ägarbeskattningen eller inte. Dock har den policyvariabel 
som det har fokuserats på i tolkningen av resultaten inte va-
rit avkastningen på det placerade kapitalet i sig, utan inves-
teringarnas indirekta effekter på löntagarnas situation. Dis-
tinktionen mellan dessa två effekter görs sällan explicit. Det 
implicita fokuset på kapitalbildningen snarare än på de sam-
lade inkomsterna förklarar troligen också varför ös kan dra 
slutsatsen att utdelningsskatten inte är skadlig, trots att mo-
dellerna själva kommer fram till att ägandet av investering-
arna förskjuts till utlandet.  

Förekomsten av svensk ägarkompetens och entreprenörs-
förmåga kan dessutom snabbt utarmas om inte nya genera-
tioner erbjuds att verka i miljöer där de kan bygga upp sådana 
kompetenser. Eftersom de är starkt komplementära med real-
kapital kommer en minskande tillgång till dessa kompeten-
ser att ytterligare höja avkastningskravet på investeringar för 
svenska entreprenörer och/eller ägare. Med andra ord inne-
bär en hög skatt på enskilt svenskt ägande och svenska entre-
prenörer en påtaglig risk att denna skattebas långsiktigt er-
oderas. Vi kan redan i dag observera att intäkterna till stats-
kassan från utdelnings- och reavinstskatterna är blygsamma, 
trots att värdet på det svenska (skall inte blandas ihop med 
det svenskägda) aktiekapitalet potentiellt är mycket stort.

Det kanske viktigaste förbiseendet hos dem som argu-
menterar för att internationaliseringen gör utdelningsskat-
ten neutral (se t.ex. Fuest och Huber 1999, Södersten 1994
och Östros i avsnitt 4.4) är att de bortser från distinktionen 
mellan bruttonationalprodukten (bnp), den storhet som dis-
kuteras, och bruttonationalinkomsten (bni), den storhet 
som borde diskuteras. Det viktigaste från svenskt perspek-
tiv är inte hur mycket som produceras i Sverige, utan hur 
höga svenska folkets inkomster är. Apel och Södersten (inkomster är. Apel och Södersten (inkomster 1999), 
bland andra, argumenterar att det spelar en underordnad 
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roll om höga skatter leder till lågt inhemskt sparande i före-
tagssektorn, då det (i varje fall för stora och medelstora före-
tag) kommer att kompenseras av att utländskt kapital tar dess 
plats. Men vad de inte verkar ta hänsyn till är att en sådan ut-
veckling kommer att innebära – och redan i dag innebär – att 
avkastningen på dessa investeringar kommer att tillfalla ut-
ländska ägare. Visserligen fi nns det som vi påpekat troligen 
indirekta, positiva effekter av en högre kapitalnivå i Sverige, 
exempelvis genom påverkan på de sysselsattas produktivitet, 
men de direkta, kvantitativt viktigare avkastningseffekterna 
kommer inte att tillfalla svenska investerare. 

8.2 Graden av fi nansiell 
integration och home bias
Även om bortfallet av svenskt ägarkapital i varje fall för de 
större företagen till stor del kommer att kompenseras av ut-
ländsk fi nansiering måste vi ha klart för oss att detta inte är 
ett kostnadsfritt fl öde. Slutsatsen att internationaliseringen 
gör svenskt sparande överfl ödigt bygger på ett mycket starkt 
antagande, nämligen att kapitalet fl yter kostnadsfritt över 
gränserna. Detta antagande är dock en dålig approximation 
av de verkliga förhållandena (Lewis 1999; Obstfeld och Tay-
lor 2003). Majoriteten av allt ekonomiskt utbyte i världen 
sker fortfarande inom nationsgränserna, både gällande varu-
handel och fi nansiella fl öden. Omfattande belägg för avse-
värd home bias fi nns i t.ex. Obstfeld och Rogoff (home bias fi nns i t.ex. Obstfeld och Rogoff (home bias 2000).  Engel 
och Rogers (1996) fi nner vidare i en uppmärksammad arti-
kel om varuhandel att gränsen mellan usa och Kanada lågt 
räknat motsvarar ett geografi skt avstånd på ca 3 000 kilome-
ter inom ett land vad gäller varuhandel. 

Liknande resultat har erhållits i studier av Europa, t.ex. 
Engel och Rogers (2001), samt för fi nansiella fl öden, t.ex. 
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Portes och Rey (2000). Klart är att investerare av olika skäl 
har starka fördelar i och preferenser för att placera i sitt eget 
land. French och Poterba (1991) visade att hela 92 procent av 
den amerikanska börsen ägdes av inhemska placerare. Mot-
svarande siffror var 96 procent för Japan, 79 procent för Tysk-
land och 89 procent för Frankrike.47 Det fi nns även belägg för 
home bias inom ett land; investerare föredrar t.ex. att ameri-home bias inom ett land; investerare föredrar t.ex. att ameri-home bias
kanska chefer investerar nära sina kontor (Huberman 2000).

Vikten av home bias framgår t.ex. av det faktum att majori-home bias framgår t.ex. av det faktum att majori-home bias
teten av allt kapital i Sverige är inhemskt ägt, trots att svensk 
ekonomi och kapitalstock utgör mindre än 1 procent av den 
totala världsekonomin respektive av världens kapitalstock. 
Att effekterna av gränser och geografi sk närhet är så starka 
har lett till svårigheter att förklara de exakta mekanismerna. 
Vanliga förklaringar, såsom formella hinder i form av skat-
ter och regleringar (Black 1974), efterfrågechocker (Froot, 
O’Connell och Seasholes 1998) och kostnader för handel av 
varor (Obstfeld och Rogoff 2000) tycks inte räcka för att för-
klara den utomordentligt kraftiga effekten av home bias. Mer 
sannolika förklaringar är därför skillnader i informations-
kostnader för inhemska respektive utländska placerare/äga-
re, t.ex. i form av klassiska informationsasymmetrier (Gehrig 
1993) eller så kallad Knightiansk eller genuin osäkerhet (Ep-
stein och Miao 2000; Kasa 2000).48 Den som investerar i ett 
land, eller för den delen på en ort, har således stora fördelar 

47. Siffror för 1990. Under 1990-talet ökade internationaliseringen nå-
got, i usa t.ex. hade andelen inhemskt ägt kapital sjunkit till 88 procent år 
2001 (Warnock 2001).

48. Normalt behandlas osäkert inom nationalekonomin som en situation 
där det framtida utfallet visserligen är okänt, men där de möjliga utfallens 
sannolikhetsfördelning är känd. I detta fall kan den ekonomiska aktören 
beräkna både vilken risk den utsätter sig för och den matematiska förvän-
tan av utfallet. Knightiansk (Knight 1921) osäkerhet refererar till situatio-
ner där även sannolikhetsfördelningen för de möjliga utfallen är okänd.
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av geografi sk (och kulturell) närhet. Detta gäller inte minst 
den viktiga kategori av kapitalägare vars investeringar till-
kommer till följd av att de vill exploatera en lokal affärsidé el-
ler affärsmöjlighet snarare än att de vill diversifi era risker.

Feldstein och Horioka (1980) visade i sin infl ytelserika stu-
die på en stark korrelation mellan sparande och investeringar 
inom ett land, samt på skillnader i realräntor mellan länder. 
Detta resultat har visat sig hålla även i senare studier (Coakly 
m.fl . 1998). Även för öppna ekonomier som Sverige är det en 
överdrift att förutsätta kostnadsfria kapitalrörelser över grän-
serna. Med tanke på detta är det orealistiskt att anta att vi 
kan räkna med att utländskt kapital helt och hållet kan ersät-
ta svensk fi nansiering och ägarkontroll. Kostnaderna för inve-
steringar över gränserna är troligen också lägre för passiva än 
för aktiva ägare, vilket ytterligare kan bestraffa ägarkontroll.

8.3 Olika tillgång till utländsk fi nansiering
Ett argument som ofta framförts, exempelvis av skattemi-
nistern (se avsnitt 4.4), är att internationaliseringen av kapi-
talmarknaderna gör beskattningen av svenskt ägande irrele-
vant. Sverige kan förlita sig på internationella placerare att 
kompensera det eventuella bortfall av kapital som beskattan-
det av inhemskt kapital ger upphov till. Det fi nns dock goda 
skäl att tro att en sådan lösning inte är så problemfri som de 
redovisade citaten kan få oss att tro. En sparande- och inves-
teringsmodell där Sverige i viss utsträckning »outsourcar« 
fi nansieringen av företagen till utlandet kommer att miss-
gynna de mindre företagen, då dessa har sämre – i praktiken 
obefi ntlig – tillgång till utländskt kapital. Därmed kommer 
Sverige än en gång att via skattesystemet diskriminera små-
företagen; de gamla snedvridningarna i ekonomin till storfö-
retagens fördel består, om än i ny form. 
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Denna effekt motverkas genom att svenska investerare i 
viss mån kommer att ingå en arbetsdelning med utländskt 
kapital, där de förra fi nansierar de mindre företagen, med-
an de större har tillgång till de internationella kapitalmark-
naderna. Dock gäller fortfarande att svenska investerare, så 
länge de har en sämre skattesits, kommer att ha en mindre 
benägenhet och förmåga att satsa i dessa småföretag. Som 
vi redan noterat i avsnitt 8.1 förbises detta problem ofta ge-
nom att ledande svenska ekonomer gör antagandet att svens-
ka investerare och företagare måste ta det internationellt be-
stämda avkastningskravet före skatt för givet och därmed au-
tomatiskt är tvingade att acceptera det avkastningskrav efter 
skatt som impliceras av svenska skatteregler.

Det fi nns få modellansatser som beaktar denna avgörande 
skillnad mellan små och stora företag. Ett undantag är Norr-
man (1997) som modellerar en liten öppen ekonomi med 
både små och stora företag, där båda har tillgång till inter-
nationellt kapital i form av skulder, men där endast de stora 
bolagen har tillgång till internationellt aktiekapital. En sänk-
ning av ägarskatten kommer i denna modell att leda till väl-
färdsvinster genom ökad kapitalbildning i småföretagarsek-
torn (storföretagssektorn är dock opåverkad).

Apel och Södersten (1999) menar i skarp kontrast till 
Norrmans och vår egen analys att kapitalkostnaden även för 
de mindre företagen kommer att avgöras på den internatio-
nella marknaden. Inhemska ägarskatter påverkar därför inte 
investeringsgraden. Argumentet är att ägarna till dessa före-
tag kan hålla utländskt kapital i sin investeringsportfölj, så 
att alternativkostnaden likväl blir den utifrån givna (risk- och 
likviditetsjusterade) världsmarknadsräntan. Med stöd av ana-
lysen i ös har Södersten dragit starka slutsatser i den svens-
ka policydiskussionen. I en artikel i tidskriften Skattenytt från Skattenytt från Skattenytt
1994 skriver han exempelvis (s. 599): 
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… om placerarna handlar rationellt, [måste] sambandet mellan 
avkastningskraven för småföretagsaktier och börsaktier bero av 
deras riskaversion och av hur avkastningarna på de alternativa 
placeringsobjekten är korrelerade. Man kan lätt visa att en avskaf-
fad utdelningsbeskattning, som höjer avkastningen efter skatt på 
börsaktier, också kommer att driva upp avkastningskravet efter 
skatt på småföretagsaktierna. Under det inte orimliga antagandet 
att avkastningen på aktierna i de små och medelstora företagen 
samvarierar med avkastningen på börsaktier, men är mer risk abel, 
så är det t.o.m. tänkbart att en avskaffad utdelningsbeskattning 
ökar detta avkastningskrav efter skatt i en sådan utsträckning att 
kostnaden för småföretagens riskkapital, räknat före personliga 
skatter, faktiskt ökar! Skattereformen kan alltså, paradoxalt nog, 
komma att bli fördyrande för realinvesteringarna i de små och 
medelstora företagen, alltså en effekt rakt motsatt den åsyftade.

Således menar han att avskaffad dubbelbeskattning till och 
med kan minska investeringarna i småföretag och för att så 
inte skall ske hävdar han att det krävs en viss grad av »irra-
tionellt beteende« hos småföretagarna för att förräntnings-
kraven på investeringarna skall bli lägre. 

Denna modell tycks dock ej ta hänsyn till det tidigare på-
pekade argumentet att en småföretagares portfölj (liksom fö-
retagets balansräkning) främst anpassas för att mildra de sto-
ra incitamentsproblem, intressekonfl ikter och informations-
brister som är en självklar del av ekonomin. Den typiska 
småföretagaren startar ett företag med sina egna besparing-
ar och arbetar där på heltid (eller mer). Det mesta av bespa-
ringarna (och mer därtill i fallet när andra tillgångar belånas) 
är investerade i denna enda rörelse, och småföretagaren har 
ofta begränsade möjligheter att, särskilt i början, fi nansiera 
sin rörelse med externt riskkapital. Det är därmed närmast 
orimligt att betrakta dessa ägares investeringar i sina före-
tag som (perfekta) alternativ till passiva investeringar i glo-
bala indexfonder och liknande fi nansiella instrument prägla-
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de av en hög grad av riskdiversifi ering och likviditet. Att så 
inte är fallet inses lätt genom att notera det faktum att ande-
len av varje småföretagares investering som ligger i det egna 
företaget vida överstiger den andel som skulle vara optimal 
ur riskdiversifi eringssynpunkt.49

Företagarens investering i det egna bolaget är knappast 
alls ett sätt att diversifi era risk, men det är heller inte ett ut-
slag av irrationalitet. Företagarens handlande är logiskt gi-
vet den syn på företagande som presenteras i denna bok, där 
kapitalet är en nödvändig del i skapandet av ett ekonomiskt 
mervärde genom att det kombineras med produktivt entre-
prenörskap, värdefullt humankapital och ägarkompetens. 
Att detta kapital till stor del bör vara ägt av företagaren själv 
beror i sin tur på de utomordentligt viktiga incitamentspro-
blem som präglar ekonomin, och som leder till (prohibitivt) 
höga transaktionskostnader för att fi nansiera småföretagen i 
fallet där grundaren saknar möjlighet att bidra med eget ka-
pital. Samtidigt är ägarens humankapital, entreprenörskap, 
affärsidé och egna arbete komplement till det kapital som är 
investerat i det egna bolaget, till skillnad från fallet med pas-
sivt börssparande. I själva verket torde en stor del av detta 
kapital inte bara vara sparat, utan även skapat i det egna fö-skapat i det egna fö-skapat
retaget. Detta inkluderar inte minst värde i form av affärsi-
dén (immateriellt kapital) och företagets strukturella kapital. 
I detta perspektiv är det lätt att se varför ökad beskattning 
knappast skulle förbättra företagarens villkor, utan tvärtom 
ge upphov till avsevärda merkostnader. 

49. Utifrån detta borde en småföretagare knappast ha mer än kanske nå-
gon tusendel av sina tillgångar i det egna bolaget. Notera även parallellen 
till sparandet i det egna landet.
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9. Den svenska 
företagsbeskattningen

Skatter har två huvudsakliga effekter: överföring av resurser 
med tillhörande beslutanderätt över dessa resursers fördel-
ning till offentliga sektorn och förändringar i de relativpriser 
som ekonomins aktörer möter. Förändringar i dessa relativ-
priser har stora effekter på företags och individers beteende, 
ett förhållande som politikerna inte verkar ha missat. Myck-
et riktigt har de svenska företagsskatterna under efterkrigs-
tiden inte endast (eller ens främst) använts som inkomstkälla 
för staten, utan spelat en viktig roll som styrinstrument i den 
ekonomiska politiken. Genom dessa skatter har staten med 
blandad framgång försökt att styra företagens beteende, inte 
minst i syfte att skapa ett system präglat av »kapitalism utan 
kapitalister« (Johansson och Magnusson 1998). 

Det svenska skattesystemets premiering av institutionellt 
ägande och missgynnande av direkt hushållsägande av fö-
retag under efterkrigstiden stämmer väl överens med det-
ta övergripande mål. Hushållens direkta ägarandel på Stock-
holmsbörsen minskade exempelvis från 75 procent 1950 till 
16 procent 1992 (Norrman och McLure 1997) – se vidare fi -
gur 2. Den förmånliga skattebehandlingen av skulder jäm-
fört med eget kapital och av institutionellt jämfört med in-
dividuellt ägande gynnade systematiskt större, börsnoterade 
och väletablerade företag. Studier (King och Fullerton 1984; 
Fukao och Hanazaki 1987) visar också att Sverige var ex-
tremt i dessa avseenden. 
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Till synes paradoxalt har det allmänt höga skattetrycket 
också lett till avsevärt mindre progressivitet i skattesystemet, 
både gällande arbets- och kapitalbeskattning. Det är slående 
att kapitalskatter nästan aldrig är progressiva, men icke desto 
mindre varierar kraftigt. Nivåerna varierar mellan 0 procent 
för ränteinkomster för passiva institutionella ägare till när-
mare 70 procent för många fåmansföretagare. Kapitalskat-
terna tillåts således variera avsevärt beroende på ägande- och 
fi nansieringsform, men inte beroende på ägarens förmögen-
het. Än mer paradoxalt är kanske att arbetarrörelsens långa 
dominans i svensk politik har fört med sig allt högre relativ-
beskattning av arbetsinkomster jämfört med kapitalinkoms-
ter. Bolagsskatternas andel av de samlade skatteintäkter-
na har exempelvis sjunkit från 12 procent 1950 (Bergström 
1982) till 4 procent 2003. Ägarna i Sverige beskattades 2003
med ca 47 miljarder i bolagsskatter och knappt 9 miljarder i 
utdelnings- och reavinstskatter.50

9.1 Den stora skattereformen
Det nuvarande svenska skattesystemet (både kapital- och ar-
betsbeskattning) baseras på skattereformen 1990, där man 
försökte skapa ett skattesystem som förde med sig mindre 
samhällsekonomiska snedvridningar. Viktigt i reformen var 
att sänka marginalskatterna, att bredda skattebaserna, att 

50. Enligt Ekonomiska vårpropositionen (2004), där siffrorna dock pre-
senteras på aggregerad nivå under posten »Hushållens skatt på kapital«. 
Detta utgörs av nettot av skatt på inkomsträntor, utdelningar och kapital-
vinster samt skattereduktion för utgiftsräntor. Därtill kommer ca 12 mil-
jarder kronor i avkastningsskatt, vilket är en schablonmässig ägarskatt på 
försäkringsbolag och pensionsfonder. Ytterligare 1,9 miljarder kronor tas 
in genom kupongskatt, en särskild skatt på aktieutdelningar till utlandsba-
serade ägare. Summan av intäkterna från dessa tre skatter på ägande tende-
rar generellt att vara ca hälften av bolagsskatten.
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minska komplexiteten och skapa neutralitet mellan olika fi -
nansieringskällor och ägarkategorier. På det stora hela tycks 
reformen ha varit framgångsrik, även om utvärderingen för-
svåras av den djupa 90-talskrisen (Agell, Englund och Söder-
sten 1995). Ragan och Ljunge (2004) rensar för konjunktu-
ren och fi nner att de lägre marginaleffekterna i enlighet med 
reformens syften lyckades stimulera arbetsutbudet. 

Den svenska skattereformen 1990 byggde, liksom refor-
men i usa 1986, till stor del på teoretiska och empiriska re-
sultat från den ekonomiska forskningen. Här bör särskilt ar-
betet av King och Fullerton (1984) framhållas. De kritisera-
de att skattesystemen inte var neutrala mellan olika ägare, 
kapitalformer och investeringsobjekt. Före reformen ledde 
kapitalbeskattningen (i kombination med hög infl ation, se 
Södersten 1984) till exceptionellt stora snedvridningar med 
avseende på ägare, bransch och fi nansieringsform (King och 
Fullerton 1984; Södersten 1984, 1993). 

Skattereformen 1990/91 mildrade många av dessa effek-
ter, även om en del snedvridningar bestod. Den borgerliga 
regeringen avskaffade dubbelbeskattningen på utdelningsin-
komster 1994 men behöll den på realisationsvinster, även om 
skattesatsen sänktes från 30 procent till 12,5 procent. Sam-
tidigt slopades det så kallade Annellavdraget, som innebar 
att företagen fi ck en skattelättnad på nyemitterat aktiekapi-
tal. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1994
togs beslut om att återinföra dubbelbeskattningen fullt ut, 
utan Annellavdrag, och att återinföra den 30-procentiga no-
minella skattesatsen på reavinster. 

Det skattesystem som gällde under år 1994 behandlade 
i stort sett individuellt och institutionellt ägande lika. Li-
kaså gynnades inte längre skuldfi nansiering skattemässigt. 
Men återinförandet av dubbelbeskattningen och höjningen 
av rea vinstskatten 1995 innebar ännu en gång att institutio-
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nellt ägande och skuldfi nansiering kom att gynnas. Från och 
med 1997 har vissa lättnader i dubbelbeskattningen av ak-
tieutdelningar införts för onoterade bolag. Detaljreglerna är 
komplicerade (se sou 2002:52), men som visas i Henrekson 
(1998) är det sannolikt att effekterna är små för de minsta 
bolagen. De stora vinnarna bland ägarna förefaller vara ägar-
na till de förhållandevis stora onoterade företagen.

9.2 Beskattningen av fåmansbolag
I och med skattereformen 1990/91 blev beskattningen av ka-
pitalinkomster proportionell, medan löneinkomster fortfa-
rande beskattades progressivt.51 Reformen innebar att skat-
tenivån på arbetsinkomster kom att ligga avsevärt över skat-
tenivån på kapitalinkomster, framförallt över inkomstnivåer 
då även statlig skatt skall betalas på arbetsinkomster (308 800
kronor i årsinkomst 2004). Om inga spärregler infördes skul-
le det under dessa omständigheter uppstå ekonomiska inci-
tament för höginkomsttagare att försöka omvandla arbetsin-
komster till kapitalinkomster och därigenom sänka sin skat-
tebelastning. Genom ändrade kontraktsformer där uppdrag 
utförs inom egna bolag och inte inom ramen för en anställ-
ning skulle arbetsersättning kunna omvandlas till »vinster« 
och kapitalbeskattas. 

För att motverka detta infördes som en del av skatterefor-
men de så kallade 3:12-reglerna (se även faktasammanställ-

51. Denna progressivitet skall dock inte överdrivas, då de indirekta skat-
terna (främst moms och sociala avgifter) är proportionella eller till och 
med regressiva. Inklusive de indirekta skatterna betalade heltidsanställda 
i 10:e och 90:e percentilen 62 procent respektive 66 procent i totala skat-
ter 2002 (Sanandaji och Wallace 2003). De höga svenska marginalskatter-
na är ett resultat av höga genomsnittliga skatter, inte av en stark progres-
sivitet i skattesystemet. 
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ningen), vars syfte är att uppnå neutralitet i beskattningen av 
fåmansföretagare jämfört med andra löntagare. Trots detta 
ligger fokus i lagstiftningen inte på arbetsersättningen utan 
på kapitalavkastningen; myndigheterna försöker fastställa 
vad en »normal kapitalavkastning« för företaget är och be-
skatta överskjutande överskott som arbetsinkomster. Myn-
digheterna måste också avgöra vilka ägare som skall betrak-
tas som aktiva i bolaget. De som omfattas av begränsning-
arna i 3:12-reglerna är de delägare i fåmansföretag som en-
ligt gällande regelverk anses ha haft en påtaglig betydelse 
för vinstgenereringen (Larsson 2003). År 2000 beskattades 
19 000 ägare av fåmansföretag och/eller handelsbolag för in-
komst av tjänst på sina utdelnings- eller kapitalvinster, vilka 
uppgick till 5,4 miljarder kronor (Företagarna 2003).

De ursprungligen relativt enkla reglerna har med tiden vux-
it till ett komplext lapptäcke av undantag och tillägg. Den vik-
tigaste förändringen är att företag utöver den accepterade av-
kastningen på kapital får lägga till ett beräknat löneunderlag 
till gränsbeloppet. Reformen syftade till att stimulera tillväx-
ten, samt motverka den från början lågt beräknade normalav-
kastningen. Missnöjet med systemet ledde till den så kallade 
3:12-utredningen (sou 2002:52), vilken syftade till att se över 
de gällande reglerna. Utredarna visar också i vissa stycken stor 
medvetenhet om relevansen av fl era av de problem vi diskute-
rar i denna bok, även om dessa insikter inte i någon större ut-
sträckning tillåtits påverka utredningens slutsatser.

För det första bör framhävas att utredningen mycket tyd-
ligt betonar vikten av att skattesystemet inte bör vara sned-
vridande (s. 111): 

… beskattningen skall vara utformad på ett sådant sätt att den är 
neutral i förhållandet mellan olika handlingsalternativ. Beskatt-
ningen skall inte styra den enskildes handlande.
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Fåmansföretagen och 3:12-reglerna

Aktiebolag där fyra eller färre fysiska personer äger aktier 
eller andelar som motsvarar mer än hälften av rösterna 

defi nieras som fåmansföretag. 
Fåmansföretagen måste utöver de allmänna aktiebolags-

reglerna beakta de s.k. 3:12-reglerna. Dessa har sin bak-
grund i den duala inkomstskattemodell som infördes genom 
1990/91 års skattereform. Kombinationen av en progressiv 
beskattning av arbetsinkomster och en proportionell kapi-
talbeskattning gör att det vid inkomster över den s.k. bryt-
punkten för statlig inkomstskatt kan bli lönsamt att försö-
ka omvandla arbetsinkomster till utdelningsinkomster. För 
att begränsa dessa möjligheter att omvandla arbetsinkomst 
till lägre beskattad kapitalinkomst defi nieras i 3:12-reglerna 
hur mycket av bolagets vinst som vid utbetalningen till äga-
ren får betraktas som kapitalinkomst, liksom hur stor del av 
reavinsten som vid försäljning måste deklareras som inkomst 
av tjänst. 

För att uppnå detta har lagstiftaren satt upp regler för vad 
som skall betraktas som en »normal« avkastning och där-
med få beskattas i inkomstslaget kapital. Inkomster över den-
na nivå beskattas som inkomst av tjänst. Med normal kapital-
avkastning avses kapitalinkomst upp till ett s.k. gränsbelopp. 
Gränsbeloppet beräknas från och med inkomståret 2004 som 
statslåneräntan plus 7 (tidigare 5) procentenheter multipli-
cerat med ett speciellt defi nierat underlag. Enligt huvudre-
geln utgörs underlaget av anskaffningskostnaden för aktier-
na samt över tiden nyemitterat kapital. Till anskaffningskost-
naden får läggas ett löneunderlag som beräknas på summan 
av de löner som har utgått till arbetstagare i företaget, dvs. 
andra än aktieägarna. Löneunderlaget utgörs av den del av 
detta sammanlagda ersättningsbelopp som överstiger 10 pris-
basbelopp.

Utöver 3:12-reglerna fi nns sedan 1997 de s.k. lättnadsreg-
lerna. Dessa innebär att viss del av utdelningar och kapital-
vinst, lättnadsbeloppet, är skattefri på ägarnivån. För att lätt-

Ägarbeskattningen - inlaga.indd   100 04-06-04   11.41.50



101

För det andra ger utredningen uttryck för en medvetenhet 
om att entreprenörskap är av betydelse för den framtida väl-
ståndsutvecklingen i ett land och att ett väl fungerande skat-
tesystem måste beakta detta (s. 114):

… även andra faktorer än företagets kapitalplaceringar kan höja 
kapitalavkastningen, t.ex. företagarens idéer och företagsledan-
de förmåga. Nämnda faktorer kan sägas utgöra en »immate-
riell« del av fåmansföretagarens fysiska arbetsprestation som 
därför inte bör beskattas som inkomst av tjänst i sin helhet.

Efter en litteraturgenomgång konstaterar utredningen lika-
ledes (s. 228):

Innebörden av det ovan sagda får anses vara att det inte ens i ef-
terhand går att fastställa något marknadsbestämt värde på rena 
entreprenörsinsatser utan detta är helt individuellt för varje en-
skild företagsledare. Varje företagsledare är unik.

För det tredje ställer sig utredningen (s. 162–163) bakom 
den svenska forskning som kommit fram till att det fi nns en 
storleksmässig tröskel vid ungefär tio anställda som det visat 
sig att många företag haft svårt att eller varit ovilliga att bry-
ta igenom. Den citerade forskningen anges visa att storleks-
tröskeln förklaras av kombinationen av att det vid ungefär 
denna storlek uppstår ett antal administrativa problem som 

nadsreglerna skall vara tillämpliga måste aktierna vara onote-
rade. Lättnadsbeloppet erhålls genom att ett lättnadsunder-
lag multipliceras med en räntesats, den s.k. lättnadsräntan. 
Lättnadsunderlaget är detsamma som underlaget för gräns-
beloppet och lättnadsräntan har sedan systemet infördes mot-
svarat 70 procent av statslåneräntan.
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måste lösas samtidigt som de personliga motiven, inklusive 
förväntade inkomstökningar, i regel är för svaga för att före-
tagaren skall välja att försöka växa vidare. Vad gäller denna 
aspekt konkluderar utredningen (s. 175–176):

[A]lltför få företag växer och kommer över den s.k. kritiska trös-
keln på ca tio anställda. Den övervägande delen av företagen har 
över huvud taget inga anställda. Bland dessa företag kan många 
små förändringar ge stor effekt. Om så är fallet kan det fi nnas 
skäl att åstadkomma en tät »undervegetation« ur vilken nya em-
bryon till tillväxtföretag kan uppstå och frodas. Därigenom ökar 
sannolikheten för att antalet tillväxtföretag skulle kunna öka.

För det fjärde är utredningen fullt klar över att det inte läng-
re går att förlita sig på att existerande storföretag och stora 
offentliga tjänsteproducenter ensamma skall kunna stå för 
tillväxten och förnyelsen (s. 217):

Till det nu sagda kommer den utveckling som ägt rum under de 
senaste åren och som medfört att en rad uppgifter inom såväl 
den offentliga som den privata sektorn genom privatisering och 
s.k. outsourcing lagts ut på självständiga företag. Från närings-
politiskt håll uppmuntras denna utveckling. Det framstår därför 
som motsägelsefullt att personer som antar den utmaning som 
utvecklingen innebär inte skall få ta del av de fördelar som fi nns 
med att bedriva verksamhet i bolagsform.

De förändringar som utredningen föreslår är som vi påpe-
kat inte så långtgående som man skulle kunna förvänta sig 
om utredningen dragit de fulla slutsatserna av sin egen verk-
lighetsbeskrivning. Den viktigaste föreslagna förändringen 
är att den inkomst i bolaget som får beskattas som kapital-
inkomst skall beräknas med utgångspunkt från bolagets be-
skattade egna kapital (den s.k. bek-modellen). Dock räknas 
värdet av beskattade återinvesterade vinstmedel ned kraftigt 
för att justera för en fi ktiv andraledsbeskattning. Vidare fö-
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reslogs höjd klyvningsränta till statslåneräntan plus 10 pro-
centenheter.

Några smärre förändringar föreslogs också, bland annat 
förändrade regler för löneunderlaget och en schablonregel, 
där ett halvt prisbasbelopp får tas som normalavkastning. 
Den senare gjordes i syfte att förenkla för de småföretaga-
re som inte har tid att sätta sig in i reglerna, vilket tyder på 
att utredarna är medvetna om de höga kostnaderna för re-
gelverket. Samtidigt föreslogs en skärpning av reavinstbe-
skattningen där hela den skattepliktiga reavinsten upp till 
100 prisbasbelopp (ca 4 miljoner kronor år 2004) beskattas 
som arbetsinkomst.

En mer genomgripande reformering av systemet avfärda-
des dock av utredarna, framför allt med argumentet att man 
ogärna ville ändra ett sedan tio år »etablerat« system. Denna 
närmast explicita s.k. status quo bias är enligt vår uppfattning bias är enligt vår uppfattning bias
en svag motivering för att bibehålla ett kostsamt regelverk 
som dessutom motverkar sitt eget syfte – neutralitet. 

Än i dag måste entreprenörsinkomsten i företag som ägs 
av ett fåtal personer i huvudsak tas ut i form av lön, dvs. med 
en marginalskattesats på ca 68 procent om företaget går bra. 
Ett stort hinder mot att ta bort begränsningsreglerna för ut-
delningar i de mindre företagen har varit att man velat und-
vika att exempelvis konsulter skall kunna omvandla högt be-
skattade arbetsinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster 
(se sou 1996:119).52 En lösning på detta problem är att endast 
inkomster utöver en nivå som motsvarar en marknadsmässig 
normallön i branschen beskattas som kapitalinkomst. Detta 

52. Den typ av konsult man ofta hänvisar till i detta sammanhang är »ju-
risten som säger upp sin anställning och startar egen låda på Östermalm«. 
Ironiskt nog har dessa jurister i regel sina stora inkomster just tack vare 
sina insikter om hur kapitalstarka svenska aktörer genom innovativa affärs-
upplägg lagligt skall kunna undgå svenska kapitalskatter.
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inte minst mot bakgrund av att man i dagens system uppen-
barligen anser sig klara av att defi niera en marknadsmässig 
avkastning på kapital, trots att variationen är långt större i oli-
ka företags lönsamhet än i lönenivåerna inom ett visst yrke. 
Detta gäller naturligtvis ex post, men även ex ante torde denna 
variation vara mycket stor på grund av den höga heterogeni-
teten i småföretagens verksamhet och optimala fi nansierings-
struktur. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis är ett trivialt 
problem att designa en fungerande normallönemodell. 

Det är också mycket möjligt att problemets art gör det 
omöjligt att konstruera en fungerande modell, som är åtmins-
tone approximativt neutral. Men detta är heller inget rimligt 
kriterium, eftersom den relevanta jämförelsegrunden är en 
ännu mer imperfekt och svårdesignad »normalavkastnings-
modell«. För en utredning som anser sig klara av att defi niera 
en normalavkastning på kapital för en faktor med ännu högre 
variation i avkastningen blir det svårt att hävda starka princi-
piella invändningar mot en normallönemodell. 
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10. Diskussionen om de 
svenska företagsskatterna

Något förenklat kan man säga att en skatt är mer skadlig ju 
mer den snedvrider ekonomiska aktörers beteende.53 I stäl-
let för att fatta investerings-, konsumtions- eller sparandebe-
slut utifrån reala faktorer anpassar vi vårt beteende till följd 
av skatten. Därmed slås en kil in mellan vad som är sam-
hällsekonomiskt och vad som är privatekonomiskt optimalt. 
De dominerande teorierna inom företagsbeskattningsområ-
det har fokuserat på förändringar i företagets kapitalkostnad 
som måttstock för skattens välfärdskonsekvenser. Denna an-
sats har haft många fördelar i den teoretiska forskningen, 
men det har, enligt vår uppfattning, funnits tendenser till att 
den fört in policydiskussionen på villospår.

10.1 Företagarens mångfacetterade val
Först och främst har det av många felaktigt tolkats att en 
skatt som är neutral med avseende på ett existerande före-
tags marginella kapitalkostnad inte har några eller endast små 
dödviktskostnader. Att enbart studera den marginella kapi-
talkostnaden riskerar, som vår litteraturgenomgång i tidiga-

53. Givetvis avses här skatter som syftar till att fi nansiera offentlig verk-
samhet; för skatter som just syftar till att ändra på samhällsskadligt beteen-
de, såsom miljöskatter, gäller den motsatta principen. 
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re kapitel antyder, att bli alltför snävt. I själva verket fi nns det 
en rad andra potentiella beslut som kan snedvridas av dessa 
skatter:

• val av organisationsform
• val mellan fi nansieringskällor
• omfattningen av investeringar i humankapital 

som komplement till fysiskt kapital
• graden av delaktighet i företagets drift 

(för riskkapitalister)
• val av tillväxthastighet och initial fi nansierings- 

och därmed indirekt verksamhetsinriktning. 

Valet av inriktning påverkas också av skillnader i potentialen 
att undkomma skatter i olika branscher och företagsstruktu-
rer. Att valet att bedriva företagande i ett fåmansbolag och 
passivt sparande i börsnoterade aktier är allt annat än perfek-
ta substitut verkar inte heller ha uppmärksammats i tillräck-
lig utsträckning.

Konjunkturinstitutet (2003) antar implicit att den enda 
potentiellt viktiga frågan är att kapital kan fl yttas från få-
mansbolag till börsnoterade aktiebolag eller tvärtom; det är 
således endast den relativa avkastningen som studeras. Ris-
ken att en investering i ett fåmansbolag överhuvudtaget inte 
sker, eller att företagaren på grund av de höga skatterna inte 
ser det som lönsamt att alls starta företaget tas överhuvudta-
get inte upp (där det naturligtvis är den förväntade genom-
snittliga och inte marginella avkastningen som räknas; De-
vereux 2003a). 
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10.2 Avkastningskrav för 
små onoterade företag
Så som reglerna för fåmansbolagsägare har konstruerats är 
det nödvändigt för statsmakten att avgöra det korrekta av-
kastningskravet på de företag som berörs. Detta är naturligt-
vis ingen lätt uppgift, inte minst då den ersättning investe-
raren kräver i dessa företag inte nödvändigtvis är densamma 
som för företagssektorn i stort. 

Det har länge varit välkänt att de minsta börsnoterade 
företagen i usa tycks ha haft en långsiktig avkastning som 
överstigit storföretagens, även när hänsyn har tagits till skill-
nader i volatilitet (Reinganum 1981; Banz 1981; Fama och 
French 1992). Orsaken till detta fenomen – som har visat sig 
gälla även i andra länder och olika perioder – är fortfarande 
omdiskuterad. Några av de förklaringar som har förts fram 
för denna s.k. small-fi rm effect är en dold riskpremie i dessa small-fi rm effect är en dold riskpremie i dessa small-fi rm effect
bolag, och kanske viktigast av allt att den låga likviditeten i 
mindre företag leder till högre avkastningskrav från fi nan-
siärerna. Från 1926 till 2003 hade de mindre amerikanska 
börsbolagen en genomsnittlig nominell avkastning på 12,7
procent.54 Den genomsnittliga reala riskfria avkastningen låg 
under samma period på blygsamma 0,7 procent (nominellt 
3,7 procent). Detta torde illustrera betydelsen av risk- och 
likviditetspremie och andra eventuella faktorer utöver den 
»rena« kapitalkostnaden (se även Devereux 2003b). 

En viktig fråga är naturligtvis huruvida den höga avkast-
ningen ex post på investeringar i de mindre företagen har va-ex post på investeringar i de mindre företagen har va-ex post

54. Infl ationen har under samma period varit 3 procent, den reala av-
kastningen var således 9,4 procent för små noterade företag. Under sam-
ma period gav investeringar i de stora företagen (S&P 500) en real avkast-
ning på 7,2 procent per år (Ibbotson Associates i Mellon 2004). Den studie 
på vilken 3:12-reglerna har grundats visar på en premie för alla svenska ak-
tier på 6,4 procent (för åren 1919–1990), vilket tycks ligga i linje med den 
amerikanska börsen (sou 1993:29).
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rit förväntad eller åtminstone delvis ett resultat av slumpen. 
Om den höga avkastningen var förväntad tyder det på att 
ägare till dessa företag kräver en premie för att tillhandahål-
la kapital, t.ex. på grund av hög risk och/eller låg likviditet 
i dessa bolag. En avkastningspremie på aktierna i de mins-
ta börsföretagen har identifi erats i en rad länder (Dimson 
2002; Davis m.fl . 2000). Denna avkastningspremie har inte 
minskat över tiden, vilket ger en ytterligare indikation på att 
den i varje fall i viss mån har varit förväntad.

Dessa avkastningsskillnader avser börsnoterade aktiebo-
lag, ofta med marknadsvärden på fl era miljarder kronor. För 
de onoterade småföretagen torde samma mekanismer göra 
avkastningskraven ännu högre. Ett sätt att mildra dessa pro-
blem är framväxten av venturekapitalister som visserligen in-
vesterar i små onoterade bolag, men som givet detta försöker 
minska risken genom att vara väldiversifi erade, lägga myck-
et resurser på att välja vilka företag de investerar i samt bidra 
med kompletterande kompetenser för att öka den förvän-
tade avkastningen. Trots detta beräknar Kerins m.fl . (2003) 
att kapitalkostnaden för väldiversifi erade venturekapitalister 
i usa ligger på ca 17 procent.55

I denna anda och med analys i skattemodeller redovisar 
Normann (2004) i ett pågående arbete uppskattningar av av-
kastningskraven ex ante (netto efter skatt) för väldiversifi era-
de investerare och entreprenörer. I det senare fallet beror av-
kastningskravet på hur stor andel av den privata förmögenhe-
ten som investeras i företaget. Även om denna andel begrän-
sas till 25 procent är kapitalkostnaden inklusive skattepåslaget 
med nuvarande svenska skatteregler nära tre gånger så hög för 

55. Enligt Kerins m.fl . (2003) har avkastningen på venture capital-in-
ve steringar varierat mellan 13 och 31 procent beroende på tidsperiod, 
bransch och använd metod. Se även Gompers och Lerner (2001).
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en entreprenör som för en investerare med en bred portfölj.
Här tillkommer också problemet att de onoterade företa-

gen närmast per defi nition har särskilt låg likviditet. Transak-
tionskostnaderna för handel i dessa företag är i regel avsevär-
da. Vi har försökt bilda oss en uppfattning om transaktions-
kostnaderna genom samtal med några av de ledande aktörer-
na på marknaden för företagsförmedling. Ett typiskt mäklar-
arvode vid försäljning av ett mindre onoterat företag (års-
omsättning på 5–150 miljoner per år) förefaller i dag ligga i 
spannet 10–15 procent av försäljningspriset. Samma aktörer 
rapporterar också att försäljningspriset i regel ligger i inter-
vallet 2–6 årsvinster, att jämföra med motsvarande värdering 
på större börsnoterade bolag, vilken typiskt ligger på nivån 
10–25 årsvinster beroende på faktorer som bransch, tillväxt-
utsikter, konjunkturläge och mer företagsspecifi ka faktorer. 

En värdering motsvarande p/e-tal i intervallet 2–6 för 
fungerande ägardrivna företag implicerar ett avkastnings-
krav hos externa investerare i onoterade (etablerade och 
vinstgivande) bolag på mellan 17 och 50 procent. Mot den-
na bakgrund är det uppenbart att dagens normalavkastning 
på statslåneräntan plus 7 procent är för låg. Likaså gäller ju 
denna avkastning inte återinvesterade vinstmedel utan en-
dast kapital tillfört utifrån, vilket visas för Sverige av  Lindhe 
m.fl . (2002). 

10.3 Neutralitet
En viktig princip har sagts vara neutralitet mellan löntagare 
och företagare i beskattningen.56 Men i dag är de allra fl esta 
trygghetsmekanismer i samhället kopplade till anställning. 

56. Se t.ex. Södersten (2004) för en kraftfull formulering av detta argu-
ment.
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Detta beskrivs i detalj i 3:12-utredningen (sou 2002:52, s. 
208–218). Där lyfts fram att egenföretagaren inte har något 
anställningsskydd, någon reglerad arbetstid eller någon avta-
lad ersättning per tidsenhet. Denne saknar också lagstadgad 
rätt till semester, har avsevärt sämre skydd vid sjukdom och 
arbetslöshet och har fl erfaldigt högre deklarationskostnader. 
Till detta kommer krav på att själv generera sina inkomster, 
risken att kunderna inte betalar för utfört arbete eller leve-
rerade produkter samt, i de fall företagaren har anställda, att 
anställningar innebär ett stort åtagande. Utredningen ut-
trycker förhållandet på följande sätt (sou 2002:52, s. 218): 
»Det är betydligt lättare för uppdragsgivaren att göra sig av 
med en uppdragstagare än vad det är att göra sig av med en 
anställd.«

I själva verket är den relevanta neutraliteten den mellan att 
förbli anställd och att starta en ny verksamhet, där alternativ-
kostnaden ökar på grund av den trygghet som förloras. För en 
vanlig löntagare är det att spela hasard med sin privatekono-
mi att frivilligt ge upp en trygg anställning. Med fast tjänst är 
man så länge systemet håller i praktiken garanterad inkomst-
trygghet resten av livet om än på en inte alltför hög nivå. Om 
man i stället frivilligt ger upp de förmåner som upparbetats 
inom ramen för den fasta anställningen och startar eget, då 
har man i värsta fall inget skydd alls ut över vad socialbidrags-
normen garanterar (när man gjort sig av med alla tillgångar). 
Den nyblivne entreprenören skall dessutom försöka växa ge-
nom att rekrytera personal som, om de redan är etablerade på 
arbetsmarknaden, ställs inför samma dilemma.

Föga förvånande rapporterar också Blanchfl ower (2004) 
om att individers uppgivna vilja att gå från att vara löntaga-
re till att bli egenföretagare är i särklass lägst i Sverige, Nor-
ge, Danmark och Belgien; länder som har de mest omfattan-
de offentliga trygghetssystemen.
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Slutligen är det överhuvudtaget mycket tveksamt att ap-
plicera kapitalkostnadsteori på det sätt som har gjorts för 
att jämföra nya växande företag och etablerade bolag. Sinn 
(1991b) poängterar att »King-Fullertons kapitalkostnads-
formler inte är applicerbara på omogna företag« (vår övers.). 
Orsaken är att dessa modeller förutsätter att företaget är in-
different mellan att dela ut eller återinvestera vinsten från 
den marginella investeringen, medan växande företag strikt 
kommer att föredra återinvestering i syfte att fi nansiera till-
växten. Detta leder till att kostnaden för kapital för de väx-
ande företagen kommer att underskattas i en vanlig kapital-
kostnadsmodell jämfört med motsvarande mogna företag.

Det är måhända talande att svenska forskare inom före-
tagsbeskattningsområdet inte tycks ha funderat så mycket på 
vad det egentligen är som beskattas med nuvarande regler 
för fåmansbolagsbeskattning. I en teoretisk värld där det en-
dast existerar kapital och arbete och där nyföretagande är 
irrelevant må varianter på 3:12-reglerna kanske vara rimli-
ga, men i dag är det mycket mer troligt att de framför allt 
beskattar entreprenöriell verksamhet snarare än rena kapi-
talvinster eller arbetsinkomster. Indirekt tycks den bristan-
de logiken i fåmansbolagsbeskattningen bekräftas av 3:12-
utredningen själv. I slutsatserna poängteras nämligen att 
»det påtagliga motsatsförhållandet mellan de näringspolitis-
ka ambitionerna och de skatterättsliga principerna går som 
en röd tråd genom direktiven« och det har varit »ett omöj-
ligt uppdrag« att förena kraven på stimulans av ekonomin 
med bibehållen neutralitet i beskattningen. Vad som missats 
är att det i en korrekt defi nierad neutralitet inte borde fi nnas 
en sådan motsättning! Syftet med skattemässig neutralitet är 
just att eliminera de ekonomiska snedvridningarna och sti-
mulera näringslivet, inte tvärtom.

Här kan det också vara på sin plats att fråga sig varför ett 
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annat strängt krav på neutralitet förenas med sin exakta mot-
sats. 3:12-reglerna syftar till att förhindra att höginkomstta-
gare slipper undan höga marginalskatter genom att omvand-
la arbetsinkomster till kapitalvinster. Skälen till detta är tro-
ligen fördelningspolitiska. I så fall är det dock svårt att förstå 
varför en höginkomsttagare skall beskattas lägre om denne 
har sina inkomster från kapital än från arbete. En eventuell 
förklaring kan vara att detta har sin grund i skatteeffektivitet; 
om kapital (exempelvis på grund av internationell rörlighet) 
har högre utbudselasticitet än arbete kan lägre skatter vara 
välfärdsekonomiskt motiverade, trots att det leder till oöns-
kade fördelningspolitiska effekter och till icke-neutralitet i 
beskattningen av olika inkomstslag. Men exakt samma re-
sonemang borde då gälla för entreprenöriella inkoms ter. Vi 
har tidigare observerat att (små)företagare är känsligare för 
ekonomiska incitament än anställda. Detta skulle också kun-
na förklara varför utredarna ser en konfl ikt mellan neutrali-
tet och effektivitet – en konfl ikt som inte skulle exi stera om 
begreppen hade varit korrekt defi nierade.

10.4 De ekonomiska räntorna 
och neutraliteten
De ekonomiska räntor som 3:12-reglerna vill behandla som 
arbetsinkomst är i själva verket fundamentala för att säker-
ställa den dynamiska effektiviteten i marknadsekonomin. Det 
är ekonomiska aktörers ständiga sökande efter dessa »över-
normala« vinster som leder till att entreprenörskap, talang, 
humankapital och ägarkompetens både kanaliseras till rätt 
områden och överhuvudtaget bjuds ut i optimala kvantiteter. 
Därmed ökar sannolikheten att nya affärsmöjligheter tillvara-
tas och att de sedan utvecklas så att de når sin fulla potential. 
I denna process skapas också det organisations-/strukturkapi-
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tal som är en omistlig del av alla framgångsrika företag. Den 
potentielle entreprenören kan alltid avstå från att aktivera sin 
förmåga och förbli anställd med fast lön, riskkapitalisten kan 
välja att förbli passiv i stället för att komplettera sin fi nansiella 
investering med tillförsel av ägarkompetens osv.

Vi har argumenterat att det svenska skattesystemet har li-
dit av att i alltför stor utsträckning förlita sig på den ofull-
ständiga och i många sammanhang direkt missvisande ana-
lys som ges av en alltför långtgående användning av överför-
enklade skatteteoretiska modeller i policysammanhang. Det 
tydligaste exemplet på detta torde vara 3:12-reglerna. De av-
ser att säkra neutralitet, men ger ofta motsatt effekt. Sam-
tidigt som ett närmast kompromisslöst krav på neutralitet 
ställs mellan löneinkomster i bolaget och utanför skapas än 
större avsteg från neutralitet mellan olika ägare. Medan reg-
lerna kan leda till att småföretagares ekonomiska räntor be-
skattas med närmare 70 procent kan stiftelser och utländska 
ägare ofta helt komma undan beskattning på ägarnivån.

De mindre entreprenöriella bolagen fyller en speciell roll 
som förnyande kraft i ekonomin, men drabbas särskilt hårt 
av dagens system för kapitalbeskattning. Detta har inte tagits 
tillräcklig hänsyn till i policysammanhang, varken av politi-
ker eller av forskare. Dubbelbeskattningen av vinster har av-
skaffats för vissa grupper av ägare, framför allt stiftelser och 
utländska ägare (ofta svenska kapitalister som jobbar via off 
shore-lösningar),57 dvs exakt de grupper som har lägst benä-

57. Se särskilt artikeln »Riskfria miljarder« i Affärsvärlden nr 6, 2004. På 
grund av att de stora riskkapitalbolagen kan agera utan att behöva ta hän-
syn till skatter sjunker deras avkastningskrav, vilket gör att många industri-
ellt riktiga omstruktureringar inte kan genomföras. Ledningarna i de stora 
riskkapitalbolagen kan i många fall skattefritt tjäna hundratals miljoner ge-
nom vad som i hög grad handlar om skattedrivna omstruktureringar av de 
uppköpta företagens balansräkningar.
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genhet att starta nya företag eller bedriva förnyande (entre-
prenöriell) verksamhet. För gruppen med störst benägenhet 
och möjligheter till nyföretagande – privatpersoner med ak-
tivt ägande i företagen – har skatterna i stället höjts, till och 
med utöver dubbelbeskattningens 50 procent.
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11. Slutsatser

Det fi nns i dag en bred enighet både bland ekonomer och 
bland politiker om att Sverige lider av ekonomiska problem, 
främst manifesterat i en långsiktigt låg tillväxttakt och i att 
ekonomin inte genererar tillräckligt många arbetade timmar. 
När åtgärder för ett bättre näringsklimat diskuteras brukar 
företagarna själva ofta nämna utdelnings- och reavinstskat-
terna som exempel på skatter som är särskilt skadliga. De 
som argumenterat för en sänkning av dessa skatter har dock 
haft svårt att få genomslag i den ekonomisk-politiska debat-
ten. Ett viktigt skäl till detta är att svensk forskning på före-
tagsbeskattningsområdet nästan uteslutande legat inom en 
forskningstradition vars modeller inte är konstruerade och 
framför allt inte särskilt väl ämnade att behandla dessa frå-
gor. Icke desto mindre har modellerna fl itigt använts för det-
ta ändamål.

Vi har i vår diskussion av de ekonomiska kostnaderna av 
dubbelbeskattningen försökt visa att den tidigare analysen 
varit alltför snävt fokuserad på den marginella kapitalkostna-
den i redan etablerade företag. De policyslutsatser som har 
dragits från den nya synens modeller samt dess utvidgningar 
till öppna ekonomier – att utdelningsskatten är av ringa be-
tydelse eller kanske till och med irrelevant för investeringar-
nas inriktning och omfattning – kan genom den alltför be-
gränsade analysen ha underskattat dessa skatters skadlighet. 
Det fi nns i själva verket goda skäl att tro att dubbelbeskatt-
ningen medför stora ekonomiska snedvridningar.
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Vi ifrågasätter inte den traditionella företagsbeskatt-
ningsteorins principiella legitimitet, dock menar vi att teo-
rin brister vad gäller relevans i den policydiskussion som 
förs om ekonomisk tillväxt och förnyelse, och att ett fl ertal 
utomordentligt viktiga mekanismer för snedvridningar helt 
enkelt antagits bort i dessa modeller.

Modellerna bortser från kopplingen mellan ekonomisk 
avkastning och utbudet på fl era avgörande produktionsfak-
torer. Vi menar att sökandet efter ekonomiska räntor är un-
derskattat som mekanism för att skapa dynamisk effektivitet 
(och därmed tillväxt och förnyelse) i ekonomin. Kapital, en-
treprenöriell talang och ägarkompetens antas implicit fi nnas 
exogent och oberoende av avkastningsnivån. Ett exempel är 
Sørensen (2001), som vidhåller att beskattning av »normal« 
avkastning bör vara mild för att inte bestraffa högt sparande, 
men som anser att vinster utöver »normalnivån« kan beskat-
tas hårt då dessa är s.k. windfall gains. Vi menar utifrån vår 
analys att detta är en missvisande argumentation, då det im-
plicit förutsätter att ekonomiska räntor inte fyller en viktig 
dynamisk incitaments- och signalfunktion i samhället.

Det fi nns heller inget utrymme i de använda modeller-
na för de intressekonfl ikter och informationsbrister som ge-
nomsyrar ekonomin, och som spelar en stor roll för hur fö-
retagens balansräkning bör se ut för att bäst hantera dessa 
problem. 

En generell anmärkning angående de diskussioner som 
har förts om ägarbeskattningen är att skatten delvis är en 
funktion av hur viktiga man anser små och medelstora fö-
retag vara för landets ekonomiska utveckling. Storföretagen 
drabbas av fl era skäl (inte minst större tillgång till interna-
tionella kapitalmarknader och mindre beroende av enskil-
da ägare) i mindre utsträckning av utdelnings- och reavinst-
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58. Därmed inte sagt att de förblir helt opåverkade. Storföretagens po-
tentiella (svenska) ägare påverkas naturligtvis av skatten, i och med dess 
snedvridande effekter på förmögenhetsbildningen och ägarstrukturen i 
Sverige. 

skattens negativa effekter.58 De antaganden som ligger bak-
om neutralitetshypotesen i beskattningsteoretiska modeller, 
både ns och ös, är oftast särskilt tveksamma när det gäller 
småföretag, vilket också har poängterats av företrädarna för 
dessa modeller. Naturligtvis är även stora internationella fö-
retag viktiga delar i Sveriges näringsliv. Men det fi nns skäl att 
tro att den låga internationella förnyelsetakten i svensk eko-
nomi har haft sin grund i ett alltför oförmånligt näringskli-
mat för små och medelstora företag, vilka därför inte kom-
mit att spela den roll som förnyare och innovatörer i svensk 
ekonomi som de annars skulle ha gjort. 

Faktorer som kan vara av underordnad betydelse i model-
ler och teorier vilka utgår från storföretag kan vara centrala i 
en analys som i stället utgår från de små ägarledda företagens 
situation. Detta förklarar i hög grad den övergripande skill-
naden mellan oss själva och den forskning vi kritiserar i den-
na bok. När det gäller de små ägarledda företagen är det till 
exempel ett olämpligt antagande att separera sparande från 
investeringar, eller att anta att det relevanta alternativet till 
företagande är kapitalplaceringar på den internationella rän-
te- och aktiemarknaden. Både teoretiska och empiriska skäl 
pekar i den riktningen. Entreprenörskap och ägarens speci-
fi ka humankapital är i dessa situationer komplement till kapi-komplement till kapi-komplement
talinvesteringen, komplement som dessutom inte kan upp-
handlas på en extern marknad. 

Bland slutsatserna i Södersten (1994) skrivs: »Det är vä-
sentligt att konstatera detta [att skattefriheten för de svenska 
hushållens aktieutdelningar saknar betydelse för kapitalkost-
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naderna i de större företagen] eftersom storföretagen spelar 
en avgörande roll för utvecklingen i den svenska ekonomin.« 
Vi skulle kunna parafrasera denna slutsats för att samman-
fatta skillnaderna i perspektiv: Det är väsentligt att konstate-
ra de snedvridande effekterna av dubbelbeskattningen efter-
som småföretagen och nyföretagandet spelar en avgörande roll småföretagen och nyföretagandet spelar en avgörande roll småföretagen och nyföretagandet
för utvecklingen i den svenska ekonomin. 

Dessa alltför snäva modeller har kunnat fortsätta att ut-
göra grunden för svensk företagsbeskattning, trots att de as-
pekter man bortser ifrån sedan ett par decennier studeras 
 intensivt inom fl era grenar av den ekonomiska forskningen. 
Det fi nns heller ingen roll i modellerna för de entreprenö-
rer som i verkligheten gör kopplingen mellan nya affärsidéer 
och investeringsmöjligheter – inte nog med att företagen an-
tas fi nnas exogent, det antas också investeringsmöjligheter-
na göra. Teorierna är därmed särskilt olämpliga när de appli-
ceras på entreprenörskap och nyföretagande, just de kanske 
svagaste punkterna i den svenska ekonomin.

Med denna genomgång hoppas vi ha visat att det fi nns 
viktiga mekanismer och livaktiga forskningsfält som behö-
ver få infl uera den ekonomisk-politiska diskussionen om 
svensk ägarbeskattning. Företagande och entreprenörskap 
är avgörande för Sveriges framtida välståndsutveckling och 
därmed är det också utomordentligt viktigt att den eko-
nomisk-politiska diskussionen på detta område tar sin ut-
gångspunkt i all för området relevant forskning. I annat fall 
fi nns det en överhängande risk att skattepolitiken bygger 
på felaktiga principer, och därmed motverkar Sveriges väl-
ståndsutveckling.
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Appendix

tabell a1. Viktiga innovationer av 
amerikanska småföretag under 1900-talet.

Air Conditioning  Heart Valve  Prefabricated Housing
Air Passenger Service  Heat Sensor  Pressure Sensitive 
Airplane  Helicopter     Tape
Articulated Tractor  High Resolution  Programmable 
    Chassis     cat Scanner     Computer
Artifi cial Skin  High Resolution  Quick-Frozen Food  
Assembly Line      Digital X-Ray      Cellophane 
Audio Tape Recorder  High Resolution  Reading Machine
Bakelite      X-Ray Microscope Rotary Oil Drilling Bit
Biomagnetic Imaging  Human Growth  Safety Razor 
Biosynthetic Insulin      Hormone Six-Axis Robot Arm
Catalytic Petroleum  Hydraulic Brake Soft Contact Lens 
Cracking  Integrated Circuit Solid Fuel Rocket 
Computerized Blood  Kidney Stone Laser     Engine
    Pressure  Large Computer Stereoscopic Map 
Controller  Link Trainer Scanner 
Continuous Casting  Microprocessor Strobe Lights
Cotton Picker Nuclear Magnetic  Strain Gauge 
Defi brillator      Resonance Scanner Supercomputer
dna Fingerprinting  Optical Scanner Strain Gauge 
Double-Knit Fabric  Oral Contraceptives Strobe Lights 
Electronic Spreadsheet  Outboard Engine Two-Armed Mobile 
Freewing Aircraft  Overnight National      Robot
fm Radio      Delivery Vacuum Tube
Front-End Loader  Personal Computer Variable Output 
Geodesic Dome  Photo Typesetting     Transformer
Gyrocompass  Polaroid Camera Vascular Lesion Laser
 Portable Computer Xerography
 Prestressed Concrete X-Ray Telescope

Anm.: Vi har medvetet avstått från att översätta från engelskan. Detta beslut härrör 
från att vi tror det är större risk för pinsamma översättningsfel än att någon intresserad 
läsare inte förstår vilken innovation det är frågan om.

Källa: Baumol (2004).
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tabell a2. Förmögenhetsskatten i Sverige och andra länder år 2003.

  Lägsta skatte- Högsta skatte-
Land Skattesats (%) sats från (kr) sats från (kr)

Sverige 1,5 1 500 000 1 500 000
Finland 0,9 1 700 000 1 700 000
Frankrike 0,55–1,8 6 500 000 135 000 000
Luxemburg 0,5 ca 750 000 ca 750 000
Spanien 0,2–2,5 1 500 000 96 000 000
Österrike Slopad 1994
Belgien Ingen skatt  
Danmark Slopad 1997
Tyskland Slopad 1997
Grekland Ingen skatt  
Irland Ingen skatt  
Italien Ingen skatt  
Nederländerna Slopad 2000
Portugal  Ingen skatt  
Storbritannien Ingen skatt
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tabell a2. Forts.

  Lägsta skatte- Högsta skatte-
Icke eu-länder Skattesats (%) sats från (kr) sats från (kr)

Island 0,6  500 000 500 000
Norge* 0,7–1,1  110 000 640 000
Schweiz* (Zürich) 0,05–0,3  400 000 16 400 000
Australien Ingen skatt  
Japan Ingen skatt  
Kanada Ingen skatt  
Korea Ingen skatt  
Mexiko Ingen skatt  
Nya Zeeland Ingen skatt  
Polen Ingen skatt  
Slovakien Ingen skatt  
Tjeckien Ingen skatt  
Turkiet Ingen skatt  
Ungern Ingen skatt  
usa Ingen skatt  

* Bostäder värderas ofta till 10–20 procent av marknadsvärdet.
Anm.: Många länder har aldrig haft förmögenhetsskatt och under 1990-talet slopa-

des skatten i bland annat Tyskland, Danmark, Nederländerna och Österrike. Sveriges 
kombination av hög skattesats, låga fribelopp och hög värdering av tillgångar innebär 
att Sverige har den strängaste förmögenhetsbeskattningen. Reglerna är komplicerade. 
Förmögenhetsskattereglerna lämnar betydande utrymme för skatteplanering inom la-
gens ramar.

Källa: Respektive länders skattelagstiftning, International Bureau of Fiscal Documen-
tation, Svenskt Näringsliv.
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Sammanfattning

Viktiga kategorier av modeller inom kapitalbeskattningste-
orin kommer till slutsatsen att beskattning av utdelningar 
till ägarna inte påverkar företagens marginella kapitalkost-
nad. Ledande svenska offentliga beslutsfattare och national-
ekonomer har i stor utsträckning utgått från detta teoretis-
ka resultat när de hävdat att utdelningsskatten är av under-
ordnad betydelse för företagsklimatet. Dubbelbeskattning-
en (och inte sällan ägarskatter generellt) skulle därför sakna 
de snedvridande effekter som präglar de fl esta andra skatter. 
De skulle därmed fungera som en »gratislunch« ur beskatt-
ningshänseende. 

Vi menar att denna slutsats är missvisande och att skat-
ter på ägarnivån i stället sannolikt ger upphov till betydan-
de snedvridningar i ekonomins funktionssätt. Detta är i över-
ensstämmelse med den s.k. traditionella synen inom före-
tagsskatteteorin, men vi når inte vår slutsats av riktigt sam-
ma skäl. De teoretiska modellerna bakom den s.k. nya sy-
nen inom företagsbeskattningsteorin och dess utvidgningar 
till små öppna ekonomier bidrar med viktiga insikter vad gäl-
ler effekten av skattereglerna på ägarnivån och vad gäller hur 
företagen väljer att fi nansiera sin verksamhet. Å andra sidan 
tenderar denna teoribildning att tona ned eller ignorera fl e-
ra viktiga faktorer som vi menar borde spela en central roll 
i policydiskussionen, inte minst gällande små och medelsto-
ra företag.

Vi lyfter fram fl era av dessa faktorer, särskilt de ekonomis-
ka räntornas (»överavkastningens«) betydelse för ekonomins 
förnyelse, behovet av nyföretagande, ägarstyrningsproble-
matiken, utbudet av »intelligent« riskkapital och utbudet av 
produktiva entreprenörsansträngningar. Därtill har effekter-
na på sparande snarare än kapitalkostnad kommit att betonas 
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alltför lite, samtidigt som vikten av att skilja mellan national-
produkten och nationalinkomsten för nationell välfärd inte 
har betonats i tillräcklig utsträckning. 

Vi drar slutsatsen att svenska ekonomer och politiska be-
slutsfattare har tenderat att underskatta de välfärdsekonomis-
ka kostnaderna av denna form av ägarbeskattning och att de-
ras policyrekommendationer därmed kan ifrågasättas. Vi fö-
respråkar därför ett bredare perspektiv på denna fråga. Den 
snäva teoretiska modellram som hittills använts som den hu-
vudsakliga utgångspunkten för policyrekommendationer-
na på företagsbeskattningsområdet bortser från potentiellt 
mycket viktiga effekter av beskattningen i en omfattning som 
kan ge upphov till missvisande policyrekommendationer. 
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ning vid Handelshögskolan i Stockholm, med en uppsats om 
s.k. fi scal illusion i Sverige, där en stor och systematisk un-
derskattning av skattenivån bland väljarna påvisades. Tinos 
forskningsintresse ligger i första hand inom politisk ekono-
mi och historisk nationalekonomi. Under våren 2003 år blev 
han antagen som forskarstuderande i nationalekonomi vid 
University of Chicago, men tvingades att skjuta upp studier-
na ett år när det stod klart att hans studentvisum inte skulle 
bli behandlat i tid. Under läsåret 2003–2004 har han därför i 
stället forskat på Handelshögskolan. Förutom denna bok har 
han arbetat med att tillsammans med Björn Wallace upp-
rätta en longitudinell databas över den svenska adeln. Det-
ta projekt fi nansieras av Vetenskapsrådet. Fr.o.m. hösttermi-
nen 2004 kommer han att vara forskarstuderande i national-
ekonomi vid University of Chicago.
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