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Förord 
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betydelsefulla synpunkter. 
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Sammanfattning 
 
I många år var förmögenhetsskatten något som drabbade personer med en stor 
förmögenhet. Som skatten såg ut innan den slopades betalades skatt på 1.5 procent av 
den del som översteg 1.5 miljoner kronor. Skatten var mycket omtalad då de som fick 
betala skatten kände sig orättvist behandlade samt att många påstod att det hämmade 
Sveriges tillväxt som land. 
  
Efter ett beslut av riksdagen i december 2007 är skatten numera historia. Regeringens 
syfte med att ta bort skatten var att det skulle leda till ökade investeringar i landet och 
det skulle i sin tur bidra till fler arbetstillfällen. De ville också att pengar som 
undanhållits i utlandet skulle tas hem igen när skatten inte längre finns. 
  
För att ta reda på om det verkligen blev utfallet tog vi del av fem undersökningar samt 
förde en diskussion med en sakkunnig auktoriserad revisor. Svaren som kom fram var 
mycket snarlika vilket tyder på att det måste vara sannhetsenligt.  
  
Det som var svårt att hitta var exakta siffror på hur utfallet blev. Det beror dels på att det 
är svårt att mäta, men en bidragande orsak är även den rådande lågkonjunkturen. 
  
Resultatet av studien har analyserats och dessa slutsatser har dragits: 
  

• Företag har och kommer även i fortsättningen att gynnas med ett slopande av 
förmögenhetsskatten.  

• Slopandet kommer att leda till ökade investeringar och fler arbetstillfällen.  
• Pengar kommer att flytta tillbaka till Sverige från utlandet. 

  



Examensarbete i företagsekonomi C 15 Mikael Magnusson 
Avskaffandet av Förmögenhetsskatten Tony Wilgotson 

 

Summary:  
 
The abolition of the wealth tax - how did that affect the 
businesses?  
   
In many years the wealth tax was something that affected people who had a large 
fortune. Before the tax was taken away, they had to pay tax at 1.5 percent of the portion 
that exceeded 1.5 million SEK. The tax was widely discussed as those who had to pay 
the tax felt unfairly treated and many alleged that it inhibited the growth of Sweden as a 
country. 
 
Following a decision by the Swedish parliament in December 2007, the tax is now 
history. The parliament's objective, when abolishing the tax, was to increase 
investments in the country and this would in turn lead to more job opportunities. 
Another objective was to regain money hidden abroad. 
 
In order to find out if this really was the outcome, we took part of five studies, and had a 
discussion with an expert authorized auditor. The answers were very similar, suggesting 
that this must be true according to fitness. It was difficult to determine exact figures on 
how the outcome was because it is difficult to measure this, but a contributing factor is  
the recession that now prevails.  
   
The result of the study has been analyzed and the following conclusions have been 
drawn: 
   
 

• Companies have and will continue to benefit from an abolition of the wealth tax. 
• This will lead to increased investments and more job opportunities. 
• Money hidden abroad will be regained. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 
År 2007 lade regeringen fram en skrivelse till riksdagen som innehöll 400 punkter för 
att förenkla företagares vardag. Målet var att minska kostnaderna med 25 procent för 
företagen fram till år 2010. De föreslog bland annat ett avskaffande av revisionsplikt, 
förenklade redovisningsregler, förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt och 
slopad förmögenhetsskatt.1 Sverige har länge varit ett land som har haft höga skatter 
jämfört med övriga länder i världen.2 Skatten har varit uppdelad i olika typer av skatter 
och en av dessa var förmögenhetsskatten. Förmögenhetsskatten har funnits nästan 100 
år i Sverige. Anledningen var att den ansågs ha större skattekraft vad arbetsinkomster 
hade.3 Först var skatten inräknad i inkomstskatten men i sluten av 40-talet blev den en 
egen skatt som var skild från inkomstskatten.4 Under årens lopp har 
förmögenhetsskatten varit mycket omtalad, både positivt och negativt. Mycket pengar 
har kommit in till staten genom åren tack vare skatten och den har gjort mycket nytta för 
Sverige. Dock har mycket pengar också lämnat Sverige på grund av just 
förmögenhetsskatten och därigenom bromsat upp Sveriges ekonomi med uteblivna 
investeringar och tappade arbetstillfällen som följd. Därför har förmögenhetsskatten på 
senare tid varit ett problem för företagare som söker investeringskapital då pengar idag 
lätt flyttas till länder som har mer gynnsamma skatteregler.5  
 

1.2. Problemdiskussion 
 
Förmögenhetsskatten har varit omdebatterad i många år eftersom de som har betalat 
förmögenhetsskatt har känt sig orättvist behandlade. Svenskt Näringsliv har hävdat att 
näringslivet i Sverige har påverkats negativt av förmögenhetsskatten eftersom företagen 
har haft svårigheter att få kapital då pengarna placerats utomlands.6 Nu när 
förmögenhetsskatten är slopad undersöker vi hur företagarna idag ser på hur Sverige är 
som företagarland i framtiden. Vi finner det därför intressant att utreda om hur 
avskaffandet av förmögenhetsskatten påverkar företagares inställning samt vilken 
betydelse det har för nya investeringar i landet. Vilken betydelse har egentligen 
förmögenhetsskatten och vad händer när den avskaffas? Det har dels varit en 
inkomstkälla till staten, men även ett hinder för företag som har sökt kapital till 
investeringar. De nya investeringarna kan ge staten lika mycket i skatteintäkter men 
dock genom andra skatter och arbetsgivaravgifter. Kan effekten av den slopade 

                                                
1 Regeringens skrivelse 2007/08:131 
2 Johansson, Gunnar (2008) Sverige slipper skamvrån utan förmögenhetsskatt 
3 Rabe Gunnar & Melbi, Ingrid (2007) Det svenska skattesystemet s200 
4 Nationalencyklopedin 
5 Hansson Åsa, Ph D Förmögenhetsskatten – en rationell skatt eller en kostsam symbol för solidarisk 
skattepolitik 
6 Andersson, Krister (2007) Förmögenhetsskatten måste bort 
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förmögenhetsskatten påverkas av den politiska osäkerhet som finns inom 
oppositionspartierna då de diskuterar ett återinförande?7  
 

1.3. Problemformulering 
 
Utifrån vår problemdiskussion har följande problemformulering formulerats: 
 

• Hur påverkas företags investeringar av den slopade förmögenhetsskatten? 
• Vilken betydelse har förmögenhetsskatten för penningflöden över landets 

gränser? 
• Kan slopandet av förmögenhetsskatten leda till fler arbetstillfällen? 

 

1.4. Syfte 
 
Syftet med rapporten är att med hjälp av en kvalitativ undersökning utreda hur företag i 
Sverige påverkas av slopad förmögenhetsskatt. Vidare undersöks om flödet av pengar 
påverkas och om det i sin tur kommer företagarna till del. Slutligen undersöks om 
antalet arbetstillfällen påverkas genom slopandet. 
 

1.5. Avgränsning 
 
Vi har valt att skriva om regeringens förenklingsreformer och inriktar oss mot den 
slopade förmögenhetsskatten. Arbetet avgränsas till Sverige som land och hur företagen 
har tagit emot slopandet av förmögenhetsskatten, hur investeringar och arbetstillfällen i 
sin tur påverkats till följd av det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Bodén, Lars (2008) Skuggbudgetar för framtiden 
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2. Metod 
 

2.1. Induktiv- och deduktiv metod 
 
Det finns två tillvägagångssätt vad det gäller insamling av information. Det ena 
tillvägagångssättet är med induktiv metod. Det innebär att man utgår från empirin för att 
sedan formulera teorin.8 Det betyder att man först undersöker hur det ser ut i 
verkligheten för att sedan läsa in sig på ämnet. Det andra tillvägagångssättet är deduktiv 
metod. Den deduktiva metoden innebär att man först läser in sig på ämnet för att skapa 
sig en uppfattning för att sedan bygga sin empiri.9 
 
Vi har valt att använda oss utav den deduktiva metoden eftersom det är viktigt att först 
läsa in sig på området för att få en bra kunskap i ämnet, för att sedan tillämpa dem i 
empirin. Den deduktiva metoden var ett lämpligt redskap för att undersöka problemet då 
det är bra att ha en uppfattning om ämnet. 
 

2.2. Kvalitativ- och kvantitativ metod 
 
Det finns två sätt att genomföra empirin på. Det ena tillvägagångssättet är med en 
kvantitativ ansats. Här läggs tyngdpunkten på att utarbeta och utforma ett frågeformulär 
med givna svarsmöjligheter. Det är den sort av frågor som ofta används i enkäter och 
vid telefonintervjuer. Här diskuteras vilket urval som väljs samt hur stort det bör vara.10 
Den kvantitativa metoden går ut på att man analyserar och bearbetar den information 
som samlats in genom frågeformulären.11 I den kvalitativa ansatsen övervägs hur en 
informationskälla ska väljas och vad som bör finnas i beaktande vid valet av denne.12 
Kortfattat bygger den kvantitativa metoden på statistiska analyser och den kvalitativa 
metoden bygger på verbala analyser.13 
 
Vi har i vårt arbete använt oss av den kvalitativa metoden för få en djupare bild av 
frågeställningen kring förmögenhetsskatten. Genom att använda metoden ges en bra 
inblick i ämnet. Fem undersökningar har tolkats, vilka behandlat företagares förhållande 
till förmögenhetsskatten. Vi valde också att föra en diskussion med en auktoriserad 
revisor som arbetade med många företag som på ett eller annat sätt påverkades av 
förmögenhetsskatten. Anledningen till att vi valde att samtala med revisorn var för att 
öka objektiviteten i arbetet. 
 
 

                                                
8 D. Jacobsen, 2007 Vad hur varför s34-35 
9 D. Jacobsen, 2007 Vad hur varför s34-35 
10 Jacobsen Dag, (2007) Vad, hur och varför? s58 
11 Patel Runa, Davidson Bo, 2007 Forskningsmetodikens grunder s14 
12 Jacobsen Dag, (2007) Vad, hur och varför? s57 
13 Patel Runa, Davidson Bo, 2007 Forskningsmetodikens grunder s14 
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2.3. Val av ämne 
 
Vi valde att skriva om förmögenhetsskatten då det varit ett omdebatterat och aktuellt 
ämne. Vi ville undersöka om regeringens förenklingsarbete har givit den effekt som 
syftet var med slopandet av förmögenhetsskatten. 
 

2.4. Tillvägagångssätt 
  
För att få en inblick i hur regeringen tänkte när de slopade förmögenhetsskatten började 
vi med att gå igenom utredningar och material ifrån regeringen. Vi gick också igenom 
utredningar och material efter att slopandet var genomfört för att se om utfallet av 
slopandet av förmögenhetsskatten blev som det var tänkt eller om det givit motsatt 
effekt. Fem utredningar har granskats om inställningen till förmögenhetsskatten. De har 
genomförts av olika undersökningsföretag. Informationen i rapporten har samlats in 
med hjälp av litteratur, utredningar, artiklar och samtal med en auktoriserad revisor. 
 
Till en början hade vi planerat att det skulle räcka med informationen från utredningarna 
för att se hur slopandet har fallit ut. Undersökningarna pekade mot samma håll, vilket 
gjorde att kvaliteten ökade på informationen som använts. Undersökningarna togs med i 
arbetet då de innehöll bra information och delar av frågeställningarna fanns med. 
Eftersom vi fick ta del av frågeställningarna kunde vi se hur frågorna var vinklade och 
utifrån det genomföra arbetet. Efter att undersökningarna granskats var det lämpligt att 
komplettera med en diskussion med en sakkunnig person inom området, en auktoriserad 
revisor, det för att bekräfta om undersökningarna vi granskat var realistiska eller 
vinklade.  
 
De politiska blocken kommer också att undersökas för att se hur det ligger till vad det 
gäller förmögenhetsskattens framtid. När sedan allt skulle sammanställas i empirin lades 
informationen som revisorn lämnat som avslutning för att på så vis binda ihop vår 
empiri. I själva analysen har först de olika undersökningarna och diskussionen med 
revisorn analyserats var för sig, för att sedan sammanställas i en slutlig analys. Vi valde 
att lägga undersökningen i den valda ordningen då vi fann att diskussionen med revisorn 
bekräftade i hög grad de undersökningar som granskats. Sedan kontaktades revisorn för 
att bekräfta att informationen vi skrivit från mötet med honom uppfattats korrekt. För att 
få en bra struktur och tydlighet i arbetet valde vi att göra analyserna var för sig först. 
 

2.5. Diskussionen med auktoriserade revisorn 
 
Vi valde att föra en diskussion istället för en strikt intervju. Anledningen till att vi 
gjorde på det sättet var för att få ett mer avslappnat samtal. Vi ville att han fritt skulle 
kunna tala om ämnet, för att få hans uppfattning. Vi ville inte i förväg leda in han i vissa 
frågeställningar. 
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2.6. Källkritik 
 
I vårt arbete har till stor del källor från företagsorganisationer använts. Det gäller att 
vara uppmärksam på den information som kommer därifrån då den kan vara vinklad till 
förmån för dem som tagit fram informationen. Företagarna kan även påpeka att det inte 
alls blev som de ville för att regeringen ska göra ytterligare förändringar till förmån för 
dem. Likaså kan regeringens material vara vinklat till förmån till dem, då det är ytterst 
viktigt att det framställs som att de är på företagarnas sida. Vi är medvetna om att källor 
som kommer från bland annat Svenskt Näringsliv inte är helt oberoende eftersom de 
företräder företagarna och då även är positiva till ett slopandet av förmögenhetsskatten, 
det kommer beaktas när arbetet skrivs. Vad det gäller diskussionen med revisorn 
gjordes det för att få mer objektivitet i arbetet, en revisor ska vara oberoende och bör 
därigenom ha en objektiv bild av förmögenhetsskatten. Många källor från Internet har 
använts. Det beror på att informationen är svår att få tag i på annat sätt då slopandet av 
förmögenhetsskatten är nytt i Sverige. 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1. Historik 
 
Förmögenhetsskatten infördes som en självständig skatt i Sverige 1947 då den blev 
skild ifrån inkomstbeskattningen.14 Redan 1910 fanns en skatt som kan liknas vid 
förmögenhetsskatten men den var då inte skiljd ifrån inkomstbeskattningen.15 
 
Förmögenhetsskatten var en skatt som privatpersoner samt vissa ideella föreningar och 
stiftelser fick betala om de hade en förmögenhet som översteg en och en halv miljon 
kronor, själva förmögenhetsskatten var en och en halv procent av just den delen som 
översteg en och en halv miljon kronor.16 Vissa undantag fanns med hur förmögenheten 
räknades ut för fastigheter och aktier. Aktier räknades inte på samma sätt rakt över, utan 
bestämdes efter vilken lista som de var noterade på och utefter det kunde 
förmögenheten bestämmas. Det gjorde det hela komplicerat och vissa fann det orättvist 
då två personer kunde ha samma storlek på sin förmögenhet men med hänsyn till vilken 
lista som de hade sina aktier på kunde de beskattas olika mycket. För att se hur stor 
förmögenhet en privatperson hade räknades alla hans tillgångar samman, det som 
innefattades i förmögenheten var aktier, fonder, bankkonton, fastigheter och andra olika 
tillgångar som personen hade. De förmögna personerna beskattades för de tillgångar 
som de hade den 31 december värderade till marknadsvärdet undantaget fastigheter som 
värderades till taxeringsvärdet och marknadsnoterade aktier som värderades till 80 
procent. De tillgångar som medtogs i beräkningen kunde bland annat vara fastigheter, 
kontanter, aktier och bilar till ett värde över 10 000 kronor. När värdet av tillgångarna 
räknats fram, minskades de med summan av den skatteskyldiges skulder, sedan 
räknades skatten fram.17  
 
På 1970- talet fanns det negativa åsikter om att pengar som skulle ha kunnat användas 
till investeringar och nystartande av företag inte längre fanns inom Sveriges gränser.18 

Politikerna har gjort ändringar under årens lopp i förmögenhetsbeskattningen.19 Tillslut 
blev alla dessa ändringar och lösningar mycket komplicerade och de kostnader som de 
medförde blev kostsamt. Räknas även uteblivna arbetstillfällen samt uteblivna 
investeringar blev förmögenhetsskatten ohållbar och den första januari 2007 kom att bli 
den dagen då förmögenhetsskatten inte längre behöver betalas in i Sverige. Enligt 
beräkningar låg skatteintäkten på mellan tre till fyra promille av den totala 
skatteintäkten.20 Omräknat till kronor motsvarar det ungefär fem miljarder varje år i 
skatteintäkter.21  
 

                                                
14Larsson, Fredrik (2008) Ekonomifakta: Ska Sverige återinföra förmögenhetsskatten? 
15Nationalencyklopedin 
16Finansdepartementet (2007) Förslag om halverad förmögenhetsskatt och slopad Lex Uggla 
17Rabe Gunnar & Melbi, Ingrid (2007) Det svenska skattesystemet s 200-203 
18 Larsson, Fredrik (2008) Ekonomifakta: Ska Sverige återinföra förmögenhetsskatten? 
19 Rättsnätet Lag 2007:1403 
20 Larsson, Fredrik (2008) Ekonomifakta: Ska Sverige återinföra förmögenhetsskatten? 
21 Fall, Johan (2008) Slopad förmögenhetsskatt viktigt steg 
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Hur mycket pengar som förts ut över gränserna över åren är svårt att veta men det finns 
beräkningar inom området som visar på att 1000 miljarder kronor kan ha förts ut ur 
landet som en följd av förmögenhetsskatten.22  Sett till de tio rikaste svenskarna som har 
en förmögenhet på 815 miljarder kronor sammanlagt, tillhör 651 miljarder kronor de 
svenskar som flyttat från landet.23 
 

3.2. Lagändring 
 
Vid lagändringen för att slopa förmögenhetsskatten lämnade regeringen den 24:e 
oktober 2007 en proposition. I propositionen föreslog regeringen att förmögenhetskatten 
skulle avskaffas från och med 2007. Därvid fanns även förslaget att bankernas 
skyldighet att lämna ut uppgifter om tillgångar och skulder skulle upphöra från och med 
inkomståret 2008. Vidare i propositionen fanns det också med förslag på finansieringen 
av slopandet i form av minskade avdrag för pensionssparande och hur man skulle 
kontrollera huruvida människor var berättigade till bidrag i olika former då information 
om tillgångar inte redovisas.24 
 
Nästa steg är sedan att ett av riksdagens utskott som ansvarar för frågan går igenom 
propositionen, för att därefter lämna sitt ställningstagande i form av ett 
utskottsbetänkande eller yttrande. Efter det fattar riksdagen det slutgiltiga beslutet om 
det ska bli en ny lag eller inte. Riksdagen sade ja till propositionen den 17 december 
2007.25 Förmögenhetsskatten avskaffades därigenom från den 1 januari 2007. Därför 
behöver bankerna inte redovisa förmögenhet som skulle ha deklarerats år 2008 och som 
skulle ha baserat sig på en persons förmögenhet den 31 december 2007.26 Den slopade 
förmögenhetsskatten kostar staten 6,9 miljarder kronor i minskade skatteintäkter. 
Anledningen med att avskaffa förmögenhetsskatten var att motverka att förmögna 
personer flyttade sitt kapital utomlands för att undkomma skatten.27 När beslutet är taget 
och godkänt skall den nya lagen göras offentligt och föras in i Svensk 
författningssamling, SFS. Lagen om förmögenhetsskatten upphävdes och upphörde att 
gälla vid utgången av år 2007.28 
 

3.3. Lex Uggla 
 
Lex Uggla kommer ifrån ett fall där artisten Magnus Uggla fick betala 
förmögenhetsskatt då hans aktier i sitt egna bolag bedömdes vara förmögenhet och 
beskattningsbart enligt skatteverket. Ett företag som hade stora tillgångar ansågs av 
skatteverket tillhöra ägaren och inte bolaget då det rörde sig om större tillgångar än vad 
som ansågs vara nödvändigt för bolaget, som inte var skyldigt att betala 

                                                
22 Andersson, Krister (2008) Stor oro över återinförd förmögenhetsskatt 
23 Fall, Johan (2006) Lex Uggla måste avskaffas – fullständigt 
24 Finansdepartementet, Proposition 2007/08:26, Slopat förmögenhetsskatt m.m. 
25 Finansdepartementet, Proposition 2007/08:26, Slopat förmögenhetsskatt m.m. 
26 Skatteverket (2007) Övergripande om förmögenhetsbeskattning 
27 Skatteutskottets betänkande, 2007/08:SkU15, Slopad förmögenhetsskatt och begränsad avdragsrätt för 
privat pensionssparande 
28 Rättsnätet, Lag 2007:1403 
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förmögenhetsskatt. Skatteverket menade att Uggla hade lagt sina tillgångar i sitt bolag 
för att undkomma förmögenhetskatten. Lex Uggla innebär att bolag som av skatteverket 
uppfattas som förmögna genom att de har god likviditet, kan igenom det bli drabbade av 
förmögenhetsskatt. Likvida medel och värdepapper ska tas upp som förmögenhet hos 
fysisk person om de inte hör till rörelsen. Exempelvis kan en ägare av onoterade aktier i 
ett företag bli beskattad om företaget köper in tillgångar, som skulle kunna anses att 
ägaren äger tillgången. För att ha råd med förmögenhetsskatten kan en ägare ibland vara 
tvungen att först ta ut pengar från sin verksamhet. Det innebär att först får företagaren 
betala en inkomstskatt på sitt uttagna kapital, som sedan skall betala 
förmögenhetsskatten. Därför kan skatterna sammantaget drabba företagaren väldigt 
hårt.29 
 

3.4. Andra länder 
 
Sverige var ett av de sista länderna i EU att avskaffa förmögenhetsskatten. Länder som 
Danmark och Tyskland slopade förmögenhetsskatten många år innan Sverige gjorde 
det. 1997 tog Danmark och Tyskland beslutet att helt avskaffa 
förmögenhetsbeskattningen.30 Av de 27 medlemsländerna i EU har bara Frankrike kvar 
förmögenhetsskatten. Nivån för att bli förmögenhetsbeskattad i Frankrike ligger mycket 
högre än vad nivåerna för beskattningen i Sverige låg på.31 Sveriges nivå var en och en 
halv miljon kronor, Frankrike hade 6,7 miljoner kronor som första nivå och för att få 
betala full förmögenhetsskatt där var förmögenheten tvungen att uppgå till hela 140 
miljoner kronor.32 33 

 
Bild 1. Årtal för olika länders avskaffande av förmögenhetsskatten. 
 
                                                
29 Ramert, Clas (2005), Lex Uggla : Aktier i fåmansföretag är inte alltid fria från förmögenhetsskatt 
30 Larsson, Fredrik (2008) Ekonomifakta: Ska Sverige återinföra förmögenhetsskatten? 
31 EU-Upplysningen 
32 Fall Johan, (2008) Slopad förmögenhetsskatt viktigt steg 
33 Johansson, Gunnar (2006) Förmögenhetskatt blir allt mer sällsynt 
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3.5. Avskaffandet av förmögenhetsskatten 
 
I december 2007 togs det historiska beslutet av riksdagen att helt avskaffa 
förmögenhetsskatten från den första januari 2007. Beslutet innebar att man inte blev 
förmögenhetsbeskattad från år 2007 och framåt. Förmögenhetskatten som funnits i 97 år 
var nu avskaffad. Det innebär att personer som skulle vara tvungna att betala 
förmögenhetskatt för 2007 nu inte längre behövde göra det. Moderaterna som ingick i 
alliansen tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet, gick till 
val med löfte om slopad förmögenhetsskatt. De vann majoritet i valet september 2006. 
Beslutet togs som tidigare nämnts av riksdagen, men det var alliansregeringen som var 
den avgörande faktorn.34 35 
 

3.5.1. Finansiering – pensionsavdrag 
 
För att staten ska få in pengar som de förlorar när förmögenhetsskatten är slopad har de 
förändrat reglerna för privat pensionssparande.36 Tidigare kunde avdrag göras med ett 
halvt basbelopp på det privata pensionssparandet. Nu har de sänkt gränsen till 12 000 
konor och det kommer enligt Finansdepartementet att generera mera pengar till staten.37 
 

3.5.2. Framtiden 
 
Vad kommer att ske med förmögenhetsskatten efter nästa val? Finns det en opinion från 
oppositionen som talar för ett återinförande, bidrar det till en osäkerhet som gör att både 
svenska och utländska investerare känner osäkerhet och därför inte investerar pengar i 
landet. En enad opinion över blockgränserna visar på stabilitet och minimera 
osäkerheten. Genom att ha en bred politisk överenskommelse ges signaler till svenska 
och utländska investerare om stabilitet.38 
 

3.5.3. Politisk osäkerhet 
 
Om ett stort politiskt parti talar om att återinföra förmögenhetsskatten sänder det ut 
signaler som gör möjliga investerare osäkra.39  
 
Socialdemokraterna vill återinföra förmögenhetsskatten som de beräknar ge staten 3,5 
miljarder kronor i skatteintäkt. Skattesatsen är tänkt till en procent och ett fribelopp höjt 
till två miljoner kronor för en person och fyra miljoner kronor för makar. Det kan räcka 
för att avskräcka investerare till att investera i landet, trots att inte socialdemokraterna i 

                                                
34 Larsson, Fredrik (2008) Ekonomifakta: Ska Sverige återinföra förmögenhetsskatten? 
35 Svenska Bankföreningen (2008) Nyhetsbrev 
36 Finansdepartementet (2007) Förmögenhetsskatten slopas 
37 Reinfeldt, Fredrik & Olofsson, Maud & Leijonborg, Lars & Hägglund, Göran (2007) "Vi kommer att 
avskaffa förmögenhetsskatten i år" 
38 Fall Johan, (2008) Slopad förmögenhetsskatt viktigt steg 
39 Fall Johan, (2008) Slopad förmögenhetsskatt viktigt steg 
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nuläget sitter vid makten, då Socialdemokraterna är det största oppositionspartiet som 
förespråkar ett återinförande av förmögenhetsskatten.40 
 
Vad det gäller Miljöpartiet förespråkar Peter Eriksson, partiets språkrör, att 
förmögenhetsskatten inte ska återinföras, då det är bättre att fortsätta på den vägen nu 
när den ändå är borttagen. Han såg den mer som en ”frivillig” skatt då de som inte ville 
betala den lätt såg till att de slapp. Han menar också på att ett avskaffande av 
förmögenhetsskatten är i samma led som avskaffandet av arvs- och gåvoskatten, i den 
politiken de drev tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.41 
 
Vad det gäller Vänsterpartiet var de emot avskaffandet av förmögenhetsskatten. De 
menar att den uppfyllde fördelningspolitiska syften. De menar också på att när banker 
och andra finansiella institut inte längre behöver lämna in uppgifter om människors 
tillgångar till Skatteverket, kan exempelvis inte försäkringskassan göra en korrekt 
bedömning av en bidragssökandes rätt till bidrag. Det kan leda till felaktiga 
utbetalningar från samhällets trygghetssystem då de inte känner till en eventuell 
förmögenhet som kan leda till ett reducerat bidrag.42 
 

3.5.4. Utfallet för företagarna 
 
Förmögenhetsskatten har inte varit slopad en alltför lång tid och det är svårt att se om 
det har blivit någon förändring för företagarna både på ett positivt eller ett negativt sätt 
menar Stockholms Handelskammare.43 På vilket sätt har det varit bra för företagen? 
Kapital som förut gick direkt till staten genom förmögenhetsskatt stannar numera kvar i 
privatpersoners ägo. Kapitalet kan sedan användas till investeringar men också kapital 
som förut fanns i utlandet på grund av förmögenhetsskatten har nu till viss del tagits 
hem för att placeras i företagen. Det är viktigt att förstå hur kapital som återförs till 
Sverige ska kunna påverka företagen, om mer kapital kommer in till företagen kommer 
fler och större investeringar att möjliggöras för att då göra det möjligt att generera fler 
arbetstillfällen.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
40 Bodén, Lars (2008) Socialdemokraterna: Skuggbudgetar för framtiden 
41 TT (2008) Mp säger nej till förmögenhetsskatt 
42 Engström, Marie, Motion 2007/08:Sk22 
43 Stockholms Handelskammare (2008) Slopad förmögenhetsskatt har förbättrat Sveriges förmåga att 
attrahera kapital 
44 Centrén Carina (2008) Värdet av genomförda skattereformer 
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4. Empiri 
 

4.1. Undersökning ett 
 
Undersökningen har tagits fram i december 2007 av Svenskt Näringsliv, som företräder 
54 000 företag i Sverige, i samarbete med undersökningsföretaget Synovate. 
Undersökningsmaterialet består av information från 500 företagare som är verksamma i 
Sverige.45 46 
 
Frågorna i bilderna nedan är direkt tagna ur undersökningen och visar vad företagarna 
har för inställning till förmögenhetsskattens avskaffande. 
 
 

 
Bild 2. Företagsledares syn på huruvida bra eller dåligt det är att förmögenhetsskatten avskaffas. 
 
Den första frågan visar företagsledares syn på om det är bra eller dåligt att 
förmögenhetsskatten avskaffas. Sju av tio företagare anser att det är bra att 
förmögenhetsskatten ska slopas, åtta procent av de tillfrågade tycker att slopandet är 
dåligt. 
 
 
 

                                                
45 Centrén Carina (2008) Värdet av genomförda skattereformer 
46 Svenskt Näringsliv, Om Svenskt Näringsliv 
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Bild 3. Kommer avskaffandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten påverka svensk ekonomi. 
 
Den andra frågan visar att sju av tio företagare finner att ett slopande av 
förmögenhetsskatten har och kommer att vara bra för tillväxten, investeringar och mera 
arbetstillfällen. De menar på att tidigare var förmögenhetsskatten en bidragande faktor 
till att inte det uppstod lika många nystartade företag samt att de nuvarande inte växte 
tillräckligt snabbt. 
 

4.2. Undersökning två 
 
Den andra undersökningen togs fram mellan april och juni 2008 av TNS Prospera på 
uppdrag av Finansplats Stockholm. Finansplats Stockholm beskriver sig själva som en 
förutsättning för att små företag ska kunna uppstå och växa, men också för att de större 
företagen ska hävda sig internationellt och hushållen ska gå bra i Sverige. De ser till att 
kapital fördelas mellan företag, hushåll och samhället på ett effektivt sätt och där 
kapitalet gör som mest nytta för att den moderna ekonomin ska fungera.47 
 
Personer som tillfrågades var kapitalstarka privatpersoner och småföretagare. 85 procent 
tycker att ett slopande av förmögenhetsskatten har gjort att Sveriges attraktionskraft har 
höjts i och med det. Det de menar är att kapital som fanns i utlandet när 
förmögenhetsskatten fortfarande fanns kvar kommer numera i större utsträckning att tas 
hem till Sverige för att användas till att placeras i företagen. De menar att kapitalet 
kommer att förbättra Sverige och att landet kommer att må bättre av det.48  
 
72 procent av de tillfrågade ansåg att det var skatterna som var orsaken till att pengar 
fördes till utlandet. 56 procent av de intervjuade ansåg att Sverige som helhet har blivit 
en mer attraktiv marknad för placeringar och sparande de senaste åren. Här beskrivs 

                                                
47 Finansplats Stockholm (2007) Finanssektorns roll 
48 Stockholms Handelskammare (2008) Slopad förmögenhetsskatt har förbättrat Sveriges förmåga att 
attrahera kapital 
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främst skatteförändringarna och stabilitet i svensk ekonomi. 56 procent tror att arvs-, 
gåvo- och förmögenhetsskatten kommer att återinföras om ett framtida regeringsskifte 
inträffar. Andra orsaker till att pengarna inte stannade i Sverige förut var anonymitet 
samt att en liten del som ansåg att det fanns bättre investeringsmöjligheter i utlandet. En 
sak som också tyder på att de inte vill ha tillbaka förmögenhetsskatten är att de är 
oroliga för om det i framtiden kommer att bli ett maktskifte i regeringen som kommer 
att återinföra skatten.49 
 

4.3. Undersökning tre 
 
Undersökningen har tagits fram i september 2007 av Företagarna för att se hur 
företagsvänliga alliansens reformer är. Företagarna är en rikstäckande organisation med 
55 000 direktanslutna företagare. Företagarna verkar för företagens bästa och försöker 
hjälpa dem genom att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Undersökningen har tagits 
fram med hjälp av SKOP, varav 600 företagare och företagsledare har tillfrågats om vad 
de tycker om alliansen reformer. Frågan som SKOP ställde till de 600 företagarna 
genom telefonintervjuer löd: ”Jag kommer nu att läsa upp några reformer som 
regeringen har genomfört eller planerar att genomföra. Tror du att de reformerna 
hjälper eller hindrar ditt företags verksamhet?” Svaret som de fick var att 37 procent 
var de tillfrågade finner att reformen om en slopad förmögenhetsskatt hjälper deras 
företag. 13 procent av de 37 procenten fann att ett slopande hjälper dem mycket och 24 
procent tyckte att slopandet hjälper dem lite.50 
 

4.4. Undersökning fyra 
 
Slopad förmögenhetsskatt var det som det som näringslivet satte främst. Det är små 
belopp i sammanhanget som leder till betydande problem för svensk ekonomi. De 
negativa effekterna som förmögenhetsskatten gav var dels att tillgången på riskkapital 
var lägre och att investeringsbeslut påverkades. Nu när förmögenhetsskatten slopats 
försvinner många problem och det leder till en statsfinansiell förstärkning. Det finns 
många duktiga företagare som flyttat från Sverige med hela eller delar av sitt kapital.  
Miljardären Bertil Hult angav till tidningen Veckans Affärer 16 november år 2006 att 
han mycket väl skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka till Sverige om 
förmögenhetsskatten avskaffas.51 
 
Vid en uträkning som Svenskt Näringsliv presenterar räknade de på hur slopandet av 
förmögenhetsskatten skulle skapa förutsättningar för fler jobb. Vidare gjorde Svenskt 
Näringsliv ett antagande om ett återflöde om 50 miljarder kronor. De har också beräknat 
relationen mellan kapitalstock och jobb i näringslivet till ungefär en och en halv till två 
miljoner kronor per jobb. Delas 50 miljarder med två miljoner blir det 25 000, delas det 
med en och en halv miljoner blir det drygt 30 000. Därmed skulle alltså förutsättningar 
skapas för 25 000-30 000 nya jobb. Går arbetstillfällena till personer som i dag lever på 

                                                
49 Ibid 
50 Företagarna (2007) Alliansregeringens första år 
51 Andersson, Krister (2007) Förmögenhetsskatten måste bort 
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bidrag och arbetslöshetskassa, innebär det minskade utgifter för samhället och ökade 
skatteintäkter motsvarande fem miljarder kronor – mer än vad förmögenhetsskatten ger 
i dag. Dessutom beskattas avkastningen på kapitalet att som i sin tur leder till ytterligare 
miljarder i skatteinkomster.52 
 
Enligt en undersökning som genomförts av FordonsKomponentGruppen, är 
kapitalförsörjningen långt ifrån tillgodosedd i många delar av näringslivet. 
Undersökningen visar att fler än varannan underleverantör med kapitalbehov har svårt 
att finna externt kapital. Vad det gäller finansmarknadens aktörer anger 84 procent i en 
undersökning genomförd av Regi, att de får förbättrade finansieringsmöjligheter vid 
slopad förmögenhetsskatt och 77 procent anger att en slopad förmögenhetsskatt är bra 
för att attrahera till sig placerare.53 
 

4.5. Undersökning fem 
 
En undersökning genomfördes av Regi på uppdrag av Svenskt Näringsliv för att ta reda 
på finansmarknadens syn på den svenska förmögenhetsskatten.54 De ville veta hur 
företagare tänkte om oppositionens uttalanden om att återinföra förmögenhetsskatten. 
De har intervjuat 82 personer från den finansiella sektorn mellan den fjärde och elfte 
september år 2008. De tillfrågade grupperna bestod utav chefer inom corporate finance, 
portföljförvaltare, och investmentmanagers inom flera olika finansiella sektorer, bland 
annat banker och livförsäkringsinstitut. Ungefär en fjärdedel intervjuades på 
finansmarknaden i London, dessa var chefer inom corporate finance och analytiker.55 
 
På frågan om hur oppositionens uttalande påverkar deras syn på Sverige som 
investeringsland hade 20 procent en oförändrad syn, fyra procent hade ingen 
uppfattning eller viste inte. Majoriteten, 63 procent menade att synen hade försämrats 
och de sista 13 procenten tyckte att synen på Sverige som investeringsland hade 
försämrats avsevärt.56 
 

                                                
52 Ibid 
53 Ibid 
54 Regi (2008) 
55 Regi Research & Strategi AB (2008) Finansmarknadens syn på den svenska 
Förmögenhetsskatten 
56 Ibid 
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Bild 4. Företagares uppfattning om politiska oppositionens uttalanden om att återinföra 
förmögenhetsskatten. 
 
 
Deras syn på Sverige som investeringsland med ett klart besked att skatten inte skulle 
återinföras var att 22 procent tyckte att Sverige som investeringsland förbättras avsevärt, 
58 procent tyckte att landet förbättrats, tolv procent hade oförändrad åsikt, en procent 
hade ingen uppfattning eller visste inte, sex procent menade på att det försämrats, och 
en procent tyckte att Sverige försämras avsevärt som investeringsland.57 
 

                                                
57 Ibid 
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Bild 5. Synen på Sverige som investeringsland med politiskt löfte att skatten inte återinförs. 

 

4.6. Diskussion med auktoriserad revisor 
 
Ulf Ulkner har arbetat som revisor sedan sin civilekonomexamen från Linköping 1982. 
Han blev auktoriserad revisor 1988 och har arbetat hela sin tid på som det företag som 
numera heter Ernst & Young AB. Han arbetar nu där som auktoriserad revisor och 
auktoriserad redovisningskonsult. Han arbetar med små och medelstora företag i 
Skaraborg som är ägarledda, med vilket menas att ägarna styr sina företag. Han tycker 
att arbetet är fritt och omväxlande. 
 

4.6.1. Förväntningar på avskaffandet 
 
Ulf Ulkner menar att företagarna tyckte det var positivt med idén att avskaffa 
förmögenhetsskatten då de kände sig orättvist behandlade när de var tvungna att betala 
skatt på det kapital som de själva redan byggt upp.  
 

4.6.2. Utfall av avskaffandet 
 
Ulf tycker det är svårt att se om avskaffandet har bidragit till ökade investeringar och 
arbetsstillfällen under den nu rådande lågkonjunkturen, men han tror ändå att slopandet 
har hjälpt företagen i positivt i det avseendet. Han tror att kapital som varit utomlands 
kommer att flyttas hem och på så vis stimulera ekonomin genom ökade investeringar. 
Chansen är större att man placerar pengar om de finns i landet.  
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Lex Uggla som tidigare har tagits upp i rapporten där ägarna fick beskatta pengar vid 
uttag som skulle användas till att betala själva förmögenhetsskatten, ledde då till en 
dubbelbeskattning. Det bekräftas av Ulf då han menar att just det här var ett 
orosmoment för de företagen som hade mycket pengar som ägarna kunde bli beskattade 
för. I dagsläget är det inte längre ett problem då skatten är avskaffad. 
 
Även den administrativa bördan minskar för ägarna då de inte längre behöver deklarera 
sina egna och familjens gemensamma förmögenhet. Vidare menar Ulf att den politiska 
osäkerhet som kan råda med en eventuell återinförsel av skatten efter nästa val inte 
bekymrar de företag som han har kontakt med. Slutligen menar han att avskaffandet är 
positivt då företagen numera inte behöver bekymra sig för förmögenhetsskatten. 
 
Han förklarade också att staten får minskade intäkter nu när förmögenhetsskatten är 
slopad och Ulf menar på att någonstans behöver staten få igen den missade 
skatteintäkten. 
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5. Analys: 
 

5.1. Första undersökningen 
 
Första frågan fick ett tydligt svar om vad företagen tycker om ett slopande av 
förmögenhetsskatten. Hela sju av tio företag som blev tillfrågade fann att slopande var 
bra för deras företag. Utfallet talar sitt tydliga språk, företagen är mycket positivt 
inställda till ett slopande. Att företagen är positiva till ett slopande kanske inte är 
konstigt då de gynnas av slopandet Vi har fått en bra indikation på hur företagen ställer 
sig till att slopandet. 
 
På den andra frågan är det ingen tvekan om vad företagen tycker om slopandet i tillväxt- 
och investeringssynpunkt. Hela sju av tio personer ser att ett slopande av 
förmögenhetsskatten är positivt och att Sverige kommer att utvecklas bättre. Mer kapital 
förs in i landet och företagen kommer att få det lättare på sikt. Fler och större 
investeringar kommer att genomföras tillväxten kommer att öka. Det kommer att gynna 
alla då det skapas fler arbetstillfällen på arbetsmarknaden än innan då 
förmögenhetsskatten var en del av Sverige. Man måste ha med i beaktning att slopandet 
av både gåvo- och arvsskatten var medtagna i frågan när den ställdes. Ändå är 70 
procent en betydande del av de tillfrågade och vi utgår ifrån att siffrorna är tillförlitliga.  
 
Att svaret skulle bli som det blev i den första frågan kanske inte är oväntat med tanke att 
skatter som avvecklas ofta ses som en positiv sak men det som är mest glädjande är att 
hela sju av tio företag fann att tillväxten och investeringar kommer att öka. Det var 
precis det som regeringen var ute efter när de tog beslutet att slopa förmögenhetsskatten. 
 
Eftersom Svenskt Näringsliv företräder företagarna var det intressant att se hur frågorna 
var ställda i undersökningen. Det för att se om de var vinklade på något speciellt sätt, 
för att få ett svar som lutar åt att avskaffandet var bra. Ta den första frågan till exempel; 
”Tycker du som företagsledare att det är bra eller dåligt att förmögenhetsskatten 
avskaffas?” Här kan man se att frågorna faktiskt inte vinklade åt något håll men man 
kan förmoda vad svaret ska bli när det är en företagsledare som ska svara men själva 
frågorna var korrekt ställda enligt oss.58 
 

5.2. Andra undersökningen 
 
Undersökningen ger ett tydligt svar på om vad de kapitalstarka personerna och 
småföretagarna tycker om slopandet av förmögenhetsskatten. Siffrorna talar också här 
sitt tydliga språk då 85 procent fann att slopandet var bra. I frågorna inkluderades också 
gåvo- och arvsskatten men det bör inte ha påverkat siffrorna i stor grad om vad de 
tycker om slopandet av förmögenhetsskatten. Svaren är tydliga åt att slopandet är bra 
och det bör ge en översiktlig bild om vad hela markanden tycker om slopandet. Men 
dock måste man veta att det är personer som ska ha nytta av att förmögenhetsskatten 

                                                
58 Centrén, Carina (2008) Slopade skatter bra för svenskt företagande 
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slopas som blir tillfrågade i undersökningen. Personer som kanske inte har lika stor 
nytta av ett slopande, i alla fall inte inom en snar framtid är tyvärr inte tillfrågade. Om 
det vore fallet kunde kanske svaret ha blivit något annat. Men eftersom de tillfrågade 
personerna tyckte att slopandet ökade investeringar och gynnade tillväxten kommer alla 
att ha nytta av att skatten togs bort, inte bara de personer som direkt slapp att betala in 
den. 
 
I undersökningen fick vi tyvärr inte ta del av frågorna trots förfrågan till de inblandade 
parterna. Det gjorde att vi inte kunde se om frågorna var ställda på ett visst sätt och om 
det kunde ha påverkat undersökningen. Dock anser vi att siffran över vad de tycker om 
att slopandet var bra eller inte är väldigt hög, då hela 85 procent tyckte att slopandet var 
bra. Vi anser att siffran sammanfattar inställningen till skatten på ett korrekt sätt vad 
kapitalstarka privatpersoner och småföretagare tycker om slopandet av 
förmögenhetsskatten. 
 
Eftersom Finansplats Stockholm vill att Sverige ska utvecklas och växa i en modern 
ekonomi är det högst troligt att de helst ser att förmögenhetsskatten är slopad som den 
är, då de finner att företagen kan utvecklas och få hög tillväxt. Det måste tas med i 
beräkningen när man ser till om slopandet av förmögenhetsskatten har varit bra eller 
dåligt då Finansplats Stockholm tycker att slopandet har varit bra och utredningen kan 
vara vinklad och styrd åt något håll. Sammanställningen av undersökningen är mycket 
positivt inställd till slopandet av förmögenhetsskatten. 
 

5.3. Tredje undersökningen 
 
Undersökningen innehöll bara en fråga som handlade om förmögenhetsskatten. Men vi 
valde att ta med den ändå på grund av att endast 37 procent av de tillfrågade tyckte att 
ett slopande av förmögenhetsskatten hjälpte deras företag. Siffran är avsevärt lägre än 
de siffror som de andra undersökningarna visar på. Hur kommer det sig att siffran är 
mycket mindre än de siffror som tidigare har redovisats? Det är ungefär samma 
målgrupp som blir tillfrågad och frågan är inte vinklad på något sätt som kunde ha 
påverkat svaret. Andra frågor ställs i samband med frågan om slopandet av 
förmögenhetsskatten, men det har också gjorts i de undersökningar som tidigare har 
redovisats och det inverkar inte på svaret enligt oss. Men dock kan det bero på hur 
frågan var ställd. I undersökningen ställdes frågan om slopandet av förmögenhetsskatten 
hjälper just ditt företag. Även om slopandet inte direkt hjälper ditt eget företag kan ju 
givetvis den tillfrågade tycka att slopandet var bra för Sverige i övrigt. Men den 
synpunkten kommer inte fram i undersökningen då de blev tillfrågade om just sitt egna 
företag.  
 
Alltså kan de tillfrågade tycka att slopandet var bra för Sverige i övrigt men att 
slopandet inte hjälper sitt egna företag omgående. I en första inblick kan siffran 37 
procent verka låg men det finns alltså orsaker till att den är lägre än de siffror som 
tidigare har påvisats. 
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5.4. Fjärde undersökningen 
 
Den här undersökningen påvisar klart att näringslivet såg som främsta önskemål att 
förmögenhetsbeskattningen skulle avskaffas. Vad det gäller de många duktiga 
företagare som flyttat utomlands med sin förmögenhet, talar undersökningen om att 
Bertil Hult, som är en miljardär, att han kan tänka sig att flytta tillbaka till Sverige om 
förmögenhetsskatten avskaffas. Då kan säkert fler som flyttat med sin förmögenhet 
tänka sig att flytta tillbaks till Sverige igen. Vidare menar undersökningen på att de 
pengar som staten förlorar i skatteintäkt är en småsumma i jämförelse till den summan 
staten betalar ut i bidrag till arbetslösa, och att det kommer leda till 25 – 30 tusen nya 
arbetstillfällen genom en beräknad relation mellan kapitalstock och jobb, som i sin tur 
leder till ökade inkomster för staten. Dels får de skatteinkomster på inkomster av tjänst, 
dessutom har de som arbetar i regel bättre ställt och kan därför konsumera mer, på så vis 
får staten även en intäkt där genom bland annat moms. Många delar i näringslivet var 
inte tillfreds med sin kapitalförsörjning. Undersökningen visade att fler än varannan 
underleverantör som hade kapitalbehov hade svårigheter med att få tag i externt kapital. 
Det leder till att de inte kan investera och anställa i den grad som de önskar, därav 
hämmas tillväxten och indirekt missar staten skatteinkomster även där. Av 
finansmarknadens aktörer anger 84 procent att de får lättare att lösa finansieringen vid 
slopad förmögenhetsskatt och 77 procent säger att det genom en slopad skatt är bra för 
att attrahera nya investerare. Då det är lätt att flytta pengar idag mellan länders gränser, 
blir det svårt för ett land med förmögenhetsskatt att behålla kapital. Den här 
undersökningen påvisar starkt att det är bra att avskaffa skatten.  
 

5.5. Femte undersökningen 
 
Svenskt näringsliv gjorde en undersökning med hjälp av Regi om hur finansmarknadens 
syn på Sveriges förmögenhetsskatt. Undersökningen har lagt vikt vid två frågor: 
 

1. Hur oppositionens uttalande påverkar deras syn på Sverige som 
investeringsland. 

 
2. Synen på Sverige som investeringsland med ett klart besked att skatten inte 

skulle återinföras. 
 
Undersökningen är av politiskt slag, men som ändå påverkar näringslivet i hög grad. 
Sverige är ett land som mestadels har styrts av socialdemokraterna med hjälp av 
vänsterpartiet och miljöpartiet. De talar om att återinföra förmögenhetsbeskattningen, på 
grund av det kan det hända att investerare drar sig för att sätta pengar i landet, då det 
inte är helt osannolikt att det röda blocket kan vinna nästa val och därefter införa 
förmögenhetsskatten igen. Det ger ingen stabilitet, de flesta som deltagit i 
undersökningen får en sämre bild av Sverige på grund av att oppositionen idag uttalar 
att de vill införa förmögenhetskatten. Ställs det nu mot att oppositionen, det röda 
blocket, också står för att förmögenhetsskatten skall förbli slopad, får finansmarknadens 
aktörer en helt annan inställning till Sverige. Då blir det nästan omvänt. Från att 76 
procent tyckte att bilden försämrats av Sverige, till att 80 procent tycker att bilden 
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förbättrats. Därför visar den här undersökningen att slopad förmögenhetsskatt är bra för 
landet och ger investerare en bra bild av Sverige. 
 

5.6. Analys diskussion auktoriserad revisor 
 
I den här diskussionen var revisorn positivt inställd till den slopade 
förmögenhetsskatten. Han berättade att företag som nu inte blir beskattade på sin 
förmögenhet nu istället satsar den på investeringar. Han berättade också att kapital 
tenderar till att flytta tillbaka till landet då förmögenhetsskatten inte längre finns. Det 
kommer leda till nya investeringar och sannolikt till nya arbetstillfällen som i sin tur 
genererar skatteintäkter till staten i form av arbetsgivaravgifter och inkomstskatt. 
 

5.7. Avslutningsvis analys 
 
Efter att undersökningarna och diskussionen med den auktoriserade revisorn Ulf Ulkner 
har gåtts igenom finns det tydliga tecken på att den slopade förmögenhetsskatten, som 
riksdagen beslutade om att avskaffa i oktober 2007, togs emot positivt av företagarna. 
Skatten skulle finansieras med minskade avdrag för privat pensionssparande. De 
minskade avdragen täcker inte upp hela den förlorade skatteintäkten. Regeringens tanke 
var att skatteintäkter ska komma in på andra sätt som exempelvis arbetsgivaravgifter 
samt att de som får arbete spenderar sin inkomst som då genererar moms till staten.  Ser 
vi först på om slopandet har förbättrat Sverige som företagarland finns det många 
indicier som tyder på det. Stockholms Handelskammare, Krister Andersson, chef för 
skatteavdelningen vid Svenskt Näringsliv och Ulf Ulkner menar att Sverige betydligt 
har förbättrat sig i företagarnas ögon. Utfallet av undersökningarna tyder även på att 
slopandet togs emot positivt när undersökningarna granskades. De menar att de 1000 
miljarder som förts ut över landets gränser som följd av förmögenhetsskatten nu i större 
utsträckning kommer att tas hem till Sverige igen och investeras i företagen. Dock anser 
både Ulf Ulkner och Stockholms Handelskammare att det kan vara svårt att få fram 
exakta siffror på hur investeringarna och de ökade arbetstillfällen kommer att se ut i 
siffror då vi nu är i en lågkonjunktur och att förmögenhetsskatten inte har varit slopad i 
mer än två år. De tror ändå att både investeringar och arbetstillfällen har ökat sedan 
förmögenhetsskatten blivit slopad. Både Ulf Ulkner, Stockholms Handelskammare samt 
Krister Andersson är rörande överens att det inte finns mycket som tyder på att 
slopandet har varit negativt för Sverige och framförallt företagarna. Ulf Ulkner 
reserverar sig dock mot att pengarna som förut kom in till staten genom 
förmögenhetsskatten numera måste komma från något annat håll. Finansdepartementet 
talar om att det kan göras genom att minska avdraget för privat pensions sparande, men 
det kan även lösas genom att det betalas in mer inkomstskatt samt mer 
arbetsgivaravgifter som en följd av slopandet. 
 
Går vi sedan vidare till fallet Lex Uggla säger både Clas Ramert, vid Skattepunkten AB, 
och Ulf Ulkner att det varit ett stort problem för företagarna. De var oroliga för att det 
skulle drabba dem om de haft för mycket pengar löst i företaget som inte investerats. 
Ulf Ulkner menar att han mött företagare som varit bekymrade för att samma sak kunnat 
drabba dem. Efter slopandet av förmögenhetsskatten har en börda för företagen tagits 
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bort då de inte längre behöver oroa sig för att drabbas av Lex Uggla. Det har varit bra 
för företagarna då de numera slipper att tänka på Lex Uggla och de kan ägna tid till att 
driva sina företag istället för att bekymra sig för att få betala skatter som de inte räknat 
med. 
 
Sett till den politiska osäkerheten som råder om slopandet skriver både Fredrik Larsson 
vid Ekonomifakta, Lars Bodén, chefredaktör vid Västerbottens Folkblad och Johan Fall 
vid Svenskt Näringsliv, att förmögenhetsskatten förmodligen kommer att återinföras om 
det blir ett maktskifte vid nästa val. Dock menar Lars Bodén som också är 
Socialdemokrat att skatten inte kommer att återinföras i samma utsträckning. Är 
företagarna då oroliga för att skatten kommer att återinföras? Enligt undersökning fem 
finns det oro, men Ulf Ulkner håller inte med i den saken. Det råder delade meningar 
om hur oroliga företagarna är, men frågan är varför är det på det viset? Ulf Ulkner 
menar att företagarna inte är oroliga för det då de inte bryr sig. Det ligger några år 
framåt i tiden och de ägnar sig åt frågor som är väsentliga i nuläget istället. 
Undersökning fem däremot säger tvärt om men det beror på att man i undersökningen 
ser till Sverige som helhet och inte till varje enskilt företag såsom Ulf Ulkner gör. 
 
De fem undersökningarna vi granskat pekar på att företagare, kapitalstarka personer, 
investerare anser att slopandet av förmögenhetsskatten har varit mycket gynnsamt för 
Sverige och framförallt för företagsklimatet i landet. Undersökningarna tyder på att 
företagare önskar slopad förmögenhetsskatt för att lättare kunna få tag i 
investeringskapital. Som en följd av det kommer även arbetstillfällen att öka genom de 
ökade investeringarna i landet och det kommer i sin tur att leda till ökad tillväxt och 
samtidigt generera skatteintäkter i form av bland annat arbetsgivareavgifter och 
inkomstskatt. Dock finns det oro över oppositionens åsikter om att återinföra skatten vid 
nästa val som kan hämma effekten av den slopande förmögenhetsskatten då en 
kapitalstark person inte känner att denne vill satsa i landet ifall denne efter nästa val 
kommer att bli beskattad för sin förmögenhet. Det finns väldigt få personer som anser 
att slopandet av förmögenhetsskatten var dåligt då de flesta anser att de är positivt. 
 
Diskussionen med revisorn bekräftar tidigare undersökningar att företagare är positiva 
till den slopade förmögenhetsskatten och att Sverige idag är ett konkurrenskraftigt land 
att driva företag i. Vad det gäller de undersökningar vi granskat, samt diskussionen med 
revisorn pekar mot ett och samma håll. Vi finner inget som tyder på att 
förmögenhetsskatten är bra för företagandet i landet. Det kan bara betyda en sak, 
investeringar och arbetstillfällen kommer att öka. 
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6. Slutsats 
 
Uppsatsens syfte var att ta reda på hur företagen gynnas av en slopad förmögenhetsskatt 
med hänsyn till ökade investeringar och skapade arbetstillfällen. Efter att vi granskat 
materialet i undersökningarna och diskuterat ämnet med en auktoriserad revisor har vi 
kommit fram till att slopandet av förmögenhetsskatten påverkar företagen positivt. Dels 
för att kapital nu tenderar till att flytta tillbaka hem till landet och stanna här och dels för 
att företagare investerar sitt kapital i landet då de numera finner Sverige attraktivt att 
investera i. De som hade mycket pengar fann det nödvändigt att för egen del föra ut dem 
över gränserna till länder som inte hade någon förmögenhetsskatt för att på det viset 
skydda sina pengar från att bli beskattade i Sverige. Det som dock inte var helt klart var 
den politiska osäkerheten. Där tyder vissa källor på att den är oroande för företagen. 
Revisorn tillbakavisade det och menade att den inte oroade företagen speciellt mycket. 
Då den troligen inte kommer att återinföras i samma omfattning som tidigare. 
 
Hur mycket som den slopade förmögenhetsskatten hjälpt landet till nya arbetstillfällen 
är dock svårt att mäta i exakta siffror då vi nu har en djup rådande lågkonjunktur. Ändå 
tyder undersökningarna och den auktoriserade revisorns uttalanden på att Sverige blivit 
ett mer företagsvänligt land som lockar till investeringar. Vi har under arbetets gång 
kommit fram till att företagare är positiva till slopandet av förmögenhetsskatten.  
 

6.1. Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi har inte av naturliga skäl kunnat undersöka hur det ser ut med en slopad 
förmögenhetsskatt i högkonjunktur i landet, för att jämföra hur det såg ut i landet under 
högkonjunkturen med förmögenhetsskatt. Då skatten nyligen blev avskaffad kan det ta 
en tid innan dess effekt får full genomslagskraft. Därför kan det vara intressant att se på 
utvecklingen av företagen i landet om några år in i framtiden. För att se om 
konjunkturen spelar en roll mot skatten. För att då få fram mer exakta tal om hur mycket 
investeringarna ökade och hur många fler arbetstillfällen den slopade 
förmögenhetsskatten skapade kan man undersöka frågan igen i en framtida 
högkonjunktur. 
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