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Ett skattesystem som missgynnar
företag på landsbygden?
En skillnad i lönsamhet mellan företag på landsbygden och företag i
staden har uppkommit sedan början av 2000-talet. Ökad regional
ojämlikhet bland företagen rimmar illa med målen för Sveriges
nationella strategi för hållbar regional utveckling. Men vad beror
lönsamhetsgapet mellan stad och land på? Vi finner att:
•

Lönsamhetsgapet beror på att skattesystemet gynnar
högkvalificerade företag som framförallt finns i
städerna.

•

Högkvalificerade företag får högre lönsamhet eftersom
de

oftare

omvandlar

högbeskattade

löner

till

lågbeskattade utdelningar från kapital (så kallad
inkomstomvandling).
•

En regional skatteojämlikhet uppstår därför att
landsbygdsföretag, som oftare är lågkvalificerade
företag,

inte

använder

möjligheten

att

inkomstomvandla i samma utsträckning.
Bakgrund och
syfte

Enligt teori i ekonomisk geografi antas tillväxten vara större i
storstäder. En koncentration av god infrastruktur, kapital och
högproduktiva individer bidrar till högre produktivitet i täta miljöer.
En rimlig förklaring till att lönsamheten ökar mer för företag i staden
än för företag på landsbygden skulle således kunna vara relaterad till
täthet. Men det är också möjligt att andra faktorer ger upphov till
skillnaderna i lönsamhet. För att undersöka skillnader i företagens
lönsamhet behöver vi titta närmare på vilken typ av företag som
finns i olika regioner i Sverige.
Vi studerar aktiebolag som utgör en mycket stor andel av företagen i
Sverige. Mätt som andel av de sysselsatta i privat sektor anställer
aktiebolagen cirka 80 procent. Mätt som andel av de sysselsatta i
privat sektor anställer aktiebolagen cirka 80 procent. För att studera
skillnader mellan land och stad delar vi upp landets kommuner i tre
grupper: landsbygdskommuner, blandade kommuner och
storstadskommuner. Indelningen är baserad på Tillväxtverkets
indelning av kommuner som i sin tur är baserad på andelen invånare
i urbana respektive rurala områden och restiden till tätorter.
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Figur 1 visar företagens lönsamhet mätt som företagens
nettomarginal. Nettomarginalen jämför företagets vinst i relation till
företagets storlek (mätt som omsättning). Figuren visar att
lönsamheten är på ungefär samma nivå för företag på landsbygden
som för företag i staden år 2003. Därefter ökar lönsamheten med cirka
5‒10 procentenheter. Ökningen är tydligt relaterad till företagens
lokalisering: För företag i storstadskommunerna ökar lönsamheten
med cirka 10 procentenheter och för företag i landsbygdskommuner
och för blandade kommuner ökar lönsamheten med endast 5‒6
procentenheter.
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Figur 1. Lönsamheten (mätt som genomsnittlig nettomarginal) för företag i
landsbygds- blandade- och storstadskommuner. 2003-2019. Nettomarginalen mäts
som kvoten mellan företagets resultat och omsättning.
En fråga om
kvalifikationsnivå

En rimlig förklaring till skillnader i lönsamhet kan vara att det finns
olika typer av företag i olika regioner. Företagen kan till exempel
skilja sig rörande arbetskraftens kvalifikationsnivå. Utifrån den
genomsnittliga utbildningsnivån för anställda i olika branscher delar
vi in företagen i låg- medel- och högkvalificerade branscher. Vi
använder den finaste branschindelningen (SNI på femsiffernivån)
som delar in företagen i cirka 800 branscher. För var och en av
kvalifikationsnivåerna studerar vi lönsamheten för våra tre olika
kommungrupper. Vi studerar skillnader i lönsamhet mot rikssnittet
för att tydligare kunna se förändringar i lönsamhet. Eftersom
branschindelningen förändrades 2007 kan vi endast studera
perioden 2007‒2019.
Figur 2a‒2c visar att förändringen i lönsamhet främst förklaras av
företagens kvalifikationsnivå och inte att lönsamheten för samma typ
av företag skiljer sig åt mellan olika kommuner. Det vill säga, för
lågkvalificerade företag utvecklar sig lönsamheten på ett likartat sätt
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för företag i landsbygdskommuner och för företag i blandade- och
storstadskommuner. Regionala skillnader i hur lönsamheten
utvecklar sig finns inte heller för medelkvalificerade och
högkvalificerade företag.
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Figur 2a-c. Lönsamhet relativt rikssnittet för landsbygds- blandade- och
storstadskommuner. Uppdelat på låg- mellan- och högkvalificerade branscher.
2007-2019.
Skillnader i
branschsammansättning

Skillnaden mellan utvecklingen på landsbygden och i staden
förklaras alltså inte av skillnader i utvecklingen för likartade företag.
Finns det då olika typer av företag i olika kommuner eller mer
specifikt är sammansättningen av branscher annorlunda på
landsbygden än i städerna? Figur 3 visar branschsammansättning för
de olika kommungrupperna.
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Figur 3. Andel företag i låg- mellan- och högkvalificerade branscher för landsbygdsblandade- och storstadskommuner. Genomsnitt för perioden 2007-2019.
På landsbygden är andelen lågkvalificerade företag betydligt större
än i storstäder. I landsbygdskommuner är andelen lågkvalificerade
företag 56 procent, medan andelen endast är 30 procent i
storstadskommuner.
Situationen
är
den
motsatta
för
högkvalificerade branscher: i landsbygdskommuner är andel
högkvalificerade företag 17 procent, medan i storstadskommunerna
är
andelen
högkvalificerade
företag
41
procent.
De
medelkvalificerade företagen är något vanligare i staden än på
landsbygden.
Alltså, eftersom lågkvalificerade branscher är vanligare på
landsbygden än i storstadskommuner, och eftersom lönsamheten har
minskat för lågkvalificerade branscher är den generella
lönsamhetsutvecklingen för företag på landsbygden svag. På samma
sätt bidrar den ökade lönsamheten för högkvalificerade branscher,
som är vanligt förekommande i storstadskommuner, till den ökade
lönsamheten i storstadskommunerna.
Varför ökar
lönsamheten i
högkvalificerade
branscher?

Den naturliga följdfrågan är: Varför ökar lönsamheten mer för
högkvalificerade branscher än för medel- och lågkvalificerade
branscher?
Vi finner att merparten av ökningen i lönsamhet för både medel- och
högkvalificerade branscher förklaras av en minskning av företagens
lönekostnader. Samtidigt har även dessa företags löneandel (andel
av förädlingsvärdet som går till löner) minskat. Löneandelen visar
sig vara den viktigaste förklaringen till den ökade lönsamheten.
Andra faktorer som företagsstorlek, produktivitet och andra
kostnader har mycket liten påverkan på lönsamhetstillväxten.
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Det vill säga, lönerna utvecklas sämre i högkvalificerade branscher
än i låg- och medelkvalificerade branscher, och detta medför en stor
ökning i lönsamhet. I genomsnitt faller löneandelen för våra företag
från 76 procent till 63 procent under studieperioden (se orange linje i
figur 4).
Resultatet är oväntat, tidigare studier har inte funnit en fallande
löneandel för Sverige. Orsaken till skillnaden mot tidigare studier är
att vi studerar företagens genomsnittliga löneandel och inte
löneandelen på nationell nivå. Det betyder att små företag med få
anställda har en stor vikt i vår analys medan de får mindre betydelse
på nationell nivå där stora företag med många anställda får större
påverkan.
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Figur 4. Företagens genomsnittliga löneandel: med och utan 3:12 utdelningar
inkluderade till företagens löneutbetalningar. 2003-2019.
Inkomstomvandling
orsakar en fallande
löneandel

Men vad är det som orsakar den fallande löneandelen i figur 4?
Utvecklingen kan kopplas till ett ändrat regelverk för
fåmansaktiebolag som utgör 70 procent av aktiebolagen i Sverige.
Fåmansaktiebolag är företag där fyra eller färre ägare äger 50 procent
eller mer av företaget.
Våra resultat visar att inkomstomvandling orsakar den minskade
löneandelen. Inkomstomvandling betyder att ägarnas lön delvis
betalas ut som kapitalutdelning i stället för löneinkomster, vilket ger
lägre skatt. Eftersom arbetsinkomster och kapitalinkomster beskattas
olika hårt i det svenska skattesystemet krävs regler som bestämmer
hur stor del av vinsten som får utgå som kapitalutdelning respektive
arbetsinkomster. Kapitalbeskattningen har sedan skattereformen
1991 varit mer förmånlig än beskattningen av arbete och detta blev
än mer tydligt när regelverket som styr fåmansaktiebolagens
utdelning, de s.k. 3:12-reglerna, reformerades 2006. De nya reglerna
har inneburit att en betydligt större andel av företagets vinster kan
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plockas ut som kapitalutdelning och att incitamenten att omvandla
arbetsinkomster till kapitalinkomster har ökat. De årliga
kapitalutdelningarna från fåmansaktiebolag har ökat från cirka 10
miljarder till över 100 miljarder mellan 2005 och 2019.
Genom att lägga till företagens 3:12-utdelningar till företagens totala
löneutbetalningar undersöker vi om den minskade löneandelen
beror på inkomstomvandling. Figur 4 visar att hela fallet i
löneandelen kan förklaras av inkomstomvandling (grön linje). Vår
analys visar även att högkvalificerade företag tar ut cirka 60 procent
mer i utdelning än medel- och lågkvalificerade företag.
Avslutande
diskussion

Vi undersöker gapet i lönsamhet mellan företag på landsbygden och
i storstäderna. Gapet beror inte på etablerade förklaringar inom
ekonomisk geografin; ofta förklarar man städers framgångar med
täthet. I stället finner vi i likhet med ett flertal tidigare utredningar
att ett förändrat regelverk för fåmansaktiebolag ökar utdelningarna
för dessa företag. Denna inkomstomvandling medför en lägre
löneandel som i sin tur driver upp lönsamheten. Eftersom
högkvalificerade företag ‒ som tar ut de största utdelningarna ‒ är
vanligare i storstäderna har ett gap i lönsamhet mellan staden och
landsbygden uppstått. Även om det uppkomna lönsamhetsgapet
främst är av redovisningsteknisk natur har utdelningarna
skattemässiga konsekvenser.
Marginalskatten är upp till 25 procent lägre för 3:12 utdelningar än
löneinkomster vilket innebär att ägare till fåmansaktiebolag betalar
lägre skatt än om inkomsten tagits ut som lön. Detta är ingen ny
information. Denna studie bidrar med att visa att denna fördel främst
gynnar staden och inte landsbygden. Det är dock oklart varför
högkvalificerade fåmansaktiebolag tar ut större utdelningar än
lågkvalificerade företag som är vanligare på landsbygden. Antingen
kan det bero på att förutsättningarna för att ta ut 3:12 utdelningar
skiljer sig åt mellan staden och landsbygden eller så beror det på att
3:12-regelverket kräver att man har tillgång till specialistkunskaper.
Regelverket beskrivs ofta som den mest komplicerade delen av det
svenska skattesystemet.
Resultaten i studien kan kopplas till den regionala
utvecklingspolitiken i Sverige. Målet för den regionala
utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av
landet. I strategin som hör till politiken är innovation och förnyelse
samt entreprenörskap och företagande i hela landet en viktig del. Att
skattepolitiken skapar regional ojämlikhet bland företag är därför
problematiskt ur ett regionalpolitiskt perspektiv.
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