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”BYRÅKRATI – DET
ÄR INGET FÖR MIG”

ituationen

SKATTESNACK

  
ENTREPRENÖR,  

FÖRETAGSLEDARE  
OCH SKATTEEXPERT:

Foto: M
agnus G

lans

Företagsledaren Rune Andersson  
kan se tillbaka på en lång yrkeskarriär  

i näringslivet och som entreprenör.  
I samtal med Skattebetalarnas vd berät- 
tar han om varför han kan mycket  

om skatter, varför han tycker illa  
om byråkrati, men gillar fotboll.

RUNE ANDERSSON
Syssla: Styrelseordförande Mellby Gård som  

rymmer många olika bolag, hygienbolaget Duni,  
klädkedjan Kappahl, optikerkedjan Smarteyes och 

skolföretaget Academedia, för att nämna några.   
Ålder: 73.  Bor: Skåne. Bakgrund: Byggde som 26-åring 
upp Luleå högskola. Därefter en lång karriär som före-

tagsledare i klassiska svenska bolag, exempelvis  
Trelleborg, Getinge och Electrolux. Entreprenör sedan 

45 års ålder och har via konglomeratet Mellby Gård 
byggt upp en vinstmaskin som i dag genererar  

cirka en miljard kronor om året i vinst.   
Vid sidan av jobbet: Jakt är den stora hobbyn.  

Andra engagemang finns inom trav  
och fotboll.
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ett privat näringsliv, men jag lämnade 
partiet tidigt för det här med statlig 
företagsverksamhet, som kom i slutet 
av 1960-talet, har jag aldrig trott på. 
Eran med Olof Palme blev också en 
total katastrof för Sverige ur ekonomisk 
synpunkt. 
CE: Bo Södersten* skrev boken Kapita-
lismen byggde landet som beskriver hur 
vi blev ett välfärdsland tack vare starka 
företag – inte tvärtom som många i dag 
tycks tro. 
RA: Ja, jag minns att när det var som 
värst hade jag 85 procent i marginal- 
skatt. Något år nådde jag till och med 
88 procent. Det var ett perverst system 
som Stig Malm på LO uttryckte det då. 
Men det blev skillnad under 1990-talet. 
Göran Persson är kraftigt underskattad. 
Han fick faktiskt ordning på Sverige som 
sedan fortsatte under det borgerliga sty-
ret. Jag som har varit med länge tycker 
Sverige i dag är ganska bra. Bortsett 
från de senaste åren har Sverige gått åt 
rätt håll i 25 år. 
CE: Att det gått åt fel håll den senaste 
mandatperioden är nog en effekt av att 
Socialdemokraterna är ett mycket mind- 
re parti. Med 25 procent tvingas partiet 
ta mer hänsyn till vänstern än när man 
var ett 40-procentsparti.
RA: Hade Socialdemokraterna samarbe-
tat med något alliansparti istället är jag 
övertygad om att högerflanken i partiet 
hade stärkts. Men det är svårt att veta 
vad som är orsak och verkan i politik. 
CE: Min bedömning av denna man-
datperiod är att det varit mycket spel 

för gallerierna. Ta den undermåliga 
Reepalu-utredningen om vinstbegräns-
ningarna i välfärden. Om Socialdemo-
kraterna hade velat ha ett förslag att 
kompromissa om hade de inte valt Ilmar 
Reepalu som utredare. Utredningen 
tycks vara medvetet dålig. 
RA: Jag har talat med Ilmar Reepalu, 
vi är skolkamrater från Chalmers. Jag 
är osäker på om det är medvetet eller 
bara okunskap om hur det ekonomiska 
systemet fungerar. Men har man inte 
läst ekonomi är det kanske inte så lätt 
att faktiskt förstå att sju procent plus 
statslåneränta på det sysselsatta kapita-
let i praktiken innebär ett vinstförbud. 
Utredningen har lurat folk och upphovs-
männen håller uppenbarligen masken. 
CE: Alla utom Joakim Landström som 
deltog i utredningen, men nu är dess 
största kritiker (läs intervju med Joakim 
Landström på sidan 29. Reds. anm.), 
men för Vänsterpartiet är utredningen 
inte ett problem utan en tillgång. 
RA: Vänstern bryr sig inte. Det påstås 
också ofta att det bara är Sverige som 
har det här systemet med privata utfö-
rare i välfärden, men det är helt fel. Hur 
kan annars vårt skolföretag Academedia 
expandera så kraftigt i Tyskland? Sam-
ma system finns i flera tyska delstater 
och i länder som Finland, Danmark 
samt Norge, åtminstone när det gäller 
förskolor. 
CE: De politiska signaler som kommit är 
ofta medvetet otydliga. När det exem-
pelvis gäller utflyttningsskatten (exit-
skatten) har man trummat igång en pro-
cess och så backar man lite och till slut 
hela vägen för att sedan komma med 
nya förslag på samma linje. Jag träffade 
nyligen affärsjurister med kontakter 
bland framgångsrika familjeföretag som 
redan nu har plockat sina pengar ur lan-
det och etablerat sig någon annanstans. 
De törs inte vara kvar. Signalerna, även 
om allt inte har genomförts, har räckt 
för att skrämma iväg dem. 
RA: Exitskatten var inget annat än 
arvsskatt. Även om den är tillbakadra-
gen finns ju hotet där. Därför säger jag 
till företagskollegor som undrar: Försök 
att bilda er en uppfattning om vad SD 
tycker för SD kommer att bli vågmästare 
efter valet. Jag tror inte att alliansen vill 
återinföra arvsskatten, men det finns en 
risk att SD gör upp med vänstern. Det 
kan skapa en väldig aktivitet i närings-
livet, som på 1970- och 1980-talet, då 

Då var Socialdemo-
kraterna pragmatiska 

och skatterna var inte i när- 
heten av vad de blev senare.

SKATTESNACK

unt Förnuft träffar 
Rune Andersson 

mitt under 
fotbolls-VM. 
Han har redan 
varit på plats 
i Ryssland ett 

par gånger för 
att se landslaget 

spela. Fotbolls-
klubben Trelleborgs 

FF har han varit trogen i drygt 30 år 
och har stöttat den med flera miljoner 
kronor per år, men stödet från kommu-
nen har varit skralt. Ett namnbyte på 
klubben till Mellby Gård har varit på 
tapeten. 

Byråkrati är ett signalord för Rune 
Anderssson. 
Rune Andersson: Jag har alltid varit ne-
gativt inställd till byråkrati. I och för sig 
förstår jag ju att det offentliga behöver 
ha mer byråkrati än vi i näringslivet, 
men det är inget för mig.
Christian Ekström: Du har ett förflutet  
i socialdemokratiska studentförbundet. 
Hur var partiet då?
RA: Det var före Olof Palmes tid. Då var 
partiet pragmatiskt och skatterna var 
inte i närheten av vad de blev senare. Då 
förstod Socialdemokraterna behovet av 

Skattebetalarnas vd Christian Ekström snackar 
skatter med Rune Andersson som inte bara är  

en personlighet i näringslivet utan också skatte-
expert. Rune Andersson har bland annat suttit 

i Företagsskattekommittén vars 700-sidiga 
slutbetänkande kom 2014. 
”Det innebar många regelbundna möten, 
cirka 30 stycken totalt”, kommenterar 
Rune Andersson.
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Exitskatten var inget 
annat än arvskatt, även 

om den är tillbakadragen finns 
ju hotet där.

bland andra familjen Rausing och  
Ingvar Kamprad flyttade. Förmögen-
hetsskatt tror jag inte återkommer för 
den är svår att göra legitim, och är för 
övrigt borttagen i alla europeiska länder 
utom Norge.
CE: Sant, men jag är fortsatt orolig för 
att vänstern pratar om att de på något 
sätt måste komma åt kapitalet. Sedan 
finns det också starka röster bland flera 
partier och intresseorganisationer om 
en skattereform där ett av målen är att 
sänka skatten på arbete. Bra förvisso, 
men problemet är att de vill finansiera 
detta på fantasifulla eller skadliga sätt. 
Ett exempel är grön skatteväxling, men 
det funkar ju inte för skattebasen är 
inte tillräckligt stor. Fördubbla miljö-
skatterna och det går ändå inte att göra 
substantiella sänkningar av skatten på 
arbete. Ett annat är att växla med kapi-
talskatter eller börja införa arvsskatt, 
förmögenhetskatt och fastighetsskatt, 
men det är ju oerhört skadligt.
RA: Marginalskatten på arbete är 
fortfarande orimlig. Sverige kan inte 

ha drygt 60 procent när länder som 
England, Tyskland och Frankrike har 
drygt 40. Vi skulle till exempel rekrytera 
en ledningsperson från utlandet till ett 
företag som vi äger. När hon gick ige-
nom villkoren och fick se marginalskat-
tenivån sabbade det hela anställningen. 
Det är överlag allvarligt för Sverige att 
ha så horribelt höga skatter på arbete. 
Visserligen finns expertskatten** som 
drar ner marginalskatten till cirka 45 
procent under tre år, men den funkar 
bara för projektanställda och inte för 
direktionschefer eller motsvarande. Jag 
måste säga att av alla skatter finns ingen 
mindre skadlig än fastighetsskatt. Jag 
vet att Skattebetalarna inte är så pigg på 
det, men man kan lösa de problem som 
alltid varit motargument med hjälp av 

Kunskaper om skatt  
är viktigt, betonar Rune  

Andersson. ”Inte så konstigt när  
det är den enskilt högsta kostnaden  

i lönsamma företag. Jag kan  företags-
skattesystemet hyggligt, jag kan 3:12 

och jag kan inkomstskatter delvis, 
men jag har aldrig orkat tränga mig  

in i moms. Det är en egen värld  
där EU bestämmer  

mycket.” 

Foto: M
agnus G

lans

ett tak i förhållande till inkomsten. 
CE: Jag skulle då hävda att fastighets- 
beskattning är en form av förmögen-
hetsbeskattning.
RA: Absolut. Men fastigheter är ändå en 
konsumtionsgrej som du själv bestäm-
mer över och skatten skadar inte ekono-
min vilket jag tycker jag är viktigt.
CE: Det här numret av Sunt Förnuft 
kommer bara några dagar före valet. 
Vågar du dig på en bedömning? 
RA: Det finns nog bara två kombinatio-
ner: En alliansregering med stöd av SD 
eller en moderat minoritetsregering. 
Teoretiskt kan det bli en socialdemokra-
tisk minoritetsregering, men det enda 
jag är hundra procent säker på är att det 
inte finns någon kombination där Vän-
sterpartiet ingår och det är ju positivt.

*Bo Södersten - Kapitalismen byggde landet 
(1991)
**Expertskatten: Införd 2001 och ger en  
utländsk medborgare möjlighet att arbeta  
i Sverige under tre år och under tiden betala 
lägre skatt. 




