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Många företagare väljer att sälja eller avveckla istället för 
generationsskifte 
 
Med dagens åldrande befolkning kommer generationsväxling och ägarskiften i näringslivet bli 
vanligare. Varannan företagare i åldern 51 år och äldre skulle vilja arbeta mindre eller 
pensionera sig helt om de hade ekonomiska möjligheter. Men bara var fjärde företagare ser ett 
generationsskifte inom familjen eller bland företagets anställda som ett realistiskt alternativ. Det 
visar en undersökning som Swedbank och sparbankerna gjort inom ramen för årets 
Småföretagsbarometer1.  
 
Sex av tio företag ser det som mest sannolikt att de avvecklar eller säljer företaget den dagen de ska 
dra ner på eller avsluta sitt företagande. Vilket alternativ företagare väljer påverkas bland annat av 
företagets storlek och branschtillhörighet. I företag med fler än tio anställda är generationsskifte inom 
familjen eller i företaget ett mer realistiskt alternativ än i de minsta företagen (färre än fem anställda) 
där istället en avveckling av företaget är mer sannolikt, det gäller i synnerhet i tjänstenäringarna.  
 
– Det har många gånger varit mer gynnsamt skattemässigt att överlåta sitt företag till en extern köpare 
än att låta barn eller andra närstående driva företaget vidare säger Jörgen Kennemar senioranalytiker 
på Swedbank.   
 
Riksdagen beslöt i maj regeringens föreslag2 att från och med halvårsskiftet 2019 ska det vara en 

likvärdig beskattning när företaget överlåts inom familjen och till anställda som när de säljer till 
utomstående. Syftet är att underlätta generationsskiften för fåmansbolag och att fler familjeföretag kan 
stanna kvar inom familjen istället för att säljas eller avvecklas. 
 
– De nya skattereglerna kan bli ett första steg för att underlätta matchningen mellan de som planerar 
att avsluta sitt företagande inför en framtida pensionering och de som vill driva ett företag men som 
saknar konkreta affärsidéer, säger Jörgen Kennemar. 
 

Sälja företaget till extern köpare vanligare bland större företag 

Företagare som inte ser generationsskifte som ett realistiskt alternativ, väljer ofta att sälja sitt 
företag till en extern köpare. Det uppger en tredjedel av företagen och detta alternativ ökar ju 
större företaget är. I gruppen med 20-49 anställda uppger hälften av företagen att en 
försäljning är det mest sannolika alternativet jämfört med drygt 30 procent i företag med färre 
än fem anställda. 
 
Oavsett om man väljer att generationsväxla eller skifta ägare på annat sätt när man inte längre vill driva 
sitt företag bör man ha en långsiktig planeringshorisont och förbereda allt mycket noggrant. Då ökar 
sannolikheten att överlåtelseprocessen blir enkel och smidig för alla parter.  

 

                                                
1 Småföretagsbarometern görs årligen sedan 1985 och redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar konjunkturen, tillväxt-förutsättningarna 
och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Den omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. 
Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank. 
2 Regeringens proposition 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansbolag. 



 

 

 

För mer information:  
Jörgen Kennemar, senioranalytiker, Group Public Affairs, Swedbank tfn 070 643 83 29   
www.swedbank.se/framtid 
 

 
 
 
 

 
Tips! Så kan företag göra inför generationsväxling och ägarskiften 
 

• Planera och förbered i god tid både för din familj och dina anställda 

• Ta hjälp av företagsrådgivare för juridiska och ekonomiska frågor 

• Gör en analys av din framtida pension  
 

 
 

BILAGA: 
 
Tabell 1: Mest realistiskt alternativ om företagare ska avsluta eller dra ned på sitt företagande, fördelat på 
företagsstorlekar efter antalet anställda, (procentandelar) 

 
 Totalt 1-4  5-9  10-19  20-49  

Överlåta inom familjen 15,3 14,7 16,8 21,9 17,9 

Överlåta/sälja till anställda 10,2 8,0 21,5 19,6 14,6 

Sälja externt 33,4 31,7 41,5 38,0 49,8 

Avveckla företaget 27,5 31,9 8,0 6,5 1,8 

Vet ej 13,0 13,2 12,0 12,8 15,0 

Källa: Småföretagsbarometern 2019 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 
kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 
2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

http://www.swedbank.se/framtid
http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/

