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Förord 

En stor grupp företagare i Sverige tillhör den generation som snart kommer att lämna 

arbetsmarknaden, vilket har uppmärksammats av bland annat näringslivsorganisationer och 

politiska beslutsfattare. Tillväxtanalys har därför i uppdrag av regeringen att kartlägga 

potentiella och genomförda ägarskiften i den svenska företagsstocken. Denna rapport inne-

håller en fördjupad kartläggning och deskriptiv analys av ägarskiften i svenska fåmans-

bolag, jämfört med företag som läggs ned eller inte genomgår någon förändring i ägandet. 

Analyserna visar att företag som skiftas, antingen inom ägarfamiljen eller till nya externa 

ägare, utvecklas relativt bra. Det förefaller vara de mindre företagen som läggs ned i större 

utsträckning, det vill säga de med färre anställda, lägre omsättning och lägre vinst. Före-

tagsnedläggningar torde därför spegla en naturlig dynamik i näringslivet, där de mindre 

och svagare aktörerna också försvinner genom nedläggningar. Det finns dock stora region-

ala skillnader i nedläggningar och typ av ägarskifte och vissa landsbygdslän kan därför 

vara mer utsatta i detta avseende. 

Rapporten har författats av lektor Karin Hellerstedt och professor Mattias Nordqvist vid 

CeFEO (Center for Family Enterprise and Ownership), Internationella Handelshögskolan i 

Jönköping. Ansvarig för uppdraget på Tillväxtanalys har varit Björn Falkenhall. 
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Sammanfattning 

En stor del av Sveriges företagsägare kommer att gå i pension under de närmaste 5–10 åren 

och vill då lämna sina företag. Det innebär att många företag snart kan komma att byta 

ägare eller läggas ner. Vad som händer då är en relevant fråga för många personer som 

intresserar sig för vårt lands ekonomiska och samhälleliga utveckling. Analyserna i denna 

rapport ska ge åtminstone en del av svaret på denna viktiga övergripande fråga.  

Rapporten är strukturerad i tre delar. Först analyserar vi de företag som inte skiftar ägande 

för att se på vilket sätt dessa företag är annorlunda jämfört med företag som har fått ny 

ägare. Framför allt undersöker vi grundläggande företagskaraktäristiska såsom antal an-

ställda, omsättning, vinst, ålder, bransch och i vilken region företaget hör hemma. 

I analysen delar vi upp företagen i två grupper, dels företag med färre än tio anställda, dels 

företag med tio eller fler anställda. Fokus ligger på fåmansaktiebolag och deras delägare. 

I rapportens andra del koncentrerar vi oss på en kartläggning av individerna som avvecklar 

sin verksamhet och deras sysselsättning efter avvecklingen. Den tredje och avslutande 

delen består av en analys av nedlagda enskilda firmor med fler än tre anställda. 

Metoden som vi har använt oss av i analyserna bygger på data från Statistiska centralbyrån 

(SCB) och kombinerar data från flera register och flera år, och uppgifter om både individer 

och företag. I huvudsak har vi utgått från registrerade fåmansbolag i hela Sverige då det 

finns mer information om antalet delägare (framför allt från 2004 och framåt). Vi har utgått 

från samtliga individer som deklarerar som fåmansbolagsdelägare och därmed ingår i jobb-

registret. 

Våra analyser ger en bild av ägarskiften i privatägda företag i Sverige. Vi har framför allt 

fokuserat på tre olika typer av beslut rörande exits eller ägarskiften: 1) föra vidare ägandet 

internt inom den tidigare ägarens familj, så kallat internt skifte, 2) sälja företaget till helt 

nya ägare utanför familjen, så kallat externt skifte, och 3) nedläggning av verksamheten. 

Vi har jämfört dessa tre typer av exits och ägarskiften med att företaget fortsätter utan 

ägarförändring. Resultaten visar bland annat följande:  

• I genomsnitt har 87 procent av företagen oförändrad status från ett år till ett annat, 

medan 2 procent skiftar internt (inom familjen), 6 procent skiftar externt och cirka 5 

procent läggs ner. Med andra ord är det en relativt låg andel av företagen som får en ny 

intern ägare medan det är vanligare med externa ägarskiften.  

• Exit genom internt ägarskifte eller nedläggning av företaget är vanligare förekom-

mande när dessa drivs av äldre företagsägare. 

• Företag med färre anställda och lägre omsättning läggs ned i större utsträckning. Det är 

inga större skillnader i omsättning på de företag som skiftar internt eller externt re-

spektive inte förändrar ägarstatus – åtminstone inte bland företagen med tio eller fler 

anställda. Större företag skiftas oftare externt till nya ägare oavsett företagarens ålder. 

• Det finns stora regionala skillnader i nedläggningar och typ av ägarskifte. Bland annat 

är interna skiften mindre vanliga i större städer, och nedläggningar är vanligare i vissa 

landsbygdslän samt i storstäder såsom Stockholm. Effekterna av dessa nedläggningar 

skiljer sig sannolikt åt beroende på om de sker på landsbygden eller i en stad. Före-

tagarnas ålder skiljer sig även markant åt mellan olika regioner och är högst i Dalarna 

och Västerbottens län.  
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• Det finns skillnader mellan branscher i vilken utsträckning företag skiftas internt eller 

externt eller läggs ned. Högst andel externa skiften och nedläggningar återfinns inom 

hotell- och restaurangbranschen, grossist- och detaljhandel  samt jord- och skogsbruk.  

• Företag där ägandet skiftas internt och alltså förs vidare till andra familjemedlemmar 

har en högre överlevnadsgrad än de företag som går till externa ägare. Detta resultat 

håller oavsett storlek på företaget (det vill säga både bland företag med färre än tio an-

ställda och bland större företag).  

• Det finns så få enskilda firmor med fler än tre anställda att det är svårt att dra några 

generella slutsatser. De runt 1 000 observationerna varje år pekar dock på att det är en 

grupp relativt välmående företag med förhållandevis unga företagare. Således kan vi 

anta att dessa företag läggs ned för att ägarna finner andra mer attraktiva alternativ 

och/eller att företagen köps upp av större företag men ändå klassas som nedlagda i 

FAD (Företagens och arbetsställenas dynamik). 

Våra analyser visar att företagen som skiftar ägare, antingen internt eller externt, preste-

rade bättre året innan än de som läggs ner. Generellt förefaller det vara de mindre före-

tagen som läggs ner, det vill säga de med färre anställda, lägre omsättning och sämre vinst. 

Detta gör att nedläggningarna inte torde utgöra några större problem utan förefaller snarare 

spegla en naturlig dynamik i näringslivet där de mindre och svagare aktörerna försvinner 

genom nedläggning. Under den studerade perioden ökar den stock av företag som vi stude-

rar genom att nya företag tillkommer, vilket ger ytterligare stöd för den slutsatsen. Regel-

verket för försäljning av fåmansföretag har dock ändrats under observationsperioden och 

det är svårt att avgöra vilken effekt det har haft på resultaten.  

Det kan även vara viktigt att beakta andra faktorer än de som är kopplade till företagens 

grundläggande karakteristik, såsom vilken roll dessa företag och företagare spelar i sam-

hället. De kan uppfylla en viktig samhällsfunktion som inte tas över av andra aktörer på 

marknaden, och då kan vissa nedläggningar som förefaller oväsentliga ha en stor effekt på 

lokal och regional nivå. Även en kompletterande analys av var de anställda tar vägen efter 

en nedläggning kan ge ytterligare insikt i effekterna av nedläggningarna. 



ÄGARSKIFTEN I SVENSKA PRIVATÄGDA FÖRETAG 

9 

1 Bakgrund och disposition 

Jämfört med många andra länder har Sverige en stor andel företag som ägs och drivs av 

individer som är äldre än 55 år. Inom den närmaste tioårsperioden kommer en betydande 

del av dessa företag troligen att behöva skifta ägare eftersom många av Sveriges företags-

ägare kommer att gå i pension.  

I denna rapport görs en fördjupad deskriptiv analys av ägarskiften i Sverige. Våra analyser 

bygger på tre delar. I den första delen analyserar vi företag som inte skiftar ägande och 

undersöker om de skiljer sig från företag som har skiftats. Fokus ligger på att beskriva 

företagskaraktäristika såsom antal anställda, omsättning, vinst, ålder, bransch och region. 

Analyserna innefattar även en diskussion kring eventuella förluster som sker om företag 

som inte skiftats hade genomfört ett skifte av ägandet. Analyserna bygger på deskriptiv 

statistik och således undersöker vi inte komplexa relationer och orsaker till skiften och 

nedläggningar. Med andra ord ger rapporten en övergripande bild av ägarskiften i Sverige.  

Den första delen fokuserar på skiften av fåmansaktiebolag och deras delägare. Företag som 

skiftas jämförs med de som inte byter ägare, och de delas upp i företag med färre än tio 

respektive tio eller fler anställda. Detta görs för att se huruvida mikroföretag (färre än tio 

anställda) skiljer sig från medelstora och större företag. Den andra delen bygger vidare på 

den kategori företag som klassas som nedlagda i del ett. Här fokuserar vi på individerna 

som har avvecklat sina företag och deras yrkesställning året efter avvecklingen. Den tredje 

delen består av en analys av nedlagda enskilda firmor med fler än tre anställda. 

I ett angränsande och kompletterande tabellunderlag är fokus istället på individer, det vill 

säga företagare och operativa företagsledare som har fyllt/ska fylla 65 år och deras syssel-

sättning. I underlaget studeras vidare den ena sidan av näringslivsdynamiken, nämligen 

nedläggning av företag på grund av ålder och därmed förknippade potentiella bortfall av 

sysselsättning och inkomster för de anställda. 

Analyserna genomförs framför allt på fåmansaktiebolag (AB) och återfinns i kapitel 4. Vi 

fokuserar på perioden 2004–2008 då det finns tillgängliga data för denna period. Exempel-

vis finns jobbregistret som från och med 2004 inkluderar samtliga individer som deklarerar 

som fåmansbolagsdelägare. 

Kapitel 5 innehåller en kartläggning av de individer som har avvecklat sin verksamhet och 

deras yrkesställning efter nedläggningen. Närmare bestämt är vi intresserade av huruvida 

de fick anställning, blev företagare eller saknar kontrolluppgifter. Vi analyserar också 

nedlagda enskilda firmor med fler än tre anställda, dock inte handelsbolag, där vi utgår 

från statistik i FAD, Företagens och arbetsställenas dynamik (kapitel 6). Med andra ord är 

all information om olika typer av skiften baserad på fåmansbolag och vi kompletterar med 

analyser av nedläggningar som rör enskilda firmor. 



ÄGARSKIFTEN I SVENSKA PRIVATÄGDA FÖRETAG 

10 

2 Tidigare studier och forskning 

Forskningen och utredningarna om ägarskiften och generationsskiften i privata svenska 

företag har ökat under den senaste tioårsperioden. En viktig anledning till detta är att poli-

tiker och företagsrådgivare blir allt mer medvetna om det faktum att en stor andel av Sve-

riges privata företag sannolikt kommer att byta ägare inom en snar framtid. Fokus inom 

forskningen och utredningarna har varit på små och medelstora företag, vilket är naturligt 

eftersom det i denna typ av företag kan ha en stor betydelse vem det är som äger företaget. 

En stor del av de små och medelstora privata företagen är så kallade familjeföretag, vilket 

innebär att de ägs och ofta även leds av individer från en och samma familj. Detta är en 

anledning till att vi ofta också talar om generationsskiften, då vi utgår ifrån att nästa gene-

ration i familjen tar över både ägandet och ledningen av företagen. Fokus har varit på 

generationsskiften inom familjen där en yngre medlem av ägarfamiljen också ofta tar över 

ledningen, och det är en anledning till att många studier har handlat om ledarskifte snarare 

än ägarskifte. I många små och medelstora företag följs ägande och ledning åt, vilket inne-

bär att ägarskapet och ledarskapet överlappar och att samma personer har båda rollerna. 

Därför har det inte funnits någon större anledning att analytiskt skilja på ägarskifte och 

ledarskifte i de privata företagen.  

Under senare år har dock andra typer av skiften blivit vanligare, till exempel att en ägar-

familj inte hittar någon i familjen som är beredd att ta över ägandet och att de då i stället 

beslutar att sälja företaget till nya externa ägare (Nordqvist, Wennberg, Baú och Heller-

stedt, 2012). I takt med att dessa ägarskiften har blivit vanligare har medvetenheten också 

ökat om betydelsen av att fokusera analyser på ägarskiften mer specifikt och inte bara på 

ledarskiften, eller på en kombination. 

Det finns en hel del forskning, även internationellt, om vad som händer i ett företag efter 

ett ägarskifte inom familjen (till exempel Cabrera-Suárez, De Saa-Perez, och Garcia-

Almeida, 2001; Le Breton-Miller, Miller och Steier, 2004; Sharma, Chrisman och Chua, 

2003), men det finns betydligt mindre vetenskaplig kunskap om vad som händer i privata 

företag som får nya externa ägare (Wennberg, Wiklund, Hellerstedt och Nordqvist, 2011). 

Det finns också ett tredje alternativ av ägarskifte – nedläggning. Om detta finns dock än 

färre genomförda och publicerade studier. I nästa avsnitt diskuterar vi dessa tre typer av 

ägarskiften i mer detalj.  

2.1 Centrala begrepp och befintliga studier 

2.1.1 Typ av exit 

Ägarskiftet kan ses som en form av ”business exit”, eller företagsavslut. I den här rapport-

en använder vi det engelska begreppet ”exit” eftersom det i dag även är vanligt i svenska 

sammanhang. Exit kan definieras som den process genom vilken ett företags ägare trappar 

ner på sitt ägande i ett företag som han eller hon har startat eller förvärvat (DeTienne, 

2010; Wennberg et al., 2011; Wiklund, Nordqvist, Hellerstedt och Bird, 2013). Att trappa 

ner behöver inte innebära att en företagsägare avslutar sitt ägande helt, utan han eller hon 

kan även sälja delar av sitt ägande. I denna rapport fokuserar vi dock på de ägare som helt 

avslutar sitt ägande genom total exit. Som vi tidigare nämnt koncentrerar vi oss på tre olika 

huvudtyper av exits – skifte av ägandet inom familjen, skifte av ägande till nya externa 

ägare och nedläggning av företaget. Intresset för exits och olika typer av ägarskiften före-

kommer inte bara i den politiska debatten, utan i allra högsta grad även inom forskningen i 
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entreprenörskap och på små och medelstora företag. I denna litteratur har forskare länge 

intresserat sig mest för hur nya företag skapas och hur befintliga företag växer, men 

traditionellt inte lika mycket på exitbeslut och konsekvenser av exits (DeTienne, 2010; 

Shepherd et al., 2009; Wennberg et al., 2010). 

2.1.2 Orsaker till exit 

Det finns förstås olika orsaker till att företagsägare beslutar sig för en exit. I denna rapport 

är utgångspunkten att företagsägarna blir äldre och går in i pensionsåldern och därmed av 

naturliga skäl måste fundera på vad de ska göra med sitt företag. Det går naturligtvis att 

äga ett företag upp i mycket hög ålder (i en annan undersökning noterade vi att den äldsta 

företagsägaren i Jönköpings län var 103 år) men många företagsägare funderar på exit när 

de närmar sig pensionsåldern. Detta är inte minst relevant när vi studerar små och medel-

stora företag (i denna rapport uppdelade i företag med tio och fler anställda och företag 

med färre än tio anställda) eftersom vi kan utgå ifrån att det är mycket vanligt att företags-

ägarna också är operativa ledare i dessa företag. Det är med andra ord sannolikt att dessa 

företagsägare lämnar både den operativa verksamheten och ägandet när de trappar ner. 

Enligt forskningen förekommer det också att företagsägare anställer en operativ ledare 

(VD) och behåller ägandet, men detta förekommer främst i de lite större privata företagen 

(Wiklund et al., 2013).  

Exit eller ett ägarskifte behöver dock inte vara ett medvetet och aktivt beslut från en före-

tagsägare. Det kan också vara resultatet av påtvingade omständigheter såsom ökad konkur-

rens, sjukdom och inte minst finansiella och lönsamhetsmässiga bekymmer (Johnson, 

1996). I dessa situationer beror en exit ofta på en diskrepans mellan den önskvärda finansi-

ella prestationen hos företaget och den verkliga prestationen så som den upplevs av viktiga 

intressenter (Hamilton och Chow, 1993). En exit är inte nödvändigtvis en omedelbar re-

aktion på ett företags svaga finansiella prestation (Bruderl och Schussler, 1990; Gimeno et 

al., 1997), speciellt om företagets framtid är osäker. I denna situation har forskning visat 

att ägare kan vara villiga att acceptera en lägre prestationsnivå eftersom de hoppas att om-

ständigheterna ska förbättras. Forskning har dock visat att när ett företag presterar dåligt 

under en längre period och hamnar i så kallad ”financial distress” ökar sannolikheten för 

konkurs inom de närmaste åren (Altman, 1968; Miller och Reuer, 1996). Således är under-

måliga finansiella prestationer en viktig orsak till exit (Johnson, 1996; Brauer, 2006; 

Chang, 1996; Duhaime och Grant, 1984; Kang och Shivdasani, 1997). Av de tillgängliga 

exittyperna är förstås nedläggning det mest drastiska beslutet som svar på allvarliga finan-

siella bekymmer för företaget. Samtidigt finns möjligheten att sälja hela eller delar av 

företaget till nya, externa ägare eller att föra över företaget till nästa generation i familjen, 

även i det fall det går finansiellt dåligt. Men detta torde vara relativt ovanligt och samord-

nas sannolikt med en omstrukturering av verksamheten liknande den som genomförs då 

nya externa ägare tar över företaget. 

2.1.3 Regionala aspekter 

Ur ett teoretiskt perspektiv är det också relevant att titta på hur ägarstrukturer och olika 

typer av ägarskiften skiljer sig åt mellan olika delar av Sverige. Normer och värderingar i 

samhället kan skilja sig åt mellan regioner och därmed påverka i hur stor uträckning före-

tagsägare väljer att föra vidare ägandet inom familjen eller sälja externt (Nordqvist et al., 

2012). Dessutom kan det vara så att möjligheterna att sälja ett företag, det vill säga till-

gången på potentiella köpare, varierar mellan olika regioner och delar av Sverige. Vidare 

skiftar efterfrågan på olika varor och tjänster mellan regioner, vilket kan innebära att vissa 
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företag som inte säljer i flera regioner löper större risk för nedläggning om omfattningen 

på efterfrågan inte motsvarar kraven på lönsamhet. Detta är främst teoretiska antaganden 

eftersom det knappt finns någon empirisk forskning om ägarstrukturer och olika typer av 

exits och ägarskiften. Ett intressant undantag är dock en studie av Bird och Wennberg 

(2013) som undersöker regionala skillnader när det gäller nystart av företag och huruvida 

familjebaserade företagsstarter eller icke-familjebaserade företagsstarter är vanligast i olika 

regioner. Deras resultat pekar på att ekonomiska faktorer såsom befolkningsstorlek och 

tillväxt i regioner i första hand är relaterade till icke-familjebaserade företagsstarter. Vissa 

faktorer är förknippade med antalet familjebaserade företagsstarter i en viss region, såsom 

tidigare förekomst av familjeföretag och en positiv attityd till småföretag.  

Sammanfattningsvis identifierar vi i tidigare forskning tre olika huvudtyper av exits i sam-

band med ägarskifte:  

• föra vidare ägandet av företaget inom den befintliga ägarens familj 

• sälja företaget till en ny extern ägare 

• lägga ned företagets verksamhet.  

Orsakerna till en exit och ett ägarskifte kan vara många men två av de mest generiska 

orsakerna torde vara att 

1. den befintliga ägaren blir äldre och vill avsluta sitt ägande med ålderns rätt 

2. företaget inte ger det finansiella resultat och den lönsamhet som dess viktigaste in-

tressenter (det vill säga befintlig ägare och dennes anhöriga) önskar för att fortsätta 

driva företaget vidare.  

Punkt två kan i stor utsträckning påverkas av regionala förutsättningar. 
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3 Data och metod 

3.1 Beskrivning av data 

I detta kapitel beskriver vi vårt urval och hur vi har gått tillväga för att definiera olika typer 

av skiften. Våra analyser är baserade på data från Statistiska centralbyrån (SCB) och kom-

binerar data från flera register och flera år, och inkluderar såväl individ- som företagsdata. 

Vi har primärt utgått från fåmansbolag i Sverige då det finns mer information om antalet 

delägare (framför allt från och med 2004). Uppgifterna omfattar samtliga individer som 

deklarerar som fåmansbolagsdelägare och därmed ingår i jobbregistret. 

För att identifiera företag och ägarskiften har vi följt en stegvis process. I det första steget 

identifierade vi delägare via jobbregistret och matchade dessa individer till respektive 

företag. Vissa individer driver flera företag, och då matchas de mot flera företag. Vi följer 

enbart de fåmansbolag som matchas direkt mot en individ och inkluderar alltså inte företag 

som ägs av andra företag. Därefter använde vi löpnummer för föräldrar och make eller 

maka för att avgöra huruvida två personer är syskon, föräldrar och barn eller make och 

maka. Dessa löpnummer är centrala för att kunna avgöra huruvida företaget drivs vidare av 

någon inom kärnfamiljen. Nedan beskriver vi de steg vi har följt för att bygga upp vårt 

datamaterial (se även Figur 1). Vi har: 

1.  samlat individdata (från LISA) för alla företagare (främst fåmansaktiebolagsdelägare, 

men även enskilda firmor), 2004–2008 

2a. undersökt kopplingar mellan familjemedlemmar (föräldrar och partner, det vill säga 

gifta eller sammanboende med barn), 2004–2008 

2b. undersökt individdata (från LISA) för alla individer identifierade i (2a), 2004–2008 

3.   hämtat information om företag som ägs av individer identifierade i punkt (1). 

 

Figur 1 Beskrivning av data 
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Baserat på dessa data studerar vi förändringar i vem som är företagare samt vad som hän-

der med företaget. Om en företagare lämnar sitt företag kan vi se om någon annan fort-

sätter driva det. När dessa individer är besläktade (syskon, barn, föräldrar eller make alter-

nativt maka) med den tidigare företagaren anser vi att det gäller ett ägarskifte inom famil-

jen (internt skifte). Ett skifte till en person som inte är släkt med den tidigare företagaren 

klassas som skifte utanför familjen (externt skifte). De företag som utifrån FAD kodas som 

nedlagda företag klassar även vi som nedlagda. Om det inte finns någon ändring i ägandet 

klassas det som en fortlöpande verksamhet, det vill säga kvarvarande. Till kvarvarande 

verksamheter räknas även företag vars ägare lämnar företaget så att vi inte kan matcha 

företaget mot en individ trots att det klassas som överlevande enligt FAD.  

För att identifiera ett ägarskifte jämför vi ägare över åren. Ett externt skifte innebär att alla 

ägare lämnar företaget från ett år till ett annat och att de nya ägarna inte är besläktade med 

de tidigare. När ägarna däremot är släkt med varandra anser vi att ett internt skifte har ägt 

rum. För att fånga interna skiften tillåter vi även ett överlapp, det vill säga att en eller flera 

ägare avslutar sitt företagande samtidigt som någon familjemedlem driver företaget vidare. 

Med andra ord tillåter vi ett visst överlapp i kategorin interna skiften men inte inom de 

externa skiftena. Anledningen är att ägarskiften inom familjen nästan uteslutande görs efter 

en viss tid av samägande och om vi inte tillåter detta överlapp faller i princip samtliga 

interna skiften bort.  

Vi fokuserar enbart på företag som ägs av en eller flera individer och då varierar urvalet 

från 103 284 företag år 2004 och 110 960 företag år 2007, se Tabell 1. Mellan 16 och 18 

procent av företagen har tio eller fler anställda. Det saknas information för vissa variabler 

som är relaterade till företagets finansiella prestationer, och därför förekommer ett mindre 

bortfall motsvarande cirka 2 procent i dessa analyser.  

 

Tabell 1 Urval och typ av skifte för hela observationsperioden 

 2004 2005 2006 2007 

Kvarvarande 91 465 90 472 95 372 94 149 

Interna skiften 1 536 2 276 1 269 1 668 

Externa skiften 4 845 7 408 5 285 8 048 

Nedläggning 5 438 5 412 5 399 7 095 

Totalt 103 284 105 568 107 325 110 960 

 

I Kapitel 5 och 6 har vi utgått från FAD-data och matchat individer mot respektive företag. 

I dessa delar har vi inte beaktat huruvida skiften är interna eller externa då vi enbart foku-

serar på företag som klassas som nedlagda. Fokus ligger på individernas status efter en 

nedläggning samt företagens (fåmansaktiebolag) karakteristika före nedläggningen. I 

Kapitel 5 ingår alla individer som har varit egenföretagare eller anställda i eget aktiebolag. 

Dessa analyser görs på 62 547 individer år 2005, 62 484 individer år 2006, 67 780 indivi-

der år 2007 och 62 167 individer år 2008 (totalt 254 978 observationer).  

I Kapitel 6 ingår enbart de egenföretagare som har drivit en enskild firma (den juridiska 

formen enkelt bolag). Totalt var det 912 individer som drev enskild firma med fler än tre 

anställda 2004 men som lade ned företaget 2005 (Tabell 2). Eftersom vi är intresserade av 

vilken yrkesställning de hade ett år efter nedläggning, har vi hämtat information för år 

2005–2008. 
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Tabell 2 Antal individer som drev enskild firma under observationsperioden. 

 2005 2006 2007 2008 

Antal individer som lade ner 912 984 1 136 1 160 

Antal individer som fortsatte driva 
sin enskilda firma 

2 821 2 834 2 897 3 221 

Totalt 3 733 3 818 4 033 4 381 

3.2 Begränsningar och svagheter med vår design 

Det finns flera fördelar med att använda registerdata. Bland annat går det att fånga många 

relevanta variabler med hög kvalitet (till exempel kan flera forskare och analytiker an-

vända samma variabler), och registren har många års täckning och ger tillgång till infor-

mation om en hel population i stället för mer eller mindre representativa urval. Men 

registerdata har också begränsningar. En viktig begränsning för syftet i denna rapport är att 

nuvarande svenska registerdata gör det svårt, eller till och med omöjligt, att exakt identifi-

era företagens majoritetsägare. Detaljerad ägardata är enligt Skatteverket ofta felaktigt och 

oregelbundet rapporterade av ägare till små företag, och utan sådana uppgifter är det svårt 

att säkerställa exakta ägarandelar för olika individer och huruvida de är släkt med varandra 

eller inte.  

Utifrån registerdata är det också svårt att avgöra vilka beslutsregler vi bör tillämpa för att 

definiera huruvida ett ägarskifte genomförs vid en viss tidpunkt eller inte. Detta beror dels 

på att det inte går att identifiera exakta ägarandelar hos olika individer, dels på att ägar- 

och ledarskiftet inte alltid genomförs samtidigt. Ett skifte kan även ske steg för steg, vilket 

innebär att den nye ägaren eller de nya ägarna successivt kommer in i verksamheten. I 

skiften mellan en äldre och yngre generation från samma familj är det vanligt med en tids 

ömsesidig lärandeprocess i stället för att skiftet sker från en dag till en annan. Detta går 

naturligtvis inte att exakt mäta i den registerdata vi använder för denna rapport. Denna 

begränsning är dock mindre problematisk när fokus är på ägarskifte från individer inom en 

familj till nya, externa ägare, även om skiftesprocessen även i dessa fall kan vara succes-

siv.  
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4 Jämförelse mellan fåmansföretag som skiftas 
och de som inte skiftas 

I detta kapitel presenterar vi resultat utifrån våra analyser. Fokus ligger på att jämföra 

företag som inte skiftar ägare med företag som genomgår någon av de exittyperna som vi 

identifierade ovan, det vill säga läggs ned, skiftas internt eller skiftas externt. Vi har utgått 

ifrån FAD för att identifiera nedlagda företag. I kapitlet presenterar vi deskriptiv statistik 

för företag som genomgår exit genom att skifta ägare och jämför dessa med de företag som 

inte genomgår någon förändring av sitt ägande. Vi presenterar information om antal an-

ställda, omsättning, vinst, bransch- och regiontillhörighet samt ålder på företag och före-

tagare, och uppgifterna gäller året före ägarskiftet eller nedläggningen. Analyserna görs för 

två grupper av företag – de med tio eller fler anställda och de med färre än tio anställda.  

Som vi tidigare nämnt bygger våra analyser på tre typer av skiften. Dessutom har vi en 

kategori för de fortlöpande verksamheter där inget skifte genomfördes under perioden. Vi 

har valt att benämna denna kategori kvarvarande, främst på grund av att FAD använder 

just detta begrepp. De fyra kategorierna är således: 

• kvarvarande 

• interna skiften 

• externa skiften 

• nedläggning 

4.1 Skillnader i antal anställda 

4.1.1 Företag med färre än tio anställda 

Figur 2 visar hur många anställda de små företagen hade (i genomsnitt) året före en eventu-

ell förändring. I figuren framgår det genomsnittliga antalet anställda för fåmansföretag 

med färre än tio anställda fördelat på de fyra olika alternativen. Exempelvis hade företagen 

som genomgick ett internt skifte 2004 knappt fyra anställda år 2003. 
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Figur 2 Antal anställda för företag som skiftade ägare, lades ned respektive inte genomgick någon 
förändring, åren 2004–2007 (företag med färre än 10 anställda) 

 

Av Figur 2 framgår det tydligt att företag som lades ned i genomsnitt hade betydligt färre 

anställda än de övriga tre kategorierna året före nedläggningen. Företag som skiftade ägare 

inom familjen hade däremot betydligt fler anställda i genomsnitt. Till viss del är denna 

observation en effekt av vår definition av interna skiften, eftersom det är vanligt med en 

periods samägande vid interna skiften och då tillåter vi ett överlapp i ägande för dessa. 

4.1.2 Företag med tio eller fler anställda 

Figur 3 visar hur många anställda de större företagen hade (i genomsnitt) året före en even-

tuell förändring. Exempelvis hade företagen som genomgick ett internt skifte 2004 knappt 

30 anställda år 2003.  

Figur 3 Antal anställda för företag som skiftade ägare, lades ned respektive inte genomgick någon 
förändring, åren 2004–2007 (företag med fler än 10 anställda) 
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Figur 3 illustrerar att de företag som skiftade ägande externt även hade flest anställda i 

genomsnitt fram till 2006, med i genomsnitt strax över 30 personer. År 2007 var dock 

företagen som genomgick ett internt skifte något större med 30 anställda i genomsnitt. 

Samma år hade de som genomgick ett externt skifte minskat till cirka 26 anställda. Det är 

också intressant att notera att de företag som lades ned även hade minst antal anställda. 

Storleken på kvarvarande företag låg relativt jämnt strax under 25 personer i snitt, under 

hela undersökningsperioden.  

4.1.3 Sammanfattning av skillnader i antal anställda 

I detta avsnitt har vi studerat det genomsnittliga antalet anställda för att se om det finns 

skillnader mellan de olika skiftestyperna samt mellan de två storleksklasserna. Rent gene-

rellt kan vi dra slutsatsen att skillnaderna är ganska små mellan större och mindre företag. 

Det är dock tydligt att företag som läggs ned i genomsnitt har färre anställda, och dessa 

skillnader är särskilt tydliga för mikroföretagen. Det kanske inte är förvånande eftersom 

det i de flesta fall endast är någon (eller ingen) anställd utöver ägaren och det är sannolikt 

inte lika attraktivt att förvärva väldigt små företag. Beslutet att lägga ned blir inte heller 

lika dramatiskt eftersom relativt få personer berörs.  

4.2 Skillnader i omsättning 

4.2.1 Företag med färre än tio anställda 

Figur 4 nedan visar vilken genomsnittlig omsättning de små företagen hade året före en 

eventuell exit. Exempelvis hade företagen som genomgick ett internt skifte 2005 en 

genomsnittlig omsättning om knappt 5 miljoner kronor år 2004.  

Figur 4 Omsättning för företag som skiftade ägare, lades ned respektive inte genomgick någon förändring, 
åren 2004–2007 (företag med färre än 10 anställda) 
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4.2.2 Företag med tio eller fler anställda 

I Figur 5 nedan visas vilken genomsnittlig omsättning de större företagen hade året före ett 

eventuellt ägarskifte eller en nedläggning. Där framgår att företagen som genomgick ett 

internt skifte 2004 hade en genomsnittlig omsättning om drygt 40 miljoner kronor år 2003. 

Figur 5 Omsättning för företag som skiftade ägare, lades ned respektive inte genomgick någon förändring, 
åren 2004–2007 (företag med 10 eller fler anställda) 
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Figur 6 Rörelseresultat för företag som skiftade ägare, lades ned respektive inte genomgick någon 
förändring, åren 2004–2007 (företag med färre än 10 anställda)  

 

När det gäller de lite mindre företagen finns samma mönster vad beträffar de företag som 

lades ned och det är framför allt företag med lägre vinster som avslutar sin verksamhet. 

Figur 6 visar en intressant sak: Åren 2004–2006 ses stora variationer där de som gjorde et 

externt skifte hade bäst rörelseresultat och de med interna skiften hade genomsnittligt 

sämst resultat, men efter det ser vi inga större vinstskillnader år 2007 mellan de företag 

som skiftades internt eller externt och de som inte skiftade ägare. För att få en mer rätt-

visande bild presenterar vi även hur rörelsemarginalen varierat över tiden, se Figur 7. 

 

Figur 7 Rörelsemarginal för företag som skiftade ägare, lades ned respektive inte genomgick någon 
förändring, åren 2004–2007 (företag med färre än 10 anställda).  
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Överlag är det de företag med sämst rörelsemarginal som läggs ned medan de kvarvarande 

tenderar att ha bäst rörelsemarginal. Såväl interna som externa skiftesgruppen har stora 

variationer i rörelsemarginalen. 

4.3.2 Företag med tio eller fler anställda 

Figur 8 presenterar vilken vinst, det vill säga rörelseresultat, de större företagen redovisade 

(i genomsnitt) året före en eventuell förändring av ägandet. De som genomgick ett internt 

skifte 2004 hade ett genomsnittligt rörelseresultat på knappt 500 000 kronor år 2003. Det 

genomsnittliga rörelseresultatet för fåmansföretag med tio eller fler anställda redovisas för 

samtliga fyra alternativ. 

Figur 8 Rörelseresultat för företag som skiftade ägare, lades ned respektive inte genomgick någon 
förändring, åren 2004–2007 (företag med 10 eller fler anställda)  

 
Anm.  På grund av skeva medelvärden år 2005 har två extremvärden exkluderats. 
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intressant nedåtgående trend. Mot slutet av analysperioden var det sedan de som genom-

förde interna skiften som presterade genomsnittligt bäst och dessutom med ganska god 

marginal. Även här finner vi det intressant att inkludera rörelsemarginalen för att se om 

samma mönster framträder, se Figur 9. 
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Figur 9 Rörelsemarginal för företag som skiftade ägare, lades ned respektive inte genomgick någon 
förändring, åren 2004–2007 (företag med 10 eller fler anställda).  

 
Anm. På grund av flera outliers har vi enbart låtit värdet på rörelsemarginalen variera mellan -1 och 1. 

 

De större företagen har inte samma mönster som de mindre. Gruppen överlevare, det vill 

säga kvarvarande samt interna och externa skiften, har ett medelvärde som varierar mellan 

4 och 5 procent. Gruppen nedlagda företag har större variation och förutom 2005 hade de 

lägst medelvärde.  

4.3.3 Sammanfattning av skillnader i rörelseresultat (vinst) 

I detta avsnitt har vi tittat på skillnader i rörelseresultat och vinst bland de företag som fick 

nya ägare inom familjen, nya externa ägare, helt lades ned eller fortsatte verksamheten. 

Det är kanske inte så förvånande att de som vare sig lades ned eller bytte ägare är de som 

visar ett jämnt resultat under perioden. Det är också de företagen som under stor del av 

analysperioden ligger i mitten när det gäller storleken på vinsten. Generellt kan vi mot 

bakgrund av dessa resultat säga att de minsta företagen är mest utsatta och har sämst 

rörelseresultat. Det är också dessa företag som läggs ned i störst utsträckning. De är dock 

så små att dessa nedläggningar kanske inte får några dramatiska konsekvenser för syssel-

sättningen utan representerar en naturlig dynamik i näringslivet. De större företagen har 

inte lika tydlig skillnad i rörelsemarginal, förutom år 2004 och 2007. De förefaller ha 

sämre lönsamhet men mönstret är inte lika tydligt. 

4.4 Skillnader i företagarnas och företagens ålder 

4.4.1 Företag med färre än tio anställda 

Figur 10 visar den genomsnittliga åldern på företagarna i respektive grupp året innan 

förändringen. De små företagen som genomgick ett internt skifte 2004 ägdes 2003 till 

exempel av företagare med en medelålder på knappt 52 år. 
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Figur 10 Genomsnittlig ålder på ägare till företag som skiftade ägare, lades ned respektive inte genomgick 
någon förändring, åren 2004–2007 (företag med färre än 10 anställda). 

 

Det är framför allt relevant att notera att de lite mindre företagen som lades ned i genom-

snitt hade äldre huvudägare än företag med fler än tio anställda. Det är dock fortsatt de som 

genomgår ett internt ägarskifte som har de äldsta företagsägarna.  

De två diagrammen nedan, Figur 11, sammanfattar fördelningen mellan de tre olika ty-

perna av exit genom ägarskifte för fåmansföretag med färre än tio anställda. Alla ägar-

förändringar under observationsperioden är inkluderade. Diagrammet till vänster visar 

fördelningen för företag som var yngre än 17 år och diagrammet till höger visar fördel-

ningen för företag som var 17 år eller äldre
1
.  

 

Figur 11. Fördelning mellan de olika exittyperna för företag som var yngre än 17 år (till vänster) respektive 
för företag som var 17 år eller äldre (till höger). Summerat över perioden. 

 

Bland de mindre företagen är det, intressant nog, mer vanligt med nedläggning och mindre 

vanligt med externa skiften hos de yngre företagen. Men det kanske mest intressanta är att 

bland de äldre mindre företagen var det nästan 38 procent som lades ned jämfört med 14 

procent bland de äldre större företagen. Dessutom var externa skiften mindre vanliga för 

den förstnämnda gruppen.  

                                                 
1 Anledningen till att vi använder 17 år är empiriskt grundad. Detta beror på att vi enbart vet om företag 

grundats efter 1986. Ett företag som grundats efter 1986 är maximalt 16 år gammalt 2004. 
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4.4.2 Företag med tio eller fler anställda 

I Figur 12 nedan visas vilken genomsnittlig ålder företagarna i respektive grupp hade det år 

innan en exit genomfördes genom ägarskifte eller nedläggning. De större företagen som 

genomgick ett internt skifte 2004 ägdes till exempel året innan av företagare med en 

medelålder på drygt 50 år. Figuren visar åldersstatistik för fåmansföretag med tio eller fler 

anställda fördelat på de fyra olika alternativen. 

Figur 12 Genomsnittlig ålder på ägare till företag som skiftade ägare, lades ned respektive inte genomgick 
någon förändring, åren 2004–2007 (företag 10 eller fler anställda) 

 

I Figur 12 ser vi att företagen med äldst huvudägare genomgår interna ägarskiften under 

hela perioden. Den genomsnittliga åldern 2007 var över 52 år. Dessa företagsägare är be-

tydligt äldre än de som behåller sina företag (vilket är naturligt), men också äldre än de 

som säljer eller lägger ned sina företag.  

De två diagrammen nedan, Figur 13, sammanfattar fördelningen mellan de tre olika exit-

typerna. Alla ägarförändringar under observationsperioden är inkluderade. Diagrammet till 

vänster visar fördelningen för företag som var yngre än 17 år och diagrammet till höger 

visar fördelningen för företag som var 17 år eller äldre. Fåmansföretag med tio eller fler 

anställda ingår i diagrammen nedan. 

 

Figur 13 Fördelning mellan de olika exittyperna för företag som var yngre än 17 år (till vänster) respektive 
för företag som var 17 år eller äldre (till höger). Summerat över perioden. 
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Dessa diagram visar att externa skiften är vanligast bland såväl yngre som äldre företag. 

Mest intressant är den stora skillnaden i andelen interna skiften som var betydligt vanligare 

bland äldre företag. Det är också värt att notera den stora skillnaden i ålder på de företag 

som lades ned. Det är en mycket större andel av de yngre företagen, nästan 38 procent, 

som lades ned utan att föras vidare till nya ägare. Ur detta perspektiv visar de äldre före-

tagen en större stabilitet, vilket är i linje med tidigare forskning. 

4.4.3 Sammanfattning av skillnader i företagsägarnas och företagens 
ålder 

Analyserna som vi har genomfört och redovisat i detta avsnitt visar att den genomsnittliga 

åldern på företagarna är ganska lika för större och mindre företag. Möjligen kan vi dra 

slutsatsen att företagsägarna i de större företagen är något yngre. Intressant att notera är 

också att nedläggning är vanligare för större företag med yngre företagare. Samtidigt ser vi 

att större företag oftare skiftas externt till nya ägare utanför den tidigare ägarens familj, 

oavsett ägarnas ålder. Vidare är det vanligare med nedläggningar i de mindre företagen – 

både bland yngre och äldre företag.   

4.5 Branschskillnader avseende företagsägarens ålder 

Vi har även analyserat huvudägarens ålder i olika branscher för att få en bild av skillnader i 

företagarnas ålder och därmed se om vi kan förvänta oss ägarskiften i olika omfattning 

beroende på bransch. I Tabell 3 nedan ser vi att medelåldern är särskilt hög inom lantbruk, 

skogsbruk och fiske i förhållande till andra branscher. Lantbruken representerar cirka 

80 000 företagsägare. Det är intressant att notera att hotell- och restaurangnäringen har en 

ganska låg medelålder på företagens ägare, cirka 44 år. Även byggbranschen samt grossist- 

och detaljvaruhandeln har en relativt ung företagsägarflora.  

 

Tabell 3 Genomsnittsålder bland egenföretagare i olika branscher (2008)  

Branch Medelålder Standardavvikelse 

Jordbruk, skog och fiske  60,03 12,28 

Gruvor*  52,59 13,61 

Tillverkning 51,46 12,33 

Elektricitet, gas och vatten* 60,64 13,00 

Bygg 48,35 12,03 

Grossist- och detaljhandel  50,07 12,50 

Hotell och restauranger 43,58 11,58 

Transport, förvaring och kommunikationer 50,09 11,71 

Fastighetsförvaltning, kommersiell och hyresverksamhet 51,30 13,42 

Utbildning  53,00 12,27 

Hälsa och socialt arbete  53,42 10,63 

Andra verksamheter, sociala och personliga tjänster  45,87 13,82 

Anm. * branscher med få företag. 
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Tabell 4 nedan visar att det finns variationer mellan branscher när det gäller vilken typ av 

ägarskifte som är vanligast. Här har vi valt att inte presentera trender över tiden då det inte 

är några stora förändringar. I stället presenterar vi bara fördelningen för de skiften som 

ägde rum mellan 2007 och 2008. I vissa branscher finns det dock få företag och vi redovi-

sar därför siffran med en asterisk. Det finns förhållandevis stora skillnader mellan valet av 

internt eller externt ägarskifte.  

Tabell 4 Val av ägarskifte uppdelat på bransch (2007–2008)  

Bransch Internt skifte Externt skifte Lägga ned  

Jordbruk, skog och fiske 18 % 39 % 43 % 

Gruvor* 36 % 27 % 36 % 

Tillverkning 16 % 46 % 39 % 

Elektricitet, gas och vatten*  0 % 50 % 50 % 

Bygg 13 % 42 % 44 % 

Grossist- och detaljhandel  12 % 42 % 46 % 

Hotell och restauranger 9 % 40 % 51 % 

Transport, förvaring och kommunikationer 13 % 38 % 48 % 

Fastigheter, kommersiell och uthyrnings-
verksamhet 

8 % 31 % 61 % 

 Utbildning 11 % 34 % 56 % 

 Hälsa och socialt arbete 11 % 41 % 48 % 

 Övrig social och personlig    

 tjänsteverksamhet   

10 % 37 % 53 % 

Anm. *Branscher med få företag. 

 

Det är intressant att notera hur vanligt det är med externa skiften och nedläggningar inom 

vissa branscher, till exempel jordbruk, skog och fiske där nästan 40 procent skiftade till en 

extern ägare och över 40 procent lades ner. Detsamma gäller till exempel hotell och restau-

ranger samt grossist- och detaljhandelsföretag där andelen externa skiften och nedlägg-

ningar var ännu större. Störst andel nedläggningar skedde dock i fastighetsbranschen och 

utbildningsbranschen. Interna skiften står för en generellt sett förvånande låg procentuell 

andel och är vanligast inom jordbruk, skog och fiske samt tillverkningsindustrin.  

Åldersfördelningen bland företagsägarna över regioner och branscher visar att det finns 

stora skillnader. Detta innebär också att antalet ägarskiften eller nedläggningar samt dess 

effekter sannolikt skiljer sig betydligt åt mellan olika regioner och branscher. Branscher 

och regioner med yngre företagsägare kan också förväntas stå inför andra typer av utma-

ningar när det handlar om ägarskiften jämfört med de regioner och branscher där före-

tagarna är äldre.  

4.6 Regionala skillnader 

4.6.1 Företagarnas ålder  

Syftet med detta avsnitt är att ge en bild av regionala skillnader när det gäller företags-

ägarnas genomsnittliga ålder. Med hjälp av denna statistik kan vi dra slutsatser om sanno-

likheten för kommande företagsexits och ägarskiften i olika delar av landet. Först redovisar 

vi statistik om den genomsnittliga åldern bland alla företagsägare i olika län och i olika 
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branscher.
2
 Exit och ägarskiften kan naturligtvis ske när som helst i företagets ålderscykel, 

men den genomsnittliga åldern hos företagarna ger en indikation på om ägarskiften är 

sannolika eller inte. Statistiken innehåller endast fåmansbolag som ägs och drivs av indivi-

der.  

Vi har tidigare noterat att ägare till fåmansbolag i Sverige är en åldrande grupp jämfört 

med i flera andra länder. I Figur 14 ser vi åldersdistributionen hos alla företagsägare (oav-

sett juridisk form) i Sverige, vid fyra olika mättidpunkter. Det första histogrammet i figu-

ren visar fördelningen 1990. Med hjälp av dessa resultat ser vi tydligt att den genomsnitt-

liga åldern har ökat sedan dess, för 2008 var medelåldern 54,22 år (standardavvikelse 

15,01). Vidare har antalet ägare över 60 år ökat tämligen dramatiskt.  

                                                 
2 Vi följer den klassificering som SCB har utvecklat när de avgör huruvida egenföretagande är en persons 

huvudinkomst eller inte.  



ÄGARSKIFTEN I SVENSKA PRIVATÄGDA FÖRETAG 

28 

Figur 14 Åldersfördelning bland egenföretagare år 1990, 1995, 2000, 2005 och 2008 
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Trots att företagsägarnas medelålder är relativt sett hög i Sverige finns det stora regionala 

skillnader, se Tabell 5. I Stockholm är medelåldern lägst, medan regioner såsom Dalarna 

och Västerbotten har äldre företagsägare. Det framstår som att mer urbana regioner gene-

rellt har en yngre population av företagare, medan företagsägarna är äldre i regioner som 

karakteriseras av landsbygd. Det är mycket sannolikt att den relativt stora omfattningen av 

jord- och skogsbruksverksamheter i landbygdsregioner är en viktig förklaring till denna 

skillnad i medelålder hos företagarna.  

Tabell 5 Företagarnas medelålder i olika län (2008) 

Region Medelålder Standardavvikelse 

Blekinge län 56,04 14,91 

Dalarnas län 59,27 15,54 

Gotlands län 55,70 14,38 

Gävleborgs län 56,26 14,82 

Hallands län 54,72 14,61 

Jämtlands län 58,15 15,47 

Jönköpings län 56,37 15,49 

Kalmar län 56,56 14,76 

Kronobergs län 58,23 15,55 

Norrbottens län 58,95 15,28 

Skåne län 52,77 14,59 

Stockholms län 50,01 13,87 

Södermanlands län 53,61 14,25 

Uppsala län 53,60 14,64 

Värmlands län 58,70 15,57 

Västerbottens län 59,48 15,09 

Västernorrlands län 58,26 14,97 

Västmanlands län 53,29 14,25 

Västra Götalands län 53,96 15,04 

Örebro län 54,63 14,89 

Östergötlands län 53,49 14,65 

4.6.2 Typ av ägarskifte 

Även typen av exit och ägarskifte skiljer sig åt mellan olika regioner. I Tabell 6 nedan 

presenterar vi fördelningen mellan de olika skiftestyperna för olika län åren 2004–2008. 

Kronoberg, Kalmar och Halland hade alla en något högre grad av interna ägarskiften, och 

dessa regioner hade också en högre andel familjeägda företag. Interna skiften var mindre 

vanliga i Stockholm där andelen familjeägda företag också var lägre. Norrbotten och 

Gävleborg, där andelen familjeägda företag var 19 respektive 17 procent, hade också en 

låg andel interna ägarskiften.  
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Tabell 6 Typ av skifte för olika län (2004–2008), alla storleksklasser (fåmansaktiebolag) 

 Interna 
skiften 

Externa 
skiften 

 
Nedläggning 

Stockholm 8,4 % 47,3 % 44,3 % 

Uppsala 10,0 % 45,9 % 44,1 % 

Södermanland 13,7 % 40,3 % 46,0 % 

Östergötland 14,8 % 41,7 % 43,5 % 

Jönköping 15,4 % 45,0 % 39,6 % 

Kronoberg 17,6 % 37,8 % 44,7 % 

Kalmar 15,8 % 40,6 % 43,5 % 

Gotland 13,0 % 52,2 % 34,8 % 

Blekinge 13,3 % 41,4 % 45,3 % 

Skåne 13,2 % 43,9 % 42,9 % 

Halland 14,4 % 41,9 % 43,8 % 

Västra Götaland 12,3 % 45,2 % 42,5 % 

Värmland 12,1 % 44,2 % 43,7 % 

Örebro 14,7 % 41,0 % 44,2 % 

Västmanland 14,9 % 41,5 % 43,5 % 

Dalarna 12,7 % 37,8 % 49,5 % 

Gävleborg 12,8 % 43,1 % 44,0 % 

Västernorrland 11,3 % 47,4 % 41,3 % 

Jämtland 12,4 % 46,6 % 41,0 % 

Västerbotten 11,2 % 43,4 % 45,4 % 

Norrbotten 9,9 % 53,3 % 36,7 % 

 
Dessa analyser visar att åldern på fåmansbolagsägarna skiljer sig åt mellan olika län i Sve-

rige och det gör också den typ av ägarskifte som är vanligast förekommande bland fåmans-

bolagen. Detta är viktigt att notera eftersom problematiken kring ägarskiften alltså sanno-

likt varierar mellan olika delar av Sverige. 

På ett generellt plan kan vi säga att de yngsta företagarna finns i något mer urbana regioner 

medan de regioner som karaktäriseras av landsbygd ofta har äldre företagsägare. Detta 

skulle innebära att ägarskiften är en mer aktuell som fråga i de regioner där företagarna är 

äldre. Samtidigt är åldern på företagets huvudägare endast en uppskattning för sannolik-

heten med ägarskifte. Även företag med yngre ägare kan förstås skiftas, och äldre företags-

ägare kan vänta med att lämna över ägandet.  

Vidare är det intressant att notera att Norrbotten och Stockholm har lägst andel interna 

ägarskiften medan Smålandslänen (Kronoberg, Jönköping och Kalmar) är de regioner med 

störst andel interna ägarskiften. Flest andel företag som lägger ned sin verksamhet åter-

finns i Södermanland och Dalarna. Detta visar återigen hur viktigt det är att uppmärk-

samma skillnader i ägarskiften mellan olika delar av Sverige.  
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4.6.3 Företag med tio eller fler anställda 

För att på ett bra sätt illustrera hur antalet fåmansbolag fördelar sig mellan olika delar av 

Sverige presenterar vi kartor som visar den svenska företagsgeografin. Nedan redovisas 

således hur stor andel av samtliga företag med tio eller fler anställda (fåmansbolag) som 

återfinns i respektive län. Län med mörkare nyanser av blått har störst andel medan länen 

med ljusast färg har en lägre andel sådana företag.    

Figur 15 Andelen företag med fler än 10 anställda i olika län i Sverige. 

 

 

Figur 15 visar att det finns en högre koncentration av fåmansbolag med tio eller fler an-

ställda i Stockholm, Skåne samt mellersta Sydsverige, det vill säga norra Småland, Västra 

Götaland samt Östergötland. Lägst andel företag av denna storlek finns i mellersta Sverige, 

Norrbotten samt östra delen av Småland.  

Nedan finns ytterligare tre kartor som ger en geografisk bild över de tre olika typerna av 

ägarskiften på länsnivå. I kartorna presenteras andelen företag i respektive län som går 

igenom olika skiften. Med andra ord är antal skiften korrigerat för befintliga företag i länet. 

Den relativa andelen företag i respektive län som genomgår ett internt ägarskifte är marke-

rat med grönt. Den relativa andelen företag som genomgår ett externt ägarskifte är marke-

rat med lila och den relativa andelen företag som läggs ned är markerat med rött.  
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Figur 16 Olika typer av ägarskiften fördelat på län. Företag med 10 eller fler anställda 

 

 

Dessa kartor ger intressant information om ägarskiften i de lite större fåmansbolagen. 

Relativt sett är det en högre andel företag som får en ny intern ägare i södra Sverige, fram-

för allt i Jönköping, Skåne, Halland och Blekinge. Men det är också vanligt i delar av norra 

Sverige samt i Värmland. Externa skiften är vanligt i norra Sverige, kring Stockholm samt 

i Jönköpings län. I den tredje kartan ser vi att nedläggningar är vanligast i Skåne, Värm-

land, delar av Stockholm samt i länen längs Norrlandskusten. Kartorna ger således en bra 

bild över omfattningen av olika typer av ägarskiften i olika delar av landet.  

4.6.4 Företag med färre än tio anställda 

Nedan visas ytterligare kartor över stocken av företag samt de olika skiftena på länsnivå. 

Dessa kartor baseras på företag med färre än tio anställda. I den första kartan, Figur 17, 

redovisas koncentrationen av fåmansföretag med färre än tio anställda. Figur 18 visar 

sedan den relativa andelen företag som genomgår ett skifte eller läggs ner. Återigen an-

vänder vi oss av grönt för att illustrera andelen företag i respektive län som genomgår 

internt ägarskifte, lila för externt ägarskifte och rött för de som lägger ner.    
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Figur 17 Andelen företag med färre än 10 anställda i olika regioner i Sverige. 

 

I Figur 17 ovan ser vi att störst koncentration av företag med färre än tio anställda återfinns 

i Skåne, Västa Götalands län samt delar av Stockholm, medan delar av Småland och mel-

lersta Norrland har en förhållandevis liten andel företag av den storleken. Intressant att 

notera är att koncentrationen av företag till vissa regioner inte är lika tydlig som för de 

större företagen.  

Figur 18 redovisar de olika typerna av exit och ägarskiftena på länsnivå, och där ser vi en 

del intressanta mönster.   
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Figur 18 Olika typer av ägarskiften fördelat på region. Företag med färre än 10 anställda. 

 

Bland de lite mindre fåmansbolagen, det vill säga de med färre än tio anställda, är det 

vanligast med interna skiften i södra Sverige och delar av södra Norrland. Externa skiften 

är återigen vanligt i norra Sverige samt runt Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Ned-

läggningar bland små fåmansbolag är vanliga i samma delar av Sverige som bland de lite 

större företagen, det vill säga Skåne, Blekinge, längs södra Norrlandskusten, i Värmland 

och kring Stockholm. Det förefaller vara så att vissa län i stället har låg relativ andel in-

terna skiften när vi analyserar de mindre företagen, till exempel Jönköping och Värmland 

som hade högre andel interna skiften bland de större företagen. Liknande iakttagelser kan 

göras för vissa av de regioner som hade hög andel externa skiften bland de större företagen 

men som en lägre andel bland de mindre företagen. Exempel på det senare är Jönköping 

som även har en låg andel nedläggningar. Detta visar att mindre företag i Jönköping i 

högre grad fortsätter som tidigare, det vill säga utan ägarskifte eller nedläggning. 

4.7 Skillnader i överlevnadsgrad baserat på typ av skifte  

Det är slutligen intressant att undersöka i hur stor utsträckning företag överlever baserat på 

typen av ägarskifte de genomgår. Som vi påpekat tidigare talar mycket för att ägaren på-

verkar företagets långsiktiga utveckling eftersom olika ägare ofta visar sig ha olika mål och 

prioriteringar med sitt ägande (till exempel Thomson och Pedersen, 2000). Överlevnads-

graden efter ett ägarskifte är självklart mycket relevant eftersom det på ett konkret sätt 

visar vad som händer, inte bara med företagets verksamhet utan även dess anställda. Figur-

erna nedan visar således överlevnadsgraden för företag som skiftade ägare internt inom 

familjen jämfört med de som gick till en ny och extern ägarkrets. Figur 19 visar utveck-

lingen för företag som hade färre än tio anställda när skiftet gjordes och Figur 20 visar 

utvecklingen för större företag.
3 
 

                                                 
3 Det finns främst två anledningar till att vi inte redovisar överlevnadsgraden för kategorin kvarvarande. För 

det första innehåller denna kategori såväl nya som etablerade företag. När företag har genomgått ett skifte 
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Figur 19 Överlevnadsgrad för fåmansföretag (med färre än tio anställda) som skiftat ägandet internt 
respektive externt. 

 

Figur 20 Överlevnadsgrad för fåmansföretag (med tio eller fler anställda) som skiftat ägandet internt 
respektive externt. 

 

Generellt är överlevnadsgraden något högre för de större företagen, men det mest slående 

är att överlevnadsgraden skiljer sig mer åt beroende på typ av exit och ägarskifte än utifrån 

storleken på företaget (enligt de två storleksklasser som har inkluderats i våra analyser). 

Båda graferna visar att de företag som stannade kvar inom familjen har en högre överlev-

nadsgrad oavsett storlek. Detta är intressant med tanke på den relativt låga andelen företag 

som skiftar ägandet internt. Det går naturligtvis att spekulera i huruvida dessa företag har 

lägre lönsamhetskrav och således överlever längre, och i tidigare studier har vi konstaterat 

att lönsamheten tenderar att vara högre för företag som skiftas externt. Företag som ge-

nomgår externa skiften har mycket högre varians (inom respektive företag) när det gäller 

                                                                                                                                        
följer vi deras överlevnad under åren som följer skiftet. Att följa de etablerade företagen kräver ett kriterium 

för när själva överlevnadsanalysen ska starta. Det är inte nödvändigtvis så att 2004 bör vara startåret. 

Dessutom är det flera av företagen som klassas som kvarvarande till exempel år 2004 och 2005, men som 

genomgick ett skifte år 2006. Dessa skulle vi antingen behöva exkludera eller korrigera för på något annat 

sätt. Med andra ord blir det svårt att uttala sig om vad överlevnad för kategorin kvarvarande de facto innebär. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4

Ö
ve

rl
ev

n
ad

sg
ra

d
 

Antal år efter ett skifte ägt rum 

Externa skiften

Interna skiften

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4

Ö
ve

rl
ev

n
ad

sg
ra

d
 

Antal år efter ett skifte ägt rum 

Externa skiften

Interna skiften



ÄGARSKIFTEN I SVENSKA PRIVATÄGDA FÖRETAG 

36 

lönsamhet och försäljning under åren efter skiftet (Wennberg m.fl., 2011). Företag som 

skiftas internt uppvisar i stället mer stabilitet och fortsätter i ungefär samma utvecklings-

takt som före skiftet. Till viss del kan det bero på informationsasymmetri, det vill säga att 

externa aktörer har svårare att värdera ett företag, men det kan även vara så att externa 

ägare förändrar verksamheten i högre grad efter ett skifte (Wennberg m.fl., 2011).  
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5 Individers status på arbetsmarknaden året 
efter nedläggning 

I detta kapitel fokuserar vi på de individer som lade ned sina företag.
4
 Forskning indikerar 

att ålder är faktor som ofta påverkar nedläggning, och därför undersöker vi även ålders-

skillnader för de olika yrkesställningarna. För individer vars företag lades ned mellan 2004 

och 2005 rapporterar vi medelåldern året före nedläggningen fördelat på yrkesställning (år 

2005). Möjligheterna att finna en alternativ sysselsättning efter en nedläggning varierar 

sannolikt i olika branscher och regioner, och därför rapporterar vi även analyser som be-

aktar dessa dimensioner. För branscher och regioner inkluderar vi enbart tabeller för år 

2008.  

5.1 Individers yrkesställning efter nedläggning 

Figur 21 nedan åskådliggör individers yrkesställning på arbetsmarknaden efter en företags-

nedläggning. Över hela observationsperioden var det cirka 40 procent av de före detta 

företagarna som hade en anställning året efter nedläggningen. Knappt 25 procent var egen-

företagare medan 15–20 procent var företagare med eget aktiebolag. Andelen individer 

som saknar kontrolluppgift sjönk något under perioden, från drygt 20 procent 2005 till 

drygt 15 procent 2008. En person saknar kontrolluppgifter när denne inte erhållit lön eller 

annan ersättning från en arbetsgivare, eller när denne ej deklarerat för inkomst av närings-

verksamhet. Exempelvis saknar personer som är sjukskrivna, arbetslösa och pensionärer 

kontrollupgifter. Av de personer som saknar kontrolluppgift har mellan 13 och 18 procent 

varit registrerade som arbetslösa någon gång under nästföljande år. 

                                                 
4 För att kunna diskutera huruvida en nedläggning påverkar en individ är det viktigt att utreda vilken status de 

har på arbetsmarknaden året efter en nedläggning. Vi följer alla individer som var egenföretagare 

(yrkesställning 4 eller 5) vid tidpunkt t. Om företaget läggs ned (FAD-klassificering 10, 20, 30 eller 50) följer 

vi upp deras yrkesställning nästkommande år (t+1). Exempelvis kan en individ vara anställd i eget AB 

(yrkesställning 5) år 2004. Detta företag läggs ned och klassas som nerlagt 2005. Vi följer då vilken 

yrkesstatus individen har 2005. Denna uppföljning görs för alla individer över hela tidsperioden. I analyser ej 

inkluderade i denna rapport har vi genomfört samma analyser baserat på en snävare definition av nedläggning 

(d.v.s. FAD-klassificering 20 och 30). Definition av nedläggning ändrar inte resultaten nämnvärt även om 

andelen med yrkesställning 0 (ingen kontrolluppgift) är någon procentenhet högre i dessa analyser.  
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Figur 21 Individers (företagares) yrkesställning på arbetsmarknaden efter en företagsnedläggning 

 

Resultatet visar inga tydliga trender över tiden och fördelningen mellan de olika alternati-

ven förefaller vara någorlunda jämn över hela observationsperioden. Det är dock en relativt 

hög andel som är företagare även året efter en nedläggning. Utan mer ingående analyser är 

det svårt att avgöra anledningen till detta, men det är troligt att de har svårare att hitta 

andra sysselsättningsalternativ och således väljer eller nödgas att fortsätta vara företagare.  

5.2 Åldersskillnader baserat på yrkesställning efter 
nedläggning 

De alternativ som en individ erbjuds på arbetsmarknaden är i stor utsträckning ålders-

relaterade. Vid hög ålder är det oftare svårare att få anställning och det är därför intressant 

att se närmare på den medelålder som varje yrkesställningskategori hade året före nedlägg-

ningen. I Figur 22 är det tydligt att egenföretagarna är den grupp med högst medelålder 

och detta antyder att de kan ha svårare att finna en alternativ sysselsättning. Det kan även 

vara så att de närmar sig pension och inte är i samma behov av att finna en alternativ 

sysselsättning. 
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Figur 22 Medelålder före nedläggning fördelat över yrkesställningskategori efter företagsnedläggning 

 

Även om medelåldern inte varierar mycket över tiden är det påfallande stora ålders-

skillnader mellan de olika kategorierna. De som blir anställda har lägst medelålder medan 

egenföretagarna har högst medelålder, följt av individer som saknar kontrolluppgifter. 

Anställda i eget aktiebolag har en medelålder på drygt 45 år och ligger relativt nära grup-

pen som blir anställd. Således förefaller ålder i stor utsträckning påverka individernas 

alternativ efter en nedläggning. Diagrammet kan även tolkas som att äldre individer i större 

utsträckning har svårare att bli sysselsatta och ser egenföretagandet som en alternativ 

sysselsättning fram till pensionsåldern. 

5.3 Branschskillnader baserat på yrkesställning 

Vi har redan diskuterat att det finns stora åldersskillnader mellan olika branscher och mel-

lan de olika yrkesställningskategorierna. Därför kan vi vänta oss att fördelningen mellan de 

olika kategorierna bör variera över olika branscher. Tabell 7 nedan visar mycket riktigt att 

andelen som blir anställda efter en nedläggning är låg inom exempelvis jordbruk, jakt och 

skog.  
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Tabell 7 Yrkesställning (2008) efter företagsnedläggning fördelat över bransch 

 Ingen 
kontrolluppgift 

 
Anställd 

Egen- 
företagare 

Anställd  
i eget AB 

Jordbruk, jakt och skog  13 % 33 % 48 % 7 % 

Fiske* 11 % 35 % 47 % 8 % 

Gruvor*  19 % 16 % 22 % 44 % 

Tillverkning 16 % 37 % 21 % 25 % 

Elektricitet, gas och vatten* 11 % 21 % 42 % 26 % 

Bygg 18 % 36 % 18 % 27 % 

Grossist- och detaljhandel  20 % 38 % 17 % 25 % 

Hotell och restauranger 16 % 33 % 26 % 25 % 

Transport, förvaring och kommunikationer 15 % 38 % 20 % 27 % 

Fastighetsförvaltning, kommersiell och 
hyresverksamhet 

14 % 47 % 18 % 20 % 

Utbildning  11 % 50 % 17 % 22 % 

Hälsa och socialt arbete  11 % 46 % 21 % 21 % 

Andra verksamheter, sociala och personliga 
tjänster  

17 % 57 % 17 % 9 % 

Anm. * markerar branscher med få företag. 

 

Det går inte att uttala sig om samtliga branscher eftersom antalet observationer inom ex-

empelvis fiske, gruvnäring, elektricitet, gas och vatten är låg (dessa branscher är markerade 

med en stjärna). Däremot kan vi utläsa att få går från en nedläggning direkt till en anställ-

ning inom hotell och Restaurang som är en stor grupp med en relativt låg medelålder (se 

avsnitt 4.5). Andelen anställda efter en nedläggning är högst inom branscherna fastighets-

förvaltning, utbildning, hälsa och andra verksamheter. Högst andel som saknar kontroll-

uppgift återfinns inom grossist- och detaljhandel, andra verksamheter samt byggbranschen.  

Handeln är en bransch med stor ekonomisk betydelse men som även karaktäriseras av 

mycket turbulens. Enligt Tillväxtanalys (2012a) är handeln (SNI45-47) den bransch som 

har flest företagsstarter och som även står för en hög total nettoomsättning och sysselsätt-

ning. Samtidigt är handeln en av de branscher som karaktäriseras av flest konkurser (Till-

växtanalys, 2012b) och nedläggningar. Dessa företagare förefaller ha något svårare att ta 

sig tillbaka på arbetsmarknaden via anställning efter en nedläggning. 

5.4 Regionala skillnader baserat på yrkesställning 

Yrkesställningen efter en nedläggning påverkas sannolikt av de regionala förutsättning-

arna. I vissa regioner finns det fler alternativ till det tidigare företaget och individer har fler 

möjligheter att ta sig tillbaka på arbetsmarknaden. Av Tabell 8 framgår att Stockholm och 

Uppsala har störst andel anställda efter en nedläggning. Västerbotten och Jämtland har få 

som saknar kontrolluppgift, medan det är vanligt att fortsätta med företagande i till exem-

pel Kalmar, Halland, Dalarna och Västerbotten. 
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Tabell 8 Yrkesställning (2008) efter företagsnedläggning fördelat över bransch 

 Ingen  
kontrolluppgift 

 
Anställd 

Egen- 
företagare 

Anställd  
i eget AB 

Stockholm 18 % 44 % 19 % 19 % 

Uppsala 18 % 44 % 20 % 17 % 

Södermanland 18 % 38 % 26 % 18 % 

Östergötland 14 % 42 % 24 % 20 % 

Jönköping 14 % 39 % 26 % 21 % 

Kronoberg 12 % 42 % 30 % 16 % 

Kalmar 15 % 38 % 31 % 17 % 

Gotland 11 % 42 % 27 % 20 % 

Blekinge 15 % 39 % 28 % 18 % 

Skåne 20 % 40 % 23 % 16 % 

Halland 14 % 38 % 26 % 21 % 

Västra Götaland 17 % 40 % 25 % 18 % 

Värmland 14 % 39 % 29 % 17 % 

Örebro 17 % 38 % 25 % 21 % 

Västmanland 17 % 40 % 20 % 24 % 

Dalarna 13 % 37 % 30 % 20 % 

Gävleborg 15 % 38 % 27 % 20 % 

Västernorrland 16 % 40 % 28 % 15 % 

Jämtland 12 % 40 % 28 % 19 % 

Västerbotten 11 % 40 % 28 % 21 % 

Norrbotten 15 % 39 % 27 % 19 % 

 

Tabellen visar att det förekommer en del länsvariationer. Sannolikt finns det regionala 

förutsättningar som påverkar individernas yrkesställning men av tabellen ovan är det svårt 

att dra några tydliga slutsatser.  
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6 Nedläggning av enskilda firmor med fler än tre 
anställda 

6.1 Företagskarakteristik året före nedläggning 

Som ett komplement till analyserna av fåmansbolag fokuserar denna del av rapporten på 

enskilda firmor. Dessa firmor är direkt kopplade till individernas identiteter och därför går 

det inte att följa ägarskiften på samma sätt som med fåmansbolag i kapitel 4. I stället för-

litar vi oss på FAD för att identifiera företag som har lagts ned och jämför de nedlagda 

företagen med dem som överlever.  

På grund av att FAD följer dynamiken hos de anställda i olika företag går det inte att stu-

dera de allra minsta enskilda firmorna. Därför har vi fokuserat på företag med fler än tre 

anställda. Kravet på tre eller fler anställda behövs på grund av FAD-klassificeringens 

uppbyggnad, men det innebär tyvärr att vi får ett relativt litet urval med runt 1 000 

observationer per år. Detta trots att enskilda firmor är den vanligaste företagsformen i 

Sverige. En majoritet av dessa företag består dock av endast en person. Med så få 

observationer blir de regionala och branschrelaterade analyserna intetsägande. Därför 

presenterar vi i detta kapitel enbart information om antal anställda, omsättning och vinst 

för företagen samt ägarnas ålder året före nedläggning. 

6.2 Antal anställda året före nedläggning 

Figur 23 visar att antalet anställda inom denna grupp företag har ökat över tiden. De före-

tag som lades ned 2005 hade i medeltal 5,9 anställda år 2004 och i slutet av perioden hade 

siffran ökat till 6,3 anställda.  

Figur 23 Antal anställda året före nedläggning för enskilda firmor med fler än tre anställda. 

 

Enskilda firmor med fler än tre anställda som läggs ned förefaller således anställa ungefär 

lika många som fåmansföretagen, i genomsnitt. Företag som klassas som kvarvarande 

ligger runt 5,6 anställda över hela observationsperioden. De är tydligt att medelvärdet för 

företag som lagts ned är högre än för företag som fortlöper, vilket kan bero på att före-

tagarna finner andra alternativ, blir uppköpta av större företag eller ombildas.  
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En juridisk ombildning borde klassas som kvarvarande i FAD men det finns en möjlighet 

att vissa klassas som nedlagda.   

6.3 Omsättning året före nedläggning 

Omsättningen för nedlagda enskilda firmor ökade under perioden, från cirka 3,4 miljoner 

kronor till 3,8 miljoner året före nedläggningen. Således hade dessa företag en betydande 

omsättning men eftersom de är få till antalet går det inte att uttala sig om orsakerna till 

alternativt effekterna av deras nedläggning. Intressant att notera är dock att de hade en 

lägre omsättning än de företag som klassas som kvarvarande. Företag som överlevde mel-

lan 2005 och 2006 hade i genomsnitt knappt 4 miljoner kronor i omsättning 2004. Samma 

siffra för företag som överlevde mellan 2007 och 2008 var knappt 4,5 miljoner kronor 

2007.  

Figur 24 Omsättning året före nedläggning för enskilda firmor med fler än tre anställda. 

 

Av Figur 24 ovan framgår att den genomsnittliga omsättningen ökade under perioden, för 

båda kategorierna. De nedlagda företagen redovisade dock konstant en lägre genomsnittlig 

omsättning, även om de förefaller ha en betydande omsättning. 

6.4 Vinst året före nedläggning 

Företagen som lades ned hade ett genomsnittligt rörelseresultat som varierade mellan 

400 000 och 500 000 kronor (Figur 25). Resultatet ökade något under perioden. Beaktar vi 

även rörelsemarginalen ser vi i Figur 26 att även den ökade successivt under perioden, från 

runt 11 procent 2005 till runt 15 procent år 2008. 
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Figur 25 Rörelseresultat året före nedläggning för enskilda firmor med fler än tre anställda. 

 

Figur 26 Rörelsemarginal året före nedläggning för enskilda firmor med fler än tre anställda. 

 

Av Figur 25 och Figur 26 framgår att de nedlagda företagen hade en liknande vinst (mätt i 

rörelsemarginal) som gruppen kvarvarande även om de ligger något lägre i absoluta tal. 

Med andra ord är rörelsemarginalen ungefär densamma även om de nedlagda företagen 

hade lägre omsättning och vinst. Generellt kan man säga att företagen som läggs ned är 

relativt välmående och står för en större sysselsättning än de kvarvarande, och de liknar till 

stor del de kvarvarande företagen när det gäller rörelsemarginal. Därför är vår slutsats att 

dessa företag inte läggs ned på grund av undermåliga resultat utan främst klassas som 

nerlagda på grund av naturlig dynamik och ombildningar. 
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6.5 Företagarnas ålder året före nedläggning 

Figur 27 visar hur medelåldern bland företagare som lagt ned en enskild firma sjönk under 

observationsperioden. I början av perioden var medelåldern drygt 44 år medan den var 

drygt 43 år i periodens slut, 2008. Skillnaden är således knappt ett år. Även för gruppen 

kvarvarande sjönk ägarnas medelålder över tiden. 

Figur 27 Företagarnas ålder året före nedläggning för enskilda firmor med fler än tre anställda. 

 

Intressant att notera är att dessa företagare även har en lägre medelålder än egenföretagarna 

som presenterades i kapitel 5. Detta tyder på att denna grupp företagare inte gör en ålders-

relaterad exit utan att det i stället är andra saker som har större betydelse. Sådana anled-

ningar kan vara att ägarna får bättre alternativ på arbetsmarknaden eller säljer företaget till 

ett större bolag, men det kan även bero på att resultaten inte är tillfredsställande.  
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7 Diskussion och slutsatser  

7.1 Inledande diskussion 

Ägarskiften är en mycket aktuell fråga i näringslivet såväl i Sverige som i många andra 

europeiska länder. I Sverige har vi en åldrande befolkning där många stora årskullar kom-

mer att gå i pension under de närmaste åren. För svenskt näringsliv är detta en viktig fråga 

eftersom många av dagens företagsägare tillhör just de stora årskullarna som närmar sig 

pensionen. Jämfört med många andra länder har faktiskt Sverige en förhållandevis stor 

andel företagsägare som är 55 år och äldre, och genomsnittsåldern på Sveriges företagare 

har stadigt ökat sedan 1990. Den åldrande populationen företagsägare är en viktig fråga, 

inte bara ur ett strikt näringslivsperspektiv utan också ur ett bredare samhällsperspektiv, 

eftersom det är oklart vad som kommer att hända med alla företag när deras ägare vill göra 

en exit och lämna sina företag. Vi har under ett antal år vetat om att många svenska före-

tag, inte minst små och medelstora, kommer att byta ägare eller läggas ned, men det har 

inte funnits tillräcklig systematisk kunskap om vad som karakteriserar dessa företag och 

vad som händer med dem (Wennberg et al., 2011; Wiklund et al., 2013).  

Mot bakgrund av detta har vi i denna rapport fokuserat på att fördjupa bilden av ägar-

skiften i privatägda svenska företag. Vi har särskilt utgått ifrån tre olika typer av ”exits” 

eller ägarskiften: interna skiften där ägandet förs vidare inom företagsägarens familj, ex-

terna skiften där ägandet tas över av helt nya ägare utan kopplingar till tidigare ägares 

familj, och nedläggningar. Våra analyser kastar således nytt ljus på de företag som inte 

byter ägare, för att se om de på något sätt är annorlunda i förhållande till de företag som får 

nya ägare eller läggs ned.  

Vi har koncentrerat oss på beskrivande analyser där valet av exit och typen av ägarskifte 

har kopplats till företagskaraktäristiska såsom antal anställda, omsättning, vinst, ålder, 

bransch och region. Vi har delat upp företagen i två grupper: företag med färre än tio an-

ställda och företag med tio eller fler anställda. Vi har också gjort en översiktlig kartlägg-

ning av de personer som avvecklar sina företag och deras sysselsättning efter företags-

nedläggningen. Avslutningsvis har vi också inkluderat en analys av nedlagda enskilda 

firmor med fler än tre anställda. 

7.2 Övergripande slutsatser 

Tidigare erfarenheter och studier tyder på att äldre företagsägare i högre grad än andra 

väljer att skifta ägandet eller lägga ned verksamheten. Denna bild bekräftas i denna studie. 

Vi vill dock betona att det finns tämligen stora skillnader i ålder bland företagare i olika 

regioner och branscher. Detta pekar på att de åldersrelaterade utmaningar som företag och 

företagare står inför skiljer sig mellan olika delar av Sverige och också beroende på verk-

samhetens art. Exempelvis är företagarna i jord- och skogsbruksnäringen betydligt äldre än 

de inom hotell- och restaurangnäringen. Dessa olika näringars roll för samhällsut-

vecklingen skiljer sig också åt mellan olika regioner och län.   

Rimligtvis är beslutet att göra en exit och skifta ägandet vanligare i företag som presterar 

sämre än i företag som går bra. I de företag som går sämre kan ägarens ålder vara en orsak, 

men beslutet är förmodligen lättare att ta ifall företaget inte ger bra resultat. Våra analyser 

bekräftar även detta. Det är alltså vanligare med ägarskifte eller nedläggning bland de 

företag som uppvisar sämre finansiellt resultat (rörelsevinst).  
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Dock är det inga större skillnader i omsättning för de företag som skiftar internt, externt, 

lägger ned eller fortsätter verksamheten – åtminstone inte bland företagen med tio eller fler 

anställda. Större företag får också oftare externa nya ägare oavsett företagarens ålder. 

Generellt visar våra analyser att företag som går någorlunda bra skiftas, antingen inom 

ägarfamiljen eller till en ny extern ägare. På ett övergripande plan kan vi också dra slut-

satsen att det främst är de mindre företagen som läggs ner, det vill säga de med färre an-

ställda, lägre omsättning och sämre vinst. Detta gör att nedläggningarna inte torde utgöra 

några större problem utan förefaller snarare spegla en naturlig dynamik i näringslivet där 

de mindre och svagare aktörerna försvinner genom nedläggning. Under den studerade 

perioden ökar den stock av företag som vi studerar vilket ger ytterligare stöd för den slut-

satsen. Regelverket för försäljning av fåmansföretag har dock ändrats under observations-

perioden och det är svårt att avgöra vilken effekt det har haft på resultaten. Det kan även 

vara viktigt att beakta andra faktorer än de som är kopplade till företagens grundläggande 

karakteristik, såsom vilken roll dessa företag och företagare spelar i samhället. De kan 

uppfylla en viktig samhällsfunktion som inte tas över av andra aktörer på marknaden, och 

då kan vissa nedläggningar som förefaller oväsentliga ha en stor effekt på lokal och reg-

ional nivå. Även en kompletterande analys av var de anställda tar vägen efter en nedlägg-

ning kan ge ytterliggare insikt i effekterna av nedläggningarna. 

Analyserna visar exempelvis att det finns stora regionala skillnader i nedläggningar och 

typ av skifte, där vi bland annat ser att vissa landsbygdslän är betydligt mer utsatta än 

storstadslän när det gäller företagsnedläggningar. Samtidigt kan inflödet av nya företag 

vara mindre i de mer utsatta länen och regionerna i Sverige, och då finns det förstås en risk 

för att de företag som läggs ned fyller en viktig servicefunktion i lokalsamhället. I vissa 

delar av landet kan det också vara betydligt svårare att ersätta förlorade arbetstillfällen, 

även om det inte handlar om så många. Här är det också viktigt att påpeka att det inte bara 

finns regionala skillnader i vilken typ av exit och ägarskifte som är vanligt utan även 

branschvisa skillnader.   

När det gäller analysen av företagens överlevnadsgrad finns ett resultat som är relevant att 

lyfta fram. Vi fann att företag som byter ägare internt har en högre överlevnadsgrad än de 

företag som skiftas externt till nya ägare utanför den tidigare ägarens familj. Detta resultat 

håller oavsett storlek på företaget (det vill säga både bland företag med färre än tio an-

ställda och bland företag med tio eller fler anställda). Resultatet är intressant med tanke på 

den relativt låga andel företag som stannar kvar inom familjen, för våra resultat visar ju att 

det är vanligare med externt skifte. Det är alltså mer sannolikt att företagen som skiftar 

ägandet internt är stabila och överlever över längre tid. Med tanke på detta reslutat är det 

rimligt att hävda att olika typer av ägarskiften bör ha liknande förutsättningar ur ett 

skattemässigt perspektiv. Detta är dock inte riktigt fallet i dag  då beskattningen i praktiken 

ofta blir högre för interna skiften än för externa skiften (på grund av tolkningarna av de så 

kallade trädareglerna) (Wennberg, Hellerstedt och Nordqvist, 2013). Intressant nog visar 

också tidigare forskning att företag som får en ny intern ägare ofta har en starkare lokal 

förankring och fattar beslut med större hänsyn till olika lokala och regionala intressenter, 

jämfört med de företag där ägandet skiftas externt och kanske företagets huvudkontor 

flyttas från orten eller regionen. 

Våra analyser har visat att det i vissa regioner och län i Sverige är vanligare med externa 

ägarskiften och nedläggningar än med interna skiften. Vissa regioner är alltså mer utsatta 

än andra när det gäller långsiktiga konsekvenser av ägarskiften. För att få en komplett bild 

av olika regioners utsatthet när det gäller ägarskiftens roll på till exempel sysselsättning 
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och skatteintäkter bör vi dock undersöka hur många nya företag som tillkommer (och inte 

bara hur många som lägger ner). Denna typ av undersökning har dock varit bortom denna 

rapports syfte.  

Våra analyser visar att det är få enskilda firmor som anställer fler än tre personer och som 

läggs ned (runt 1 000 observationer per år), och därför är det svårt att uttala sig om effekt-

erna och orsakerna. Vi kan dock se att dessa företag överlag verkar vara välmående och att 

de drivs av relativt unga företagare. Därför kan man tänka sig att ägarna lägger ned sina 

företag på grund av att de ser bättre alternativ. Det kan även vara så att företagen köps upp 

av större företag och på så sätt överlever även om de klassas som nedlagda.   
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