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Tillväxt handlar dock främst om… 

• Kunskap/innovation + entreprenörskap  nya 

och/eller växande företag 

• Ett förmånligt entreprenöriellt ekosystem  

– Många aktörer och kompetenser som ska samverka  

– Tillräckligt sparande som söker sig till den sektorn 

• Skattereglerna centrala 

– Kontraktsverktyg för att harmoniera incitamenten för 

alla nyckelaktörer 



Samverkan i värdeskapandet 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Privatpersoner   Sparare    (pension och övrigt)   

Investerare   

Kapitalförvaltare   

Slutliga förmånstagare   

Penningförvaltande institutioner   

Nytt företag   

VC - bolag   

Finansiella resurser i kombination 
med kompletterande kompetenser   

Affärsänglar   Aktörer på andrahandsmarknaden   

Rekryterade nyckelpersoner   Entreprenör   

Idé/innovation   Växande ftg   Stort företag   

Tid   

Värdeskapande   



Skattereglerna viktig faktor 

 • På 70-talet var den reala beskattningen av 

individuellt företagsägande regelmässigt > 100 % 

• Förmögenhetsskatt bort i flera steg 

– Avskaffad på onoterade aktier redan 1991 

• Arvs- och gåvoskatt bort 2004 

• Bolagsskatt från drygt 50 till 22 % 

• Lättade fåmansbolagsregler och lägre skattesats 

(20 eller 25 %) 

• Kapitalvinst och utdelning från näringsbetingade 

aktier skattefri 2003 → konsumtionsskatt för stora 

ägare 



Skattereglerna och ekosystemet 
• Förmånligt för ägare/grundare 

• och för sparande i allmänhet, men 

– i fondprodukter eller noterade värdepapper 

– P-sparande via arbetsgivaren 

– bostäder (ingen fastighetsskatt, ränteavdrag) 

• Utlåning till eller mindre delägande i bolag där man 

jobbar eller är närstående har hög skatt 

• Hög skatt nyckelpersoner som behöver rekryteras 

– Skattekil på 65–70 % (ca hälften på lägre inkomster) 

• Kan ej dela med sig av det framtida ägandet på ett 

skatteeffektivt sätt till alla nödvändiga aktörer  

kapitalet flyter då inte till entreprenörssektorn 

 



Slutsatser 

• Gäller att skapa förutsättningar för det riskvilliga 

kapitalet att möta och kunna sluta effektiva avtal 

med entreprenörer och andra bärare av 

nyckelkompetenser 

• Optioner central komponent som inte kan 

användas effektivt i Sverige av skatteskäl 

• Regler tar för givet att den största risken tas av de 

finansiella investerarna 

 



Slutsatser forts. 
• och att de finansiella resurserna är den trånga sektorn 

• Inte fallet i innovationsbolag 

• VC-bolagen kan diversifiera bort risk 

• Trånga sektorn är entreprenörsinsatsen som är 

nödvändig för att ge hävstång till finansiell inv. 

• Nyckelpersoner bidrar med specialiserat humankapital  

– Hög risk och hög alternativkostnad  

• Båda vill ha del i förväntade kapitalvärden 

 

• Skattesystemet slår in kil som gör att ekosystemet 

inte blir komplett 

 

 

 


