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Sammanfattning 
I och med att en stor del av de små och medelstora bolagen idag är uppbyggda och drivs av 
fyrtiotalister, som inom en tioårsperiod kommer att gå i pension, kommer troligtvis 60 procent 
av dessa att genomföra någon form av ägarskifte. Den här uppsatsen speglar framförallt 
problematiken vid generationsskiften inom familjeföretag och endast kortfattat försäljning till 
utomstående.     

Vi har valt att använda oss av en deduktiv ansats, då vi har nyttjat befintliga teorier och 
tidigare rön som redan finns för att ta fram teori till vår framställning. Vi har sedan testat den 
här teorin empiriskt genom intervjuer. Till vår framställning ansåg vi även att en kvalitativ 
metod var mest lämplig för insamlandet av vår empiri, då den ger oss större flexibilitet vid vår 
datainsamling.   

Ett ägarskifte innebär inte bara problem av ekonomisk karaktär, utan även många viktiga 
frågeställningar är av mer känslomässig sort. Vem passar bäst att driva verksamheten? Vem 
vill ta över företaget? Hur ska syskonen kompenseras? De här frågorna i samband med 
generationsskiften kan ofta skapa turbulens inom en familj. I familjeföretag, där fler än en 
familjemedlem arbetar, uppstår även lätt rivalitet och kamp om högre befattningar, vilket kan 
bidra till allvarliga problem i företaget.   

Det är framförallt tre olika regler som är av ekonomisk betydelse för generationsskiften; 
slopandet av arv- och gåvoskatten, den nya 3:12-regeln och delar av de nya 
förmånsrättsreglerna.   

I vår framställning beskrivs olika överlåtelsemetoder och företagsvärderingsmodeller vid ett 
generationsskifte. Vi beskriver även kortfattat finansiering vid ett ägarskifte inom en familj. 

Empirin och analysen visar hur revisorer och banker som rådgivare arbetar med 
generationsskiften och hur de olika delarna i vår teori tillämpas i verkligheten.  

I slutsatsen kom vi fram till att de två stora huvudproblemen, vid generationsskiften inom 
familjeföretag, är av ekonomisk och personell karaktär. Vår studie visar att det sistnämnda 
problemet är det mest svårhanterliga. När flera syskon är aktuella övertagare, nämns ett flertal 
lösningar, där det framförallt är viktigt att ett avtal har skrivits. Vi har även kommit fram till 
att både slopandet av arv- och gåvoskatten och införandet av den nya 3:12-regeln har 
underlättat för familjeföretag som står inför ett generationsskifte. Beroende på olika 
familjesituationer används olika överlåtelsemetoder, och beroende på olika företagsformer 
används antingen avkastningsvärderingsmetoden eller substansvärdemetoden.   

  

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Many small and middle sized companies are today build and run by 
businessmen/businesswomen born in the forties. Within a period of ten years these company 
owners will retire and about 60 percent will probably implement some kind of ownership 
change.  This essay reflects the complex problems which appears when a business change 
owner in a family and only concise when a business sales to an outsider.    

We have chosen to use a deductive approach, since we have used existing theories and 
previous findings that already exist to create theory to our essay. Then we have tested this 
theory empirical by our interviews. We also considered that a qualitative method would be the 
most suitable when we collected information to our empirical investigation, since it gives us 
more flexibility when we collect our data.   

Both economical and personal problems often occur when a business changes owner. Many of 
the problems are of personal characteristics: Who is most suitible to run the business? Who is 
ready to take over the business? How will the possible sisters and brothers be compensated? 
These questions often cause disagreements within a family. Serious problems can also occur 
when family members disagree about the highest position. 

This essay will describe three different rules which have an economical importance for a 
change of generation in a family business; the abolishment of inheritance- and gift taxes, the 
new 3:12-rule and parts of the new preferential right rules.   

The essay will describe different transfer methods and the models of valuation of a company. 
We also concise will describe the financing part when a business change owner in a family.  

The empirical investigation and the analyze of the essay shows how auditors and banks work 
with change of generations and how the different parts in our theoretical part applies in 
reality.  

We stated two main problems in the conclusion of our essay, the economical and the personal 
problems. We have established that the last mentioned problem is the most difficult problem 
to handle. There are several solutions when there is many actual siblings, which wants to take 
over the business. In this situation it is important with a contract. Our conclusion says that 
both the abolishment of inheritance- and gift taxes and the introduce of the new 3:12-rule 
have facilitated for businesses which soon will change owner in a generation. Different 
transfer methods are used depending on different situations in a family, and either the net 
asset value or the value of return is used depending on the type of the business.  
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T 

1. Inledning 
I det här kapitlet börjar vi med att presentera varför vi valt att fördjupa oss i problematiken 
kring generationsskiften inom familjeföretag. Därefter följer vår bakgrund, 
problemformulering, syfte, och avgränsning. Slutligen kommer olika begrepp att förklaras.  
 
1.1 Inledning 
 
En företagsöverlåtelse sker då en ägare överlåter sitt företag till en ny ägareTP

1
PT. En sådan 

företagsöverlåtelse är viktig att planera i god tid för att åstadkomma ett så skattemässigt 
fördelaktigt resultat som möjligt och även för att undvika problem som kan uppstå i 
framtiden, då överlåtelsen väl är genomfördTP

2
PT. Ett ägarbyte sker oftast på tre olika sätt: 

 
• Företaget säljs till någon utomstående. 
• En kompanjon ska lösas ut. 
• Företaget överlåts inom familjen, det vill säga ett generationsskifte sker.TP

3
PT 

 
I det enskilda fallet är det inte ovanligt med en kombination av de olika alternativenTP

4
PT.TP

 
PT 

 
När en företagsöverlåtelse sker till utomstående är övergången av äganderätten till aktierna 
relativt enkel. Det krävs dock en bra genomförd företagsvärdering av en extern expert, vid 
prissättning av företaget, för att finna ”rätt” köpare.TP

5
PT För vissa innebär köpet endast ett sätt att 

komma åt exempelvis företagets produkter, marknadsandelar eller specifik kompetens, medan 
andra snarare köper företaget för att förverkliga en livsdröm.TP

6
PT  

 
Ett generationsskifte inom en familj är däremot en mer komplex process, då det är mycket att 
ta hänsyn tillTP

7
PT. Det kan vara allt från olika juridiska problem till frågor av personlig och 

känslomässig karaktärTP

8
PT. Stora delar av problemen, i samband med generationsskiften består 

även av den ekonomiska biten, där det bland annat är skatterna som påverkar företagets 
möjligheter till överlevnad och utvecklingTP

9
PT. 

 
Eftersom ett generationsskifte inom en familj är en mer komplex process, än en 
företagsöverlåtelse till utomstående, ansåg vi det inspirerande att fördjupa oss i just den 
problematiken. Så vitt vi vet och har fått uppfattningen om, har det tidigare gjorts få 
undersökningar inom det här ämnet, vilket också bidragit till att vi valt att inrikta oss på det 
här problemet.  
 
 
 
 
 
                                                 
TP

1
PT Hydén-Wiberg, 2000, s 10 

TP

2
PT www.radratt.se 

TP

3
PT Hydén-Wiberg, 2000, s 10 

TP

4
PT www.fsb.se 

TP

5
PT NUTEK, 2005, s 14 

TP

6
PT Ibid, s 19 

TP

7
PT Sund, 2001, s 31 

TP

8
PT NUTEK, 2005, s 8 

TP

9
PT Sund, 2001, s 72 



 
1.2 Bakgrund 
 
Dåligt planerade och misslyckade ägarskiften är en av de vanligaste orsakerna till konkurser 
och nedläggningar inom EU. Varje år försvinner tiotusentals företag med hundratusentals 
anställda på grund av att de misslyckas med genomförandet av ägarskiftet.10 Av den orsaken 
är det viktigt för företagarna att redan i ett tidigt skede tänka på att bevara, utveckla och 
planera för nästa generation11. Ett ägarskifte är till stor del en mental process och det är därför 
viktigt att det ges tid för olika beslut och lösningar att successivt växa fram12. I vissa fall 
förekommer det även att en sådan planering startar redan innan ett företag bildas13. Det krävs 
även viss planering efter generationsskiftet för att den äldre generationens ekonomi ska vara 
tryggad14. Då regeringen i januari 2005 slopade arv- och gåvoskatten finns det dock, ur 
beskattningssynpunkt, inte längre någon anledning att planera och genomföra 
generationsskiften under den äldre generationens livstid15.  
 
Ett ägarskifte kan ses som en process bestående av fyra överlappade faser: 
 
Fas 1 – Väcka frågan och sätta igång med förberedelserna. 
Fas 2 – Skaffa kunskaper om och reflektera kring olika lösningar. 
Fas 3 – Välja ägarskifteslösning. 
Fas 4 – Genomföra vald lösning, samt hantera tiden efter skiftet.16

 
Det finns många olika anledningar till varför en ägare av ett familjeföretag bör lämna över 
företaget till den yngre generationen. Anledningar som ofta berörs är att ett generationsskiftes 
främsta syfte är att trygga företaget och dess värdetillväxt. Viljan att behålla ägandet inom 
familjen samt att nyttja den yngre generationens intresse är också vanliga orsaker. Ytterligare 
faktorer, som ofta talar för ett generationsskifte, är lojaliteten inom familjen samt väsentliga 
erfarenheter och kunskaper om verksamheten som lätt kan överföras.17  
 
Troligtvis kommer cirka 60 procent av de små och medelstora företagen i Sverige inom en 
tioårsperiod att genomföra något slags ägarskifte. En av orsakerna är att en stor del av bolagen 
är uppbyggda och drivs av fyrtiotalister som kommer att gå i pension.18 Tyvärr misslyckas 
många familjeföretagare med ägarskiften inom familjen. För att skapa goda möjligheter att 
lyckas med ägarskiften krävs det därför att företaget är redo att förändra tidigare rutiner och 
traditioner.19 Det är viktigt att barnen får ta över företaget på sina egna villkor, eftersom det 
ska finnas möjlighet att anpassa inriktningen på verksamheten till något som passar dem20. 
Det behövs därför en successiv inskolning för att ta över ledaransvaret21. En 
ägarskiftesprocess kan även underlättas om utomstående rådgivare, som alla känner 

                                                 
10 Johansson-Falk, 1998, s 13 
11 Sund, 2001, s 25 
12 NUTEK, 2005, s 6 
13 Hydén-Wiberg, 2000, s 11 
14 www.fsb.se 
15 Prop. 2004/05:25 
16 NUTEK, 2005, s 7 
17 Sund, 2001, s 27-28 
18 Ibid, s 6 
19 Johansson-Hult, 2002, s 25-26 
20 Ibid, s 11 
21 Ibid, s 41 
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förtroende för, kopplas in och kan se på verksamheten på ett objektivt och neutralt sättTP

22
PT. 

Rådgivaren har gedigen kunskap och erfarenhet av sitt område och kan på så sätt ge nya 
infallsvinklar innan ägaren tar beslut angående skiftetTP

23
PT.  

 
1.3 Problemformulering 
 
Vi har formulerat följande frågeställningar: 
 

• Vilka problem uppstår vid generationsskiften och hur löses dessa? 
• Om det är flera syskon som är aktuella övertagare och inte alla vill/kan ta över, hur 

kompenseras dessa? Vad karaktäriserar en lämplig övertagare? 
• Hur har generationsskiftena påverkats av slopandet av arv- och gåvoskatten, den nya 

3:12-regeln, och delar av de nya förmånsrättsreglerna? 
• Vilka överlåtelse- och värderingsmetoder finns och är aktuella? 

 
1.4 Syfte 
 
Vi avser att utreda den problematik som uppstår vid ett ägarskifte i familjeföretag. Vår 
målsättning är att framförallt belysa problemen ur revisorers och bankers rådgivande 
perspektiv.  
 
1.5 Avgränsning 
 
Vår framställning speglar framförallt problematiken kring generationsskiften inom små och 
medelstora familjeföretag. Vi har valt att ej beröra företagsförsäljning till utomstående. I 
synnerhet ligger vår inriktning i teorin på den skattemässiga situationen som kan uppstå i 
samband med en företagsöverlåtelse vid ett generationsskifte.   
 
1.6 Begrepp 
 
 Civilrätt = rör förhållandet mellan enskilda rättssubjekt såsom personer och företagTP

24
PT. 

 
 Familjeföretag = en eller flera familjemedlemmar äger aktier i företaget, samt har ett 

visst inflytande över företagets utveckling och successionTP

25
PT.  

 
 Fåmansföretag = ett aktiebolag där maximalt fyra personer äger aktier som motsvarar 

mer än hälften av rösterna för samtliga aktierTP

26
PT.  

 
 Företagsinteckning = innebär att ett företag ställer företagets egendom som säkerheter, i 

samband med att företagaren tar ett lån, exempelvis banklånTP

27
PT.  

 
 Goodwill = benämns inom företagsvärdering och redovisning som skillnaden mellan 

värdet på hela företaget vid förvärv (priset) och det marknadsmässiga värdet på de 

                                                 
TP

22
PT Ibid, s 25-26 

TP

23
PT NUTEK, 2005, s 13 

TP

24
PT www.eu-upplysningen.se 

TP

25
PT Sund, 2001, s 26 

TP

26
PT 56 kap. 2 § IL (1999:1229) 

TP

27
PT www.bostadsbranschen.se 
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enskilda tillgångarna minskat med skulderna. Goodwillvärdet kan även uttryckas som 
bland annat företagets marknadsställning, kompetens hos personalen och 
produktutveckling.TP

28
PT 

 
 Kvalificerad aktie = Någon av följande tre förutsättningar ska vara uppfyllda: 

 
1) Under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren ska 

aktieägare/närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning. 
2) Under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren ska 

aktieägare/närstående varit verksam i betydande omfattning i ett annat 
fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. 

3) Under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren ska 
företaget, eller förmedling genom annan juridisk person, äga aktier i ett annat 
fåmansföretag i vilket aktieägare/närstående varit verksam i betydande 
omfattning.TP

29
PT 

 
 Obligationsrätt = förhållandet mellan två parter som har ett avtal sinsemellan, skriftligt 

eller muntligtTP

30
PT.  

 
 P/E-tal = Price/Earnings = vinstmultiplikator, börskursen för en aktie dividerad med 

vinsten per aktie efter skatt. P/E-talet används ofta som ett av flera nyckeltal för 
jämförelser mellan olika aktier.TP

31
PT  

 
 Realisationsvinst = skatterättslig term för vinst som uppkommer vid avyttring av 

egendom som stigit i värde efter förvärvet. Realisationsvinster är skattepliktiga och 
beskattas i inkomstslaget kapital.TP

32
PT  

 Revers = skuldförbindelse TP

33
PT. 

 
 Sakrätt = rättigheter som åtnjuter tredjemansskydd, det vill säga en person som det inte 

finns ett avtalsförhållande medTP

34
PT. 

 
 Skalbolag = aktiebolag som vanligen inte har andra tillgångar än mycket likvida, till 

exempel kassa och omsättningsbara värdepapper, och som alltså inte bedriver någon 
rörelseTP

35
PT. 

 Säljarrevers = skuldförbindelse från köparen till säljaren som  
tecknas vid köpetTP

36
PT. 

 
• Äkta koncern = Då ett aktiebolag innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier 

eller andelar i den juridiska personenTP

37
PT. 

                                                 
TP

28
PT www.ne.se 

TP

29
PT Sund, 2001, s 286 

TP

30
PT Zetterström, 2003, s 142 

TP

31
PT www.ne.se 

TP

32
PT www.ne.se 

TP

33
PT www.ne.se 

TP

34
PT Zetterström, 2003, s 143 

TP

35
PT www.ne.se 

TP

36
PT www.fmf.se 

TP

37
PT 1 kap 11§ 1p ABL (2005:551) 



2. Metod 
I följande avsnitt redogörs för olika metodsätt och för de metoder vi använt oss av i vår 
uppsats. Vi beskriver även hur datainsamlingen och hur genomförandet av intervjuerna gått 
till. Slutligen för vi en trovärdighetsdiskussion. Syftet med kapitlet är att försöka skapa en bild 
för läsaren hur vi har arbetat och varför vi arbetat på detta sätt. 
 
2.1 Deduktiv och induktiv ansats 
 
Det finns två olika sätt att dra slutsatser om verkligheten. Den ena strategin kallas deduktion 
och bygger på att undersökaren först skaffar sig vissa förväntningar om det som ska 
undersökas och sedan undersöker om det stämmer i verkligheten. Undersökarens 
förväntningar bygger på empiriska rön och tidigare teorier, det vill säga undersökaren går 
”från teori till empiri”.38 Den kritik som riktats mot ansatsen är att forskaren ofta har en 
tendens att enbart leta efter den information som han/hon själv finner väsentlig. Genom att 
utgå från konstaterade förväntningar riskerar vi att viktig information förbises.39

 
Den induktiva ansatsen innebär att allmänna slutsatser dras utifrån empiriska fakta40. Här går 
forskarna motsatt väg gentemot den deduktiva ansatsen, nämligen ”från empiri till teori”. 
Målet med forskningen är att upptäcka något nytt genom att låta empirin ”tala”. Insamlingen 
av data sker med ett öppet sinne, det vill säga utan några förväntningar och förutfattade 
meningar på resultatet av undersökningen.41 Eftersom den induktiva slutledningen bygger på 
empiri som oftast består av ett urval av populationen, kan resultatet aldrig sägas vara sant till 
100 procent. Resultatet kan endast vara mer eller mindre sannolikt.42

 
Vi har valt att använda oss av den deduktiva ansatsen, det vill säga att vi har nyttjat befintliga 
teorier och tidigare rön som redan finns för att ta fram teori till vår framställning. Sedan har vi 
testat den här teorin empiriskt genom intervjuer. 
 
2.2 Kvalitativ eller kvantitativ ansats 
 
Det grundläggande antagandet i Jacobsens bok (2002) är att de kvalitativa och kvantitativa 
ansatserna inte skiljer sig principiellt från varandra. De är bara olika metoder för att samla in 
empiri och de lämpar sig för olika sammanhang.43 Båda metoderna resulterar i information 
som undersökaren själv i slutändan måste analysera och tolka44. Vilken metod som väljs bör 
bero på typen av problemställning, det vill säga ”vilken metod passar bäst till just min 
problemställning?”45. 
 
Kvalitativ ansats innebär att forskaren undersöker relativt få enheter noggrant46. För att 
undersöka och beskriva verkligheten använder sig forskaren, i en kvalitativ ansats, av ord där 
insamlingen av informationen sker genom olika former av intervjuer eller studier47. 

                                                 
38 Jacobsen, 2002, s 34 
39 Ibid, s 35 
40 Thurén, 1991, s 19 
41 Jacobsen, 2002, s 34- 35 
42 Thurén, 1991, s 20-21 
43 Jacobsen, 2002, s 49 
44 Ibid, s 44 
45 Ibid, s 189 
46 Ibid, s 160-161 
47 Ibid, 2002, s 38 
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Kvalitativa metoder är mer öppna för ny information som dyker upp och ger mycket större 
utrymme för uppgiftslämnaren, då det nästan inte finns några begränsningar på de svar denne 
kan ge48. Tyngdpunkten ligger hos den unike uppgiftslämnaren och hans/hennes utlämnade 
detaljer49.  
 
En nackdel, med den kvalitativa metoden, är att den är resurskrävande. Intervjuer, bearbetning 
och sammanställning tar ofta lång tid. Ett ytterligare problem som den kvalitativa metoden 
medför är den närhet som kan uppstå vid intervjuer och att den inte går att generalisera. 
Metoden kan leda till att undersökaren förlorar sin objektivitet och sitt kritiska 
förhållningssätt. Det kan då vara svårt att komma med kritik och kommentarer, då en alltför 
nära relation till intervjuobjektet uppstått.50

 
Kvantitativ ansats försöker i motsats till den kvalitativa mäta verkligheten med siffror, den är 
så att säga betydligt mer matematisk än den kvalitativa metoden51.  Den kvantitativa metoden 
karakteriseras också av att många enheter undersöks som inte går in på djupet52. Metoden ger 
möjlighet till ett stort urval och därmed en bra representation av populationen. 
Undersökningarna sker ofta med hjälp av frågeformulär och i enkäter med fasta 
svarsalternativ, vilket innebär att undersökaren och respondenten inte får samma kontakt.53

 
Vi har som arbetssätt valt att använda den kvalitativa metoden framför den kvantitativa när vi 
ska samla in vår empiri. Vi anser att metoden är mest passande då den ger oss större 
flexibilitet vid vår datainsamling. Hade vi istället valt den kvantitativa metoden finns risken 
att vi inte skulle få fram lika stor variation i respondenternas åsikter eftersom frågorna är mer 
standardiserade och respondenterna kan ledas in i ett gemensamt tanke- och svarsmönster.  
 
2.3 Datainsamling 
 
Vi har byggt vår uppsats utifrån både primär- och sekundärdata. Primärdata är sådana data 
som vi själva samlat in och som är anpassad efter vår undersökning. Sekundärdata är 
information som redan finns och som samlats in av tidigare forskare.54

 
De sekundärdata, som vi använt oss av till vår uppsats, har främst samlats in från Karlstads 
universitetsbibliotek. Här har vi hittat litteratur och vetenskapliga artiklar från databaser och 
tidskrifter. Internet har också varit ett hjälpmedel.  
 
Vår primärdata utgörs av empirisk data som vi samlat in via intervjuer. Urvalet består av tre 
revisionsbyråer och två banker som är lokaliserade i Karlstad. För att kunna besvara vår 
problemställning på ett trovärdigt sätt ville vi att urvalet skulle bestå av både revisionsbyråer 
och banker. Vi kontaktade samtliga stora revisionsbyråer i Karlstad, varav tre stycken 
kunde/ville medverka i en intervju. Revisionsbolagen var Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
Ernst & Young och Lindebergs Grant Thornton. Vi fick även intervju med två banker i 
Karlstad, nämligen FöreningsSparbanken och Handelsbanken. 

                                                 
48 Jacobsen, 2002, s 39 
49 Ibid, s 43 
50 Ibid, s 47 
51 Ibid, s 46 
52 Ibid, s 281 
53 Ibid, s 38 
54 Ibid, s 153 
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2.4 Genomförande av intervjuer 
 
Efter att vi kontaktat flertalet revisionsbolag och banker fick vi tillslut bokat intervju med tre 
revisorer och två bankmän. Innan intervjuerna skickade vi ut intervjufrågorna via e-mail.  
 
Våra intervjuer genomfördes genom besök hos de olika företagen, vilka alla var belägna i 
centrala Karlstad. Alla respondenter godkände att vi använde en diktafon under intervjuerna. 
Vi förde även anteckningar, för att vara säkra på att vi inte skulle gå miste om viktig 
information. Respondenterna tillfrågades om de ville vara anonyma med sina svar i 
empiridelen, varav fyra av de fem respondenterna svarade att vi gärna fick nämna deras namn 
och företag, men då endast i källförteckningen. Den femte personen gav oss tillåtelse att 
nämna hans namn även i empiridelen. För att vara konsekventa och göra det lättare för läsaren 
beslutade vi oss för att ta med samtliga namn i källförteckningen och inga i empirin. 
 
Efter att ha sammanställt samtliga intervjuer skickade vi, via e-mail, ut de enskildas svar till 
respektive respondent för eventuella korrigeringar. Vi fick tillbaka en del korrigeringar och 
kompletteringar som vi sedan implementerade i vår framställning.    
 
2.5 Trovärdighetsdiskussion 
 
En undersökning är en metod för att samla in empiri. Empirin bör uppfylla två krav, nämligen 
att den bör vara giltig och relevant, det vill säga att vi mäter det vi önskar mäta samt att den 
bör vara tillförlitligt och trovärdig, det vill säga att undersökningen går att lita på och att den 
ska vara genomförd på ett trovärdigt sätt utan uppenbara mätfel. 55 Giltighet och relevans har 
den gemensamma beteckningen validitet och tillförlitlighet och trovärdighet kallas även 
reliabilitet56.    
 
Vi genomförde våra intervjuer genom att besöka de tillfrågade revisorerna och bankerna. 
Anledningen till att vi valde att göra besöksintervjuer var att vi tyckte dessa var mest 
trovärdiga, då vi fick direktkontakt med respondenterna och därmed bättre förståelse än vid 
exempelvis telefonintervjuer. Någon vecka innan intervjuerna skickade vi våra 
frågeställningar via e-mail till respondenterna, vilket gav dem möjlighet att förbereda sig inför 
den kommande intervjun.  
 
Under intervjuerna använde vi oss av en diktafon för att inte missa viktig och relevant 
information. Vi var medvetna om att diktafonen kunde påverka respondentens öppenhet och 
var därför noga med att fråga respektive intervjuperson om deras medgivande till att spela in 
samtalen. Vid intervjutillfället hade vi i åtanke att ställa våra frågeställningar på ett neutralt 
sätt och därmed undvika frågor som skulle kunna påverka respondenternas svar.   
 
Våra respondenter ville inte nämnas vid namn i empiridelen, vilket gör oss medvetna om att 
det blir en svaghet i trovärdighetsdiskussionen, då läsaren får svårt att kontrollera om 
informationen stämmer eller inte. Anonymiteten kan även vara en styrka, då respondenten 
inte undviker att ”berätta sanningen”.  
 
Efter intervjuerna var klara och sammanställda skickade vi ut dem via e-mail till 
respondenterna för att få ökad trovärdighet i arbetet.  

                                                 
55 Jacobsen, 2002, s  21-22 
56 Ibid, s  21-22 

 12



3. TEORI OCH REFERENSRAM 
I följande kapitel redogör vi för de teorier som sedan använts till vår analys. Vi inleder 
teoridelen med slopandet av arv- och gåvoskatten och fortsätter med 3:12-regeln och 
förmånsrättsreglerna. Därefter kommer olika metoder för generationsskifte och 
företagsvärdering att beskrivas. 
 
3.1 Problematik vid generationsskiften   
 
Generationsskiften är inte problemfria. Endast ett begränsat antal familjeföretag överlever den 
första generationen, och ännu färre kommande generationer. Talesättet ”förvärva, ärva och 
fördärva” innebär att ett familjeföretags livscykel vanligtvis pågår i tre generationer.57  
 
Ett ägarskifte innebär dels problem av ekonomisk karaktär och dels personella problem av 
mer känslomässig karaktär. Vem är bäst lämpad att driva verksamheten? Vem vill ta över 
företaget? Hur ska syskonen kompenseras? De här frågorna i samband med generationsskiften 
kan ofta skapa turbulens inom en familj. Besluten kräver både känsla och affärsmässigt 
förnuft, då det annars kan uppstå konflikter och tvister mellan familjemedlemmar. I 
familjeföretag, där fler än en familjemedlem arbetar, uppstår lätt rivalitet och kamp om högre 
befattningar, vilket kan bidra till allvarliga problem i företaget.58 För att ett ägarskifte inom en 
familj ska lyckas, krävs det att företagaren sätter affärsintressen framför familjeintressen, då 
lösningar som är rättvisa för barnen inte alltid är bra för företaget. Som tidigare nämnts är 
oftast ett framgångsrikt ägarskifte resultatet av en omfattande planeringsprocess som börjar 
långt innan själva skiftet äger rum.59

 
Ännu ett problem som kan uppstå vid ägarskiften är om företrädaren stannar i företaget, vilket 
medför att samspelet mellan den tidigare ägaren och efterträdaren är av stor betydelse. Tyvärr 
finns det alltför många exempel på skiften där företrädaren inte lyckas ”släppa taget”, utan 
istället fortsätter enligt sin tidigare roll som ägare och/eller VD.60  
 
3.1.1 Vad karaktäriserar en lämplig övertagare? 
 
Det unika kunnandet om företagande, som endast finns inom en snäv familjekrets, bedöms 
vara förenligt med maximering av företagets värde och anses vara det grundläggande skälet 
för generationsskifte som val av metod vid ett ägarskifte. Unik företagarkunskap förvärvas 
genom att observera verksamheten, då gärna genom praktik hos den äldre generationen. De 
efterträdande ser då den äldre generationen i arbete och de lyssnar till diskussioner om 
företagets problem inom familjekretsen. Det finns som tidigare nämnts kontaktnät inom 
affärslivet som kan förvärvas genom att den övertagande personen växer upp med 
familjeföretagande. Kontaktnätet består av goda relationer med bland annat kunder, 
leverantörer och andra företagare i närmiljön.61 Medmänskliga relationer inom familjen, 
träning av blivande företagare i en yngre generation och planering av överföring av 
äganderätten i företaget är framförallt tre huvudfaktorer som talar för ett lyckosamt 
generationsskifte62.  
 
                                                 
57 Johansson-Falk, 1998, s 39-41 
58 Ibid, s 39-41 
59 Ibid, s 51 
60 NUTEK, 2005, s 17 
61 Bjuggren-Sund, 2003, s 529-530 
62 Sund, 2001, s 29 
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3.2 Slopandet av arv- och gåvoskatten 
 
Arv- och gåvoskatten har under de senaste åren kritiserats hårt. Regeringen tillsatte därför, 
den 19 juni 2002, en kommitté som fick till uppgift att bland annat se över reglerna kring 
arvskatt och gåvoskatt. I budgetpropositionen inför 2005 föreslog regeringen att arv- och 
gåvoskatten borde slopas från och med den 1 januari 2005. Som skäl för slopandet framfördes 
följande motiv: 
 

• Svårigheter för efterlevande makar och sambor att betala alltmer i arvsskatt på grund 
av höjda taxeringsvärden på fastigheter. 

• Olikheter i värderingen av aktier vid arv- och gåvobeskattningen som har medfört att 
företag av skatteskäl flyttat från börsens A-lista till dess O-lista. 

• Efter börsfallet år 2000 ställdes krav på ändrade regler för beskattningen av arv för 
aktier och andra värdepapper. 

• Det har genom arv- och gåvoskatten, funnits möjligheter till skatteplanering. Genom 
skattens konstruktion i lagen om arvskatt och gåvoskatt har möjligheterna att på 
lagligt sätt minska arv- och gåvoskatten varit omfattande. 

• Arv- och gåvoskatten anses inte vara rättvis. Den är även relativt kostsam att 
administrera och beräknas kosta Skatteverket cirka 48 miljoner kronor per år. Slopad 
beskattning på arv och gåva kommer på lång sikt att leda till en minskad hantering av 
bouppteckningar och därmed lägre kostnader för Skatteverket.TP

 63
PT 

  
Mot bakgrund av dessa motiv och framförallt för att underlätta för generationsskiften i 
onoterade företag slopades därför arv- och gåvoskatten vid utgången av år 2004 TP

64
PT. 

 
3.3 3:12-regeln 
 
Inom beskattningen finns det en regel som kallas 3:12-regeln. Regeln har genomgått ett antal 
förändringar innan 1 januari 2006 för att göra det gynnsammare för företag. 3:12-regeln 
innehåller särskilda skatteregler vid utdelning från fåmansföretag och vid kapitalvinst vid 
avyttring av andelar i fåmansföretag. I normalt fall beskattas utdelning och kapitalvinst i 
inkomstslaget kapital men 3:12-regeln säger att dessa istället ska delas upp i inkomstslagen 
kapital och tjänst.TP

65
PT Avsikten är att undvika att småföretagare, som både jobbar i och äger sitt 

företag, omvandlar arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster genom att ta ut 
utdelning istället för lönTP

66
PT.  

 
Huvuddragen i den gamla 3:12-regeln innebar bland annat att de skattesatser som användes 
var 30 procent på kapitalbeskattad inkomst och 31-58 procent på tjänsteinkomst. I praktiken 
innebar det att företagaren skattade för ett gränsbelopp i inkomstslaget kapital som 
motsvarade en normal kapitalavkastning. Gränsbeloppet beräknades då endast för 
kvalificerade aktier.TP

67
PT Den del av det utdelade beloppet som översteg gränsbeloppet beskattas 

då i inkomstslaget tjänst. Gränsbeloppet beräknades med utgångspunkt i anskaffningsutgiften 
för aktier med tillägg för eventuellt sparat utrymme från tidigare år. På anskaffningsutgiften 
lades den lönesumman som utbetalats till andra anställda än aktieägare. Det underlag som 

                                                 
TP

63
PT Prop. 2004/05:25 

TP

64
PT Prop. 2004/05:25 

TP

65
PT Prop 2003/04:17 

TP

66
PT www.sweden.gov.se 

TP

67
PT www.lindebergs.se 



 15

räknades fram multiplicerades sedan med klyvningsräntan, det vill säga statslåneräntan + sju 
procentenheter.TP

 68
PT  

  
För att fåmansföretagen skulle få det gynnsammare infördes vissa lättnadsregler den 1 januari 
2006:  
 

• Första steget till att förändra reglerna togs redan 2004 då klyvningsräntan förändrades 
från statslåneräntan + sju procentenheter till statslåneräntan + nio procentenheter. Det 
går också att beräkna gränsbeloppet till 1,5 inkomstbasbelopp, det vill säga cirka 
65 000 kronor. TP

 69
PT   

 
• En annan av de större förändringarna som lättnadsreglerna medför är sänkt 

kapitalskatt, det vill säga från 30 procent till 20 procent. Samtidigt försvinner dock 
regeln om skattefri utdelning. Sparade skattebelopp får dock tas ut skattefritt till och 
med år 2010. TP

70
PT 

 
• I lättnadsregeln finns det en ny löneunderlagsregel som innebär att löneunderlaget får 

större betydelse för beräkningen av hur mycket kapitalbeskattad utdelning som kan tas 
ut ur företaget till den lägre skattesatsen 20 procent. Storleken på den lön som tas ut är 
av betydelse, då den måste passera en viss gränsnivå för att utdelningsbeloppet ska 
bestämmas och kunna beskattas med 20 procent.TP

71
PT  

 
• I och med den nya regeln har beskattningen av mindre kapitalvinster skärpts. I den 

gamla regeln skulle en kapitalvinst beskattas till hälften som inkomst av tjänst och till 
hälften som inkomst av kapital. Den nya regeln innebär att den del av vinsten som 
överstiger gränsbeloppet beskattas av inkomst av tjänst, dock till en gräns av 100 
inkomstbasbelopp. Uppstår en vinst därutöver ska den beskattas i inkomstslaget 
kapital till 30 procent.TP

72
PT 

 
För att göra 3:12-regeln mer lättförståelig har vi nedan illustrerat ett exempel: 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den nya regeln som var tänkt att underlätta och 
gynna företag visserligen gör detta, men att reglerna fortfarande är komplicerade. De som 
gynnas mest är de små företagen, som nu får tillgång till utdelning som beskattas med 20 
procent hos ägaren, vilket ger möjlighet att alltid dela ut 65 000 kronor oavsett lönesumma. 
Här bör det läggas märke till att det är 65 000 kronor för företaget och inte per delägare, är det 
två delägare blir det 32 500 kronor per person som kan delas ut till 20 procent skatt.  
 
Vidare kan konstateras att en större del av företagets lönesumma får räknas in i underlaget för 
att beräkna summan som ska kapitalbeskattas. Generellt kan sägas att även löner till delägare, 
som arbetar i företaget, får tas med i löneunderlaget. De som gynnas mest är löneintensiva 
företag med god lönsamhet, där det kommer att finnas möjlighet att dela ut stora summor till 
20 procent skatt. Möjligheten till helt skattefri utdelning är nu borttagen med den nya regeln.  
 

                                                 
TP

68
PT Prop 2003/04:17 

TP

69
PT www.lindebergs.se 

TP

70
PT www.ey.com 

TP

71
PT www.ey.com 

TP

72
PT www.ey.com 



De som förlorar på den nya regeln är kapitalintensiva företag med få anställda. Exempelvis 
kommer ett konsultbolag att ha större möjligheter till stora utdelningar till 20 procent skatt än 
ett tillverkande företag med stora maskiner och höga materialkostnader.   
 
3.4 Förmånsrättsregler 
 
Reglerna om förmånsrätt styr fördelningen av en konkursgäldenärs tillgångar mellan de 
borgenärer som har fordringar mot gäldenären från tiden före konkursen. 
Förmånsrättsreglerna bestämmer också fördelningen av tillgångar mellan olika borgenärer vid 
utmätning. Huvudregeln är att alla fordringar mot gäldenären har lika rätt, men 
förmånsrätterna utgör undantag från denna huvudregel om likabehandling. Lagen innehåller 
en uppräkning av de fordringar som har bättre rätt än andra och anger vilken ordning som 
gäller mellan dessa prioriterade fordringar.73  
 
I en proposition föreslog regeringen en reform som skulle underlätta för företag att genomföra 
en företagsrekonstruktion istället för att gå i konkurs. Ett syfte med reformen var att 
oprioriterade borgenärer får bättre utdelning vid konkurs. Reformen innebar att 
företagshypotek omvandlas till en ny företagsinteckning. Företagsinteckningen ger allmän 
förmånsrätt och gäller 55 procent av värdet på all gäldenärens egendom som återstår, sedan 
borgenärer med bättre förmånsrätt har fått betalt. En annan betydelsefull effekt, rörande 
företagsinteckningen, är att borgenärer med sådan förmånsrätt, det vill säga banker och andra 
institutionella kreditgivare, får starkare incitament att se till att kredit främst lämnas till 
ekonomiskt hållbara projekt. Ytterligare en effekt är att de institutionella kreditgivarna och de 
agerar tidigare för att hindra att en insolvenssituation uppstår. Lagändringen trädde i kraft den 
1 januari 2004.74

 
3.5 Olika överlåtelsemetoder för generationsskifte 

3.5.1 Inledning 
 
Vid övergång av äganderätten av aktier vid generationsskiften blir rättsregler om beskattning 
av egendomen och övergång av ägandet av speciellt intresse. Det är bland annat skatterna i 
samband med generationsskiften som påverkar företagets möjligheter till överlevnad och 
utveckling.75 Överlåtelse av aktier är det vanligaste sättet att köpa och sälja företag76.  
 
I kommande avsnitt kommer följande olika metoder för generationsskifte att redogöras: 
testamente, gåva, underprisförsäljning av aktier och tillgångar, andelsbyte, fusion, fission, 
verksamhetsavyttring, vinstbolagstransaktion samt intern aktieöverlåtelse. Andelsbyte och 
fusion är idag mindre vanligt förekommande. I många fall handlar det om omfattande frågor 
kring just vem av barnen som ska ta över företaget eller om flera barn ska ta över.77  
 
Planeringen och de skattemässiga övervägandena är framförallt beroende av hur företaget är 
finansierat, balansräkningens utseende, företagets likvida ställning och det fordrade 

                                                 
73 Prop. 2003/04:17 
74 Prop. 2003/04:17 
75 Sund, 2001, s 72 
76 Johansson-Hult, 2002, s 51 
77 Sund, 2001, s 73-74 
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resultatet78.  I många fall anlitas därför advokater, skattekonsulter och revisorer för att vara en 
hjälpande hand vid dessa överlåtelser79.  

3.5.2 Testamente  
 
Både juridiska och fysiska personer har rätt att ärva företag och förfoga över aktier, förutsatt 
att de är myndiga och inte psykiskt sjuka. Testatorn skriver testamente till den efterlevande 
generationen. Det är viktigt att testatorn, enligt 9: e kapitlet 2 § Ärvdabalken (1958:637), inte 
gör skillnad mellan syskon.80 Anledningen till att testatorn skriver testamente är framförallt 
om personen vill ha en annan arvsordning än den som gäller enligt arvsreglerna. Vid 
generationsskiften är testamente ofta ett sätt att skapa rättvisa mellan syskon.81

 
Det som idag framförallt bör beaktas i samband med överlåtelse genom testamente är den 
numera slopade arvsskatten82. Innan januari 2005 arvsbeskattades testamentstagaren för 
värdet på aktierna på dödsdagen, vilket de alltså helt slipper idag83. Se närmare om 
arvsskatten i avsnitt 3.2.  Vid testamente sker oftast värdering av aktier genom 
substansvärdemetoden84, vilket berörs längre fram i avsnitt 3.6.2. 

3.5.3 Gåva 
 
En företagsöverlåtelse kan även ske genom gåva av aktier till ett bolag, ägt av exempelvis ett 
barn, eller till en fysisk person i kommande generation85. Enligt civilrätten föreligger en gåva 
då en förmögenhetsöverföring sker, då givaren har en avsikt med gåvan samt där överlåtelsen 
sker frivilligt86. En gåva blir sakrättsligt och obligationsrättsligt bindande vid tradition av 
aktiebreven87.  
 
Innan januari 2005 beskattades gåvotagaren för värdet på aktierna den dag gåvan blev 
obligationsrättsligt bindande88, vilket helt har tagits bort idag i samband med slopandet av 
gåvoskatten89. Precis som vid arv sker även värdering av aktier vid gåva oftast genom 
substansvärdemetoden90. 

3.5.4 Underprisöverlåtelse  
 
Enligt 23: e kapitlet Inkomstskattelagen (1999:1229) måste vissa villkor vara uppfyllda för att 
en underprisöverlåtelse ska föreligga, här följer några av de viktigaste: 
 

                                                 
78 Johansson-Hult, 2002, s 52 
79 Ibid, s 51 
80 Sund, 2001, s 74-75 
81 Hydén, Wiberg, 2000, s 41 
82 Prop. 2004/05:25 
83 Sund, 2001, s 74-75 
84 Ibid, s 75 
85 Ibid, s 10 
86 Hydén, Wiberg, 2000, s 54 
87 Sund, 2001, s 76 
88 Ibid, s 76-77 
89 Prop. 2004/05:25 
90 Sund, 2001, s 76-77 
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• Överlåtaren och förvärvaren ska vara en fysik person, ett företag eller ett svenskt 
handelsbolag.TP

91
PT 

• Förvärvaren ska omedelbart efter förvärvet vara skatteskyldig för inkomst av en 
näringsverksamhet i vilken tillgången ingårTP

92
PT. 

• Om överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren 
avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker, ska överlåtarens hela 
näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller 
en verksamhetsgren överlåtasTP
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Figur 1-Metoder för underprisöverlåtelser 
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säljer företaget beskattas alltså med kapitalvinst även fast det inte är en kapitalvinst då 
försäljningen sker till underpris. Beskattning av kapitalvinsten räknas ut enligt följande:  
 
Köpeskillingen - köpeskillingen i proportion till marknadsvärdet * anskaffningskostnaden101

 

3.5.4.2 Underprisöverlåtelse av aktier till juridisk person (2) 
 
Vid försäljning till juridisk person, då ersättningen understiger både omkostnadsbeloppet och 
marknadsvärdet, hanteras överlåtelsen som om aktierna avyttrats mot ersättning motsvarande 
omkostnadsbeloppet102. Omkostnadsbeloppet motsvarar anskaffningskostnaden för aktierna 
och eventuella ovillkorliga aktieägartillskott. Ovillkorliga aktieägartillskott är medel som 
tillförs bolaget i form av exempelvis sakegendom, pengar eller efterskänkande av fordran utan 
krav på återbetalning. Är situationen däremot sådan att marknadsvärdet understiger 
omkostnadsbeloppet är det marknadsvärdet som ska ses som aktiernas avyttrande. 
Anskaffningsvärdet som uppstår då aktierna avyttrats för viss ersättning, anses ha anskaffats 
för samma värde av förvärvaren.103  
 
Kapitalvinstbeskattning förekommer i vissa fall vid överlåtelse till juridisk person. Om 
ersättningen understiger omkostnadsbeloppet ska företaget anses vara avyttrat till 
omkostnadsbeloppet eller marknadspriset om det är lägre.104 Det här innebär att det inte sker 
någon kapitalvinstbeskattning, trots att överlåtelsen sker av blandat fång om marknadsvärdet 
är högre. Lagstiftningen är omstridd.105  
 
Är ersättningen högre än omkostnadsbeloppet gäller huvudregeln med delningsprincipen som 
vägledning, vilket innebär att den del av förvärvet som anses som förvärv, och inte som gåva, 
kapitalvinstbeskattas106. 

3.5.4.3 Underprisöverlåtelse av tillgångar (3)  
 
En underprisöverlåtelse av en tillgång i näringsverksamhet innebär en överlåtelse mot 
ersättning som understiger marknadsvärdet, utan att det är affärsmässigt motiverat. I vanliga 
fall, då en tillgång plockas ur en förvärvskälla i inkomstslaget näringsverksamhet utan 
vederlag, ska företaget uttagsbeskattas som om det avyttrats till marknadsvärdet.107 Det finns 
dock möjlighet att undgå denna beskattning då vissa förutsättningar är uppfyllda; bland annat 
får tillgångarna inte lämna näringsverksamhetssektorn, överlåtaren ska vara skattskyldig för 
inkomst av näringsverksamhet (där den köpta tillgången ingår) samt att överlåtaren och 
övertagaren ska vara fysik person eller ett företag108. En annan förutsättning vid överlåtelse 
till underpris av näringstillgång är att nästa generation äger ett företag109. Därmed inträder 
kontinuitetsprincipen, som innebär att övertagaren tar över överlåtarens skattemässiga 
situation110. 
                                                 
101 Sund, 2001, s 78-79 
102 53 kap. 3 § IL (1999:1229) 
103 Sund, 2001, s 79-80 
104 53 kap. 3 § IL (1999:1229) 
105 Sund, 2001, s 308-309 
106 Ibid, s 80 
107 22 kap 2-3 och 7 § IL (1999:1229) 
108 Sund, 2001, 94-95 
109 Ibid, s 98 
110 Ibid, s 94-95 
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Om överlåtelsen gäller enstaka tillgångar, kan uttagsbeskattning endast undgås om företagen 
ingår i en äkta koncern, vilket förutsätter att skiftet sker genom överlåtelse av hela 
näringsverksamheten, en verksamhetsgren eller en ideell andel av verksamhetsgrenen. Om 
dessa förutsättningar är uppfyllda och om betalning understiger både det skattemässiga värdet 
och marknadsvärdet blir det skattemässiga värdet ingångsvärdet för det övertagande företaget. 
Skillnaden mellan det här värdet och marknadsvärdet får övertagaren skatta för när denne 
överlåter tillgången.111  
 
Fördelen med underprisöverlåtelse av tillgångar är framförallt möjligheten att skjuta upp 
skatten istället för uttagsbeskattning. Nackdelen är dock att det övertagande bolaget förr eller 
senare måste ta upp beloppet till beskattning. Metoden har även en viss begränsning i och 
med att den yngre generationen måste bedriva näringsverksamhet.112    

3.5.5 Andelsbyte 
 
Andelsbyte innebär att då en fysisk eller juridisk person byter aktier med ett svenskt 
aktiebolag mot ersättning i aktier som är marknadsmässigt betingade, ska 
kapitalvinstbeskattning ske113.  
 
Det finns dock ett undantag från denna beskattningsregel, i 49: e kapitlet Inkomstskattelagen 
(1999:1229), som ger rättighet till uppskov med beskattning vid andelsbyten. För att uppskov 
av skatt ska kunna medges vid andelsbyten krävs att den yngre generationen har ett 
rörelsedrivande företag, att den äldre generationen vill bli delägare i den yngre generationens 
bolag samt att en kontantersättning på högst tio procent av aktiernas nominella värde 
accepteras som tillräckligt för den äldre generationen. Enligt 49:e kapitlet 19 § 
Inkomstskattelagen (1999:1229) ska det uppskovsbelopp som fördelats på viss aktie tas upp 
till beskattning senast då besittningsrätten övergår till ny ägare.114  
 
Egentligen är andelsbytet endast ett byte av ägare, då generationsskiftet inte blir fullbordat 
förrän aktierna i den yngre generationens företag överförs som gåva115. 

3.5.6 Fusion 
 
Fusion innebär att ett aktiebolags samtliga tillgångar och skulder övertas av ett annat bolag. 
Överlåtelsen kan ske på två olika sätt, dels genom kombination och dels genom absorption. 
Fusion som sker genom kombination innebär att ett eller flera överlåtande bolag bildar ett 
nytt, övertagande bolag. Fusion genom absorption sker däremot då endast ett bolag övertar ett 
annat överlåtande bolag. Ersättningen till det överlåtande företaget kan vara antingen pengar 
eller aktier i det övertagande bolaget.116  
  
Enligt kontinuitetsprincipen sätts det övertagande företaget in i det överlåtande företagets 
skattemässiga ställning från och med det beskattningsår när fusionen sker. I 37: e kapitlet 
Inkomstskattelagen (1999:1229) regleras beskattningsåtgärder av fusion. Paragraferna 11-15 
§§ berör en sådan överlåtelse som kan undgå omedelbar beskattning, vilket i korthet innebär 

                                                 
111 Sund, s 97-98 
112 Ibid, s 98 
113 Ibid, s 82 
114 Ibid, s 84 
115 Ibid, s 85 
116 Ibid, s 87 
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att det övertagande företaget ska vara skattskyldigt för sådan verksamhet som det överlåtande 
företaget var, samt att det överlåtande företaget ska vara skattskyldigt i Sverige för inkomst av 
en verksamhet precis före fusionen.117  
 
Förutsättningar för att en fusion ska vara aktuell vid generationsskiften är att den yngre 
generationen äger ett bolag och att den äldre generationen får ersättning genom den yngre 
generationens egna aktier. Dessa aktier är jämförbara med marknadsvärdet på de förvärvade 
aktierna i det övertagna bolaget. På så sätt kan regler om andelsbyten bli aktuella vid 
beskattning. 118  

3.5.7 Fission 
 
Fission innebär att ett företags tillgångar och skulder delas upp på flera företag, vilket 
framförallt är aktuellt vid generationsskiften då exempelvis två barn vill driva vidare företaget 
men inte tillsammans. Efter en fission krävs en likvidation av det delade bolaget, eftersom det 
automatiskt slutar existera. Det finns en mängd viktiga faktorer som måste fungera för att en 
fission ska kunna bli verklig och för att verksamheten ska kunna drivas vidare. Några sådana 
nämnvärda faktorer kan vara verksamhetens art, om fastigheter finns eller om företaget 
eventuellt har flera verksamhetsgrenar.  
 
I EG: s sjätte bolagsdirektiv berörs fissioner. Dessa behöver dock inte tillämpas om 
medlemsstaten saknar civilrättslig reglering, vilket Sverige gör.119  
 
Precis som vid fusion gäller kontinuitetsprincipen, vilket innebär att det övertagande företaget 
inträder i samma skattemässiga situation som det överlåtande företaget har120.   

3.5.8 Verksamhetsavyttring   
 
Verksamhetsavyttring innebär en omstrukturering av det säljande företagets samtliga 
tillgångar i näringsverksamheten eller i en annan verksamhetsgren genom försäljning till det 
köpande företaget, exempelvis då två bolagsmän vill dela sitt företag. Precis som vid fission 
saknar verksamhetsavyttring civilrättsliga regler.121  
 
Verksamhetsavyttringar som ger vinst har möjligheten att undgå skatt omedelbart om 
ersättningen överstiger det skattemässiga värdet på de överlåtna tillgångarna. Skatten skjuts 
upp till tidpunkten för avyttring av de förvärvade andelarna i det köpande företaget. Medför 
avyttringen en förlust är den avdragsgill för det överlåtande företaget. Direkt före överlåtelsen 
ska det säljande företaget vara skattskyldig i Sverige för inkomst av den överlåtna 
verksamheten (i alla fall en del), som sedan det köpande företaget tar över. Skatten betalas när 
det övertagande företaget säljer andelarna.122     
 

                                                 
117 Sund, 2001, s 87 
118 Ibid, s 88 
119 Ibid, s 89 
120 Ibid, s 90-91 
121 Ibid, s 92-93 
122 Ibid, s 92-93 
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Just vid generationsskiften kan verksamhetsavyttring vara aktuell då två eller flera barn vill 
överta ett familjeföretag med flera verksamhetsgrenar fastän de inte vill driva företaget 
gemensamt. Till skillnad från fission upphör inte det överlåtande företaget vid skiftet.123  
 

3.5.9 Vinstbolagstransaktion 
 
Den vanligaste situationen vid vinstbolagstransaktioner är en följd av flera led. Det första som 
vanligtvis sker är att hela inkråmet, det vill säga tillgångar i näringsverksamheten (exempelvis 
lager, inventarier och fordringar) säljs till ett nystartat företag, som är bildat av just den äldre 
generationen, vilket medför att alla skulder och förpliktelser följer med. Steg nummer två 
innebär att den äldre generationen skänker det nya bolaget till den yngre generationen. Den 
resterande delen av det ursprungliga bolaget, det vill säga vinstmedlen/aktierna säljs till 
utomstående. Ofta sker en vinstbolagstransaktion till marknadsvärdet, eftersom företagets 
dolda reserver då frigörs.124   
 
Vid en överlåtelse av inkråmet till underpris är det inte möjligt att skjuta upp skatten, eftersom 
överlåtelsen inte avser hela näringsverksamheten då vinstmedlen inte följer med. Även om 
ersättningen är marknadsmässig kan företaget ej skjuta upp skatten av kapitalvinsten, om inte 
överlåtelsen kan ses som en avyttring av hela verksamheten eller en verksamhetsgren.125  

3.5.10 Intern aktieöverlåtelse 
 
Figuren nedan visar en förenkling av en intern aktieöverlåtelse, då ett nytt företag (AB2) 
bildas och köper aktierna i det gamla företaget (AB1) mot en revers till ägaren. För att 
amorteringar av skulderna ska kunna finansieras, förs utdelningar och obeskattade 
koncernbidrag till det nya företaget.126 Koncernbidrag delas endast ut om det är en äkta 
koncern127. 

AB 1 

AB 2 

Fader eller barn 

revers 

aktier 

Fader 

AB 1 

  
 
Figur 2-Intern aktieöverlåtelse 
 
                                                 
123 Sund, 2001, s 90-92 
124 Ibid, s 101 
125 Ibid, s 102-103 
126 Hydén, Wiberg, 2000, s 25 
127 1 kap 11 § ABL (2005:551) 
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Intern aktieöverlåtelse kan vara en bra lösning då företaget vill undvika onödig ägarsplittring 
och vill skapa rättvisa mellan syskon128 samt då ägaren vill få ut en så lågt beskattad ägarvinst 
som möjligt129. När köpeskillingen överstiger omkostnadsbeloppet på aktierna och när den 
övertagande generationen behöver ta nya lån samt eventuellt överta gamla lån, är metoden 
intern aktieöverlåtelse ett bra val vid generationsskiften. Motivet bakom metoden är att om 
försäljningen sker till fysisk person blir övertagaren skyldig att betala amorteringar och räntor 
på lån med dubbelbeskattade medel, vilket personen naturligtvis vill undgå.130 Beskattning i 
ett aktiebolag sker på vinsten samt på de utdelade medlen131. I det här fallet uppstår ett 
koncernförhållande där det övertagande företaget blir moderbolag och det gamla 
familjeföretaget blir dotterbolag.  
 
Ofta ligger det gamla familjeföretaget kvar med en revers i moderbolaget och betalningar av 
amorteringar och räntor på reversen kan finansieras genom koncernbidrag och utdelning från 
dotterbolaget.132  
 
Förr gåvobeskattades det övertagande företaget för mellanskillnaden mellan marknadsvärdet 
och ersättningen, men skatten är som tidigare nämnts numera slopad sedan januari 2005133.       
 
3.6 Värderingsmetoder av företag 

3.6.1 Inledning 
 
Inför en överlåtelse av ett företag blir det ofta aktuellt att göra en värdering av företaget. Hur 
värderingen görs, det vill säga vilken metod som används och vilka parametrar som vägs in 
vid bedömningen, är avgörande för resultatet. 134  
 
Vanligtvis görs företagsvärdering av både säljare och köpare från deras respektive 
utgångspunkter, men när det är aktuellt med en överlåtelse inom familjen måste i allmänhet en 
så kallad oberoende värdering ske. Syftet med dessa värderingar är att de ska vara underlag 
för kalkyler och förhandlingar och dessa värderingar ställs ofta mot varandra. Talas det om ett 
bolags värde innebär det värdet av samtliga aktier i bolaget. Det aktuella värdet för företaget 
bestäms i första hand av hur dess verksamhet kommer utvecklas framöver, men då framtiden 
är oviss måste värderingen byggas på vissa antaganden. Eftersom de gjorda antagandena 
varierar mellan de olika värderingarna kommer även själva värdena att variera, några 
väsentliga skillnader bör inte förekomma.135

3.6.2 Substansvärdemetoden 
 
Substansvärdemetoden innebär att ett företags värde av tillgångar och skulder studeras, det 
vill säga företagets substans. Företagets substansvärde beräknas med utgångspunkt i de 
verkliga tillgångarnas värde minskat med de verkliga skuldernas värde, med andra ord blir det 

                                                 
128 Hydén, Wiberg, 2000, s 18 
129 Ibid, s 25 
130 Sund, 2001, s 99 
131 Ibid, s 323 
132 Ibid, s 99-100 
133 Prop. 2004/05:25 
134 Treffner, Arwidson, 1997 
135 Ibid, 1997 
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samma sak som det justerade egna kapitalet.136 Beräkningen görs av företagsvärdet med 
utgångspunkt från dess balansräkning137. På grund av bland annat inflationen eftersträvas i 
regel en marknadsvärdering av företagets tillgångar, vilket kan skilja sig från vad som upptas i 
balansräkningen138. Med andra ord beräknas värdet på det investerade och upparbetade 
kapitalet i företaget, under förutsättning att företaget är i fortsatt drift139. 
 
Har substansvärderingen skett på rätt sätt ska värdet inte skilja sig från bolagets 
avkastningsvärde140, se avsnitt 3.6.3.  

3.6.3 Avkastningsvärderingsmetoden 
 
Avkastningsvärderingsmetoden är den metod som är vanligast när det gäller värdering av 
mindre och medelstora företag141. Metoden används endast då företaget fortfarande är i drift 
142. Till skillnad från substansvärdemetoden tar avkastningsvärderingsmetoden hänsyn till 
immateriella tillgångar143. 
 
Avkastningsvärdering sker utifrån den avkastning som finns enligt resultaträkningen och 
beräknas utifrån en genomsnittsavkastning som finns för ett visst antal år. Utifrån 
genomsnittsavkastningen beräknas ett nuvärde för ett företags framtida avkastning med tillägg 
av likvidationsvärdet, se avsnitt 3.6.4. Med avkastning menas främst de utdelningsbara medel 
som ett företag genererat under ett antal år eller en prognostiserad avkastning som 
företagsvärderaren försökt räkna ut.144 Att försöka fastställa ett företags framtida årliga 
avkastning eller resultatnivå är givetvis i stort sett omöjligt. Värderaren kan endast med 
utgångspunkt från vissa givna förutsättningar göra antaganden med större eller mindre 
sannolikhet.145  
 
Det finns vissa samband mellan avkastningsvärderingsmetoden och substansvärdemetoden. 
Ett samband som kan utläsas mellan metoderna är bland annat att värdet på tillgångarna 
åtminstone till viss del beror på graden av avkastning och att den i sin tur är beroende av 
framtida investeringar som till en början påverkar balansräkningen.146  

3.6.4 Likvidationsvärdet 
 
Ett företags likvidationsvärde utgörs av försäljningsvärdet på tillgångarna minskat med 
företagets skulder (med hänsyn taget till eventuella skatteeffekter) och avvecklingskostnader. 
Då det är svårt att uppskatta tillgångarnas marknadsvärde kan ett alternativ vara att utgå från 
värdet på det beskattade och obeskattade egna kapitalet.147  
 

                                                 
136 Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, s 301 
137 Öhrlings, 2005, s 32 
138 Ibid, s 120 ff 
139 Sund, 2001, s 120 
140 Öhrlings, 2005, s 32 
141 Johansson, Hult, 2002, s 43 
142 Sund, 2001, s 123 ff 
143 Ibid, s 123 
144 Ibid, s 123 ff 
145 Johansson, Hult, 2002, s 45 
146 Sund, 2001, s 123 ff 
147 Ibid, s 126 
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Likvidationsvärdet kan beräknas utifrån ett företags dagsaktuella situation eller utifrån ett 
framtida värde. Kan likvidationen av företaget dras över en längre tid och då med 
utförsäljning av tillgångar i efterhand, kan värdet bli betydligt högre än vid snabb avveckling. 
Kostnaderna vid avveckling kan uppgå till betydande belopp. Personalkostnader, som bland 
annat löner, under uppsägningstiden och eventuella ”fallskärmar” kan vara höga. Detsamma 
gäller för sådana utgifter som exempelvis skadestånd som uppkommer genom att långsiktiga 
åtaganden måste avbrytas i förtid.148

3.6.5 Kassaflödesmetoden 
 
Den som avser att förvärva ett företag, genom exempelvis ett köp, kan ha intresse av att se på 
betydligt fler aspekter på företagets förmåga att tjäna pengar än vad som tidigare beskrivna 
metoder berört. Därför kan det vara ett bra läge för olika varianter av kassaflödesmetoder att 
komma in i bilden. Kassaflödesmetoden kan dock ha betydelse vid generationsskiften då de 
inblandade parterna vill få fram en mera exakt marknadsvärdering på företaget än vad som 
ges vid exempelvis substans- och avkastningsvärdering. En sådan värdering kan exempelvis 
behövas i samband med de generationsskiften då kompensation ska ges till arvingar som inte 
är med och tar över det aktuella bolaget. Metoden verkar dock vara mindre lämpad för små 
och förvaltande företag och främst avsedd för rörelsedrivande företag.149

 
Kassaflödesvärdering innebär inte bara att de framtida resultaten bedöms utan även att 
rörelsekapitalets förändringar, investeringar och skatter prognostiseras150.  
 
Värderingsmodellen går ut på att mäta de kassaflöden som företaget genererat till ägaren. 
Kassabegreppet fokuserar på sådant som snabbast kan konverteras till kassa, exempelvis 
banktillgodohavanden, postgiro och kortfristiga likvida placeringar. Det maximala beloppet 
som företaget kan överföra till sina aktieägare, utan att avstå från framtida tillväxt, kan ses 
som företaget kassaflöde.151

 
3.7 Finansiering vid generationsskiften 
 
Det finns olika möjligheter till att finansiera kommande generationsskiften. Finansiering 
underlättas genom planering av den äldre generationen. Ett exempel för den äldre 
generationen att underlätta finansiering är att låna ut pengar genom en revers till den yngre 
generationen som övertar företaget. En revers som ligger kvar hos en fysisk person blir dyrbar 
för alla intressenter eftersom löneuttag, utdelning samt vinsten före utdelning ska beskattas.152

 
Det finns också exempel på hur en delägare kan bygga upp behövliga fonder. Den blivande 
delägaren kan då exempelvis fondera ett årligt belopp utanför företaget med beskattade medel, 
i syfte att bekosta ett framtida generationsskifte. En fonduppbyggnad är dyrbar och 
tidskrävande, då företaget har beskattats och betalat sociala kostnader.153

 

                                                 
148 Sund, 2001, s 126 
149 Ibid, s 127 
150 Treffner, Arwidson, 1997. 
151 Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, s 247 
152 Sund, 2001, s 131 
153 Ibid, s 132 
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För att underlätta finansiering av ett generationsskifte kan ett företag användas som ett medel. 
Det kan då bli aktuellt med en vinstbolagstransaktion eller en intern aktieöverlåtelse154, se 
närmare avsnitt 3.5.9 respektive 3.5.10. 
 
 

                                                 
154 Sund, 2001, s 133 

 26



4. Empiri 
I nedanstående avsnitt presenteras intervjuerna vi genomfört med tre revisorer från tre olika 
revisionsbyråer och två bankmän från två olika banker i Karlstad. För att det ska bli 
lättöverskådligt presenterar vi intervjuerna med revisorerna och bankmännen var för sig. 
 
4.1 Revisionsbyråer  
 
Är det aktuellt med generationsskiften idag? Har ni sett en ökning/minskning de senaste 
åren? 
 

A. Vi har inte märkt någon direkt ökning på byrån, men det är klart är att det kommer 
eftersom många av våra kunder är fyrtiotalister. Sedan vet vi inte om försäljningen 
kommer ske inom familjen eller till utomstående. 

 
B. Jag kan inte säga att det är mer eller mindre aktuellt. Det går inte heller att se någon 

ökning eller minskning från tidigare år. Fyrtiotalister sitter på en hel del företag och de 
börjar närma sig pensionen, vilket kan leda till att de säljer företagen externt eller 
lämnar över till barnen. Eftersom fyrtiotalisterna sitter på mycket kapital kanske de 
hellre säljer det till utomstående. 

 
C. Det kommer nog att öka ännu mer eftersom det finns många fyrtiotalister som driver 

företag och de ska på något vis föra sitt företag vidare. En del företag dör ut med 
ägaren men en hel del kommer att föras vidare, vilket jag tror leder till att det kommer 
att öka ganska mycket.  

 
Vilka problem uppstår vid generationsskiften? Vad finns det för lösningar på de här 
problemen? 
 

A. Det finns två huvudproblem. Det ena är den ekonomiska biten, hur skattesituationen 
löses, det vill säga hur man får fram pengar till den som ska köpa bolaget. Sedan är det 
den företagsmässiga biten, det vill säga de personella problemen som till exempel att 
den som ska ta över har tillräckligt mycket kunskap för att kunna driva företaget. 

 
B. För det första är skattesitsen ett problem, hur ska vi lösa det så att det blir mest 

skatteoptimalt och vad är det företagaren vill? Vill han få ut så mycket som möjligt ur 
företaget eller vill han ge företaget vidare till barnen? Ett problem är att företagen inte 
är ute i god tid och planerar för generationsskiftet. Detta är inget företagarna pratar om 
och vi försöker lite försiktigt påminna om att det är dags att planera ett skifte och ber 
dem fundera på vad som händer när de ska dra sig tillbaka. Jag tycker att det är ganska 
vanligt att företagsägarna inte har planerat för skiftet, men det finns naturligtvis även 
de som är förutseende och gör det. 

 
C. Problemet är framförallt mognadsprocessen. Från det att personen varit företagare i 

trettio år och inser att någon måste ta över ens verksamhet. Det är inget som görs på 
bara ett halvår utan det måste kanske föras på tal två till tre år innan. Den personen bör 
fundera på flera varianter, ska någon inom släkten ta över eller ska jag sälja till någon 
utomstående eller kanske bara lägga ner verksamheten? Vi börjar föra de här frågorna 
på tal med alla våra kunder som är i zonen för ett generationsskifte, att de börjar 
resonera med sig själva. Det är lite olika beroende på vad de tar åt sig av 
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informationen, en del tänker inte alls på det och en del har börjat fundera över det. Det 
är en lång process från det att man börjar väcka tanken till att det blir något av det. Vi 
måste ofta påminna våra kunder om att det är dags att börja planera för att skiftet ska 
bli så optimalt som möjligt. Den som ska ta över företaget måste ofta ”växa in” i 
verksamheten och få en ärlig chans, egentligen är kanske en planeringsprocess på tre 
till fyra år att föredra. 

 
Hur ser er planeringsprocess ut? Vad lägger ni mest tyngd/fokus på? 
 

A. Det vi bli mest indragna i är skattesituationer. Vår del i den här processen är oftast den 
ekonomiska. Vi kommer in och värderar företaget och tittar på vad det får för 
konsekvenser skattemässigt både för säljare och för köpare. Vet företagaren om 
generationsskiftet i förväg kan han/hon planera för det ett till två år innan skiftet ska 
ske genom att påverka kapitalets storlek, genom att till exempel den nuvarande ägaren 
tar ut aktieutdelning.  

 
B. Vi brukar börja med att höra med företagarna om de har börjat planera inför 

generationsskiftet. Egentligen har vi inte någon uttalad planeringsprocess, kanske 
möjligtvis om du ska avyttra ett komplext bolag där skattejurister tidigare har kopplats 
in. Det vanligaste generationsskiftet, som jag kommer i kontakt med, handlar om 
familjeägda företag och där diskuteras om hur vi kommer till själva skiftet och hur det 
blir så skatteoptimalt som möjligt för dem båda beroende på vad de vill. De är mer en 
diskussion än en planeringsprocess. När det sedan är säkerställt vad företagen vill göra 
är det bara att genomföra det. 

 
C. Vi startar igång det hela och sen är det en process som företagarna själva måste 

fundera ut. Sedan kan vi ge dem lite olika tips på vad de kan/bör tänka på. Vi blir mer 
en slags rådgivare på vägen men de måste ha bestämt sig för hur de vill ha det. Vill de 
att sonen/dottern eller utomstående ska ta över, vill de sälja eller ge bort företaget i 
gåva? Det är företagarna själva som måste veta i vilken situation de befinner sig i och 
vad de vill. Processen kan pågå i flera år, sedan kan vi och företagarna ha ett 
avstämningsmöte varje år och då diskutera om företagaren har börjat tänka igenom det 
hela och om de ska börja föra över lite av aktierna redan nu.   

 
Om det är flera syskon som kan ärva och alla inte vill/eller kan ta över företaget, hur 
löses det? Det vill säga, hur kompenseras dessa?  
 

A. Jag har ett fall där det är två syskon. Båda barnen har fått aktier i bolaget men den som 
driver bolaget har sjuttio procent av aktierna och den andra har trettio procent. Den 
som är passiv och inte jobbar inom företaget är alltså fortfarande aktieägare.  
Om det är ett fall där det är flera syskon och någon inte alls vill eller har intresse av att 
äga, är det klart att det måste göras en marknadsmässig värdering av bolaget. Den 
personen, som inte ska fortsätta i bolaget, vill antagligen ha ut de pengar som han har 
rätt till. Sen går det naturligtvis att lösa det på annat sätt. Ett exempel är att han/hon 
kan, om han/hon är kvar som aktieägare i företaget och om det skulle visa sig att det 
blir för dyrt att betala ett marknadsvärde och det inte går att låna pengar, få 
aktieutdelning som kompensation i framtiden. Ett annat exempel är även att han/hon 
kan vara kvar i företaget som anställd och få lön. 
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B. Det uppstår ofta problem när man ska se på rättvisan mellan barnen. Du kanske har en 
son/dotter som arbetar i företaget och en som inte alls är intresserad, och ägaren ska 
sälja bolaget, hur löser han/hon den processen? Vissa familjer är mindre noggranna 
med rättvisan än andra. Exempelvis kan det ena barnet få företaget och den andra få 
sommarstugan. Ett andra alternativ kan vara att barnen får 50 procent var av aktierna i 
företaget och sedan får de lösa det sinsemellan. Ett tredje alternativ kan vara att 
företaget värderas till ett marknadsvärde och lämnar en revers. Följden blir att en 
person får bolaget och i bolaget ingår en skuld. Den interna aktieöverlåtelsen anser jag 
inte spelar samma roll som tidigare.  

 
C. Steg nummer ett är att fastställa värdet av vad den andra parten får. Vid steg nummer 

två får ägaren exempelvis skriva in att det är ett förtida arv, eller alternativt att ägaren 
säljer företaget men säljer det lite för billigt. Då kan exempelvis den som får pengarna, 
vid försäljningen, ge pengar till den andra sonen/dottern för att kompensera denne. Det 
är viktigt att allt sånt fixas vid överlåtelsen föra att allt ska stå klart för alla parter. Är 
det flera syskon beror det hela på om ägaren vill ha betalt. Är det ett köp det är frågan 
om och ägaren alltså vill ha betalt kan köpeskillingen justeras utifall säljaren 
exempelvis vill lämna med en subvention på priset. Det kan även vara på det viset att 
ägaren vill ha ut ett marknadspris och då företaget säljs externt är det alltid 
marknadspris det är frågan om. Däremot vid gåva, det vill säga vid en gåvoöverföring, 
måste kompensation utgå om det finns andra vid ett kommande arv.    

 
 Hur vet företagaren om någon är en lämplig övertagare? Vad karaktäriserar dem? 
 

A. Det är den svåraste frågan. Det är bra om personen börjar jobba i bolaget några år 
innan han/hon ska ta över och kanske till och med börjar utan den vetskapen och 
visionen att han/hon ska ta över bolaget i framtiden. Det är alltså viktigt att ha kunskap 
om verksamheten om den ska tas över och extra viktigt är det att ha kunskap om 
verksamheten inom tillverkningsföretag. Det är förövrigt svårt att veta om personen är 
lämplig övertagare eller inte innan han/hon har tagit över. Det jag däremot har 
uppmärksammat är att det är svårt att bli accepterad av de anställda på företaget och 
speciellt då om exempelvis fadern/modern fortfarande är kvar i företaget. Det brukar 
vara lättare om övertagaren varit med i verksamheten och är ”känd” bland personalen. 
Alla är inte heller lämpade att ha hand om personal och kunder, alla har så att säga inte 
den sociala kompetensen. I slutändan handlar ändå det hela om att övertagaren ska 
vara drivande, redo att jobba mycket och vara intresserad av verksamheten. Det finns 
alltså inga generella karaktäristiska drag för en lämplig övertagare. 

 
B. Det faller lite utanför vår roll då vi inte går in och rekommenderar eftersom varje 

generationsskifte är individuellt. Företagsledaren vet vilken typ av rörelse han bedriver 
och därmed vilken person som är lämplig att ta över. Företagsledaren måste se till att 
den som tar över företaget både är intresserad och har kompetens. Ofta är det en 
entreprenör, om det är ett välmående företag, som lever för det här och kanske lägger 
ner enormt mycket tid. Personen måste helt enkelt vara en företagare. En ägare bör, då 
skiftesprocessen drar igång, kanske kliva tillbaka lite försiktigt.  

 
C. Framförallt ska personen vara någorlunda insatt i företaget, eftersom han/hon inte bör 

jobba med något helt annat och komma in i verksamheten bara några månader innan 
övertagandet. Det optimala är naturligtvis att den som tar över ska jobba sig in i 

 29



verksamheten, exempelvis jobba jämsides i några år, det vill säga ta över 
verksamheten successivt.    

 
Hur har generationsskiften påverkats av slopandet av arv- och gåvoskatten?  
 

A. Just gåvoskatten har tidigare varit ett problem. Skatteverket har värderat de här 
aktierna, i ett fåmansbolag, eller rättare sagt inte gjort det eftersom företagen måste 
vara så pass stora innan ett förmögenhetsvärde åsätts. Jag hade ett fall för några år 
sedan då skattemyndigheten konstaterade, med hjälp av årsredovisningen, att företaget 
inte skattemässigt hade tillräckligt högt förmögenhetsvärde. Trots att gåvoskatten 
fanns kvar vid tidpunkten löste vi det genom att fadern gav bort aktierna till två barn, 
det skedde alltså utan gåvoskatt. Kraven var att barnen inte fick överlåta sina aktier 
inom en femårs period samt att fadern var tvungen att ge bort samtliga aktier. Alltså 
går det att konstatera att för små företag har den slopade arv- och gåvoskatten inte 
inneburit någon skillnad. Slutligen vill jag konstatera att gåvoskatten inte varit något 
problem. 

 
B. Det är inga stora problem längre, det var större problem förr. Om aktierna ges bort blir 

det inga problem men skattesituationen bör övervägas. Problemen ligger mer kring 
den sociala biten, hur ska vi göra, vem ska ta över?  

 
C. Det har blivit enklare. Förut hade vi en massa krångliga vägar runt det här. På något 

sätt kom vi till samma punkt ändå men det var betydligt mer invecklat.  
 
3:12-regeln har ju sedan januari 2006 förändrats, hur påverkas generationsskiftena av 
dessa förändringar? 
 

A. Det påverkar väldigt mycket. Vid försäljning är det tjänstebeskattning som gäller om 
företaget kommer över den här brytpunkten. Det gör de normalt sätt om man utgår 
från att företagaren har en lön som ligger någonstans runt brytpunkten. Då fås ett antal 
miljoner för aktierna som läggs ovanpå lönesumman. Om företagaren inte har sparad 
utdelning sedan tidigare blir det beskattning av tjänst, eftersom reducering sker av 
tjänstedelen. Bekymret är alltså att det blir mer skatt då företagaren exempelvis säljer 
sitt företag för 10 miljoner och får betala 57 procent i skatt, vilket inte är bra. Ett sätt 
att undvika bekymret är då exempelvis om sonen äger fem procent av aktierna, och 
ska ta över företaget successivt. Nuvarande ägaren tar ut tillräckligt stora 
aktieutdelningar att substansvärdet inte ökar, utan värdet är hyfsat konstant. Sen finns 
det medel som används för att klara sig undan den här tjänstebeskattningen. Då läggs 
bolaget vilande i fem år, vilket medför att företagaren kan komma ner till 25 procent i 
skatt. Det finns alltså olika upplägg för att lösa skattesituationen. Vill företagaren 
däremot ha ut pengarna ganska omgående blir det ett problem. Då var det enklare förut 
eftersom företagaren då hamnade på 40 till 42 procent i skatt istället. 

 
Det som blir fördelaktigare är den utdelningen som sker under löpande verksamhet. 
Där finns det en schablonregel som säger att alla, förutsatt att de då har ett fritt eget 
kapital, kan ta ut 65 000 i utdelning och betala endast 20 procent i skatt. Då får man ut 
en nettosumma på 52 000 och det är ganska bra. Det kan bli otroligt förmånlig för 
företag som är lite större, har anställda som kan använda sig av lönesummeregeln, där 
ägarna själva tar ut en rejäl lön och där det finns två olika gränser (259 800 plus 5 
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procent av företagets totala lönesumma eller ungefär 660 000 per år). I det stora hela 
kan jag nog ändå säga att de nya 3:12-reglerna inte underlättat för företagen. 

 
B. Det kan gå åt båda hållen med hur de nya 3:12-reglerna kommer att påverka. Ett 

exempel är om du har ett riktigt stort bolag som idag är fördelaktigare med 
kapitalvinstreglerna än med den nya 3:12-regeln. Har du då tänkt ge bort aktierna till 
dina barn eller någon annan samt att du har jättemycket kapital som går att sälja och få 
väldigt bra beskattning på, kan det innebära att du kanske väljer att sälja företaget 
istället. Det resulterar i att du får pengarna själv. Ägaren kan alltså sälja bolaget och 
sedan ge bort pengarna istället. Det kan även vara tvärtom, det vill säga att företagaren 
tänkt ta ut en kapitalvinst men att bolaget inte är tillräckligt stort för att 3:12 reglerna 
ska förändras till det negativa för dig, då är det kanske bättre att ge bort aktierna.  

 
C. Den nya 3:12-regeln innebär att utdelning gynnas på bekostad av realisationsvinsten. 

Realisationsvinsten är mycket hårdare beskattad nu än tidigare medan utdelningen är 
lägre beskattad jämfört med tidigare. Det kan vara lättare om du exempelvis köper ett 
företag och skapar vinster. Då kan du dela ut pengarna till dig själv till en lägre 
beskattning och på så sätt underlättar det generationsskiftena. Ska jag däremot sälja 
företaget till marknadspris, och det är en högre realisationsvinstskatt, kanske jag inte 
är benägen att sälja. Realisationsvinster upp till fyra miljoner beskattas som inkomst 
av tjänst till 55 procent skatt, tidigare låg den runt 40 procent. 3:12-regeln innebär 
också att du skapar en massa utdelning som du inte kan ta ut på grund av att det inte 
finns några likvida medel. Lyckas jag då som ägare bara ta ut hälften av utdelningen 
och sedan ger bort aktierna i gåva följer den utdelningen med till den som övertar 
aktierna. Det innebär att den nya ägaren då har möjlighet att plocka ut pengar, vilket är 
tacksamt med den nya 3:12-regeln. Detta gäller alltså bara vid gåva, eftersom då 
aktierna köps försvinner hela den sparade utdelningen. Totalt sett tycker jag nog att de 
nya 3:12-reglerna har varit positiva, men vi får vänta och se till efter valet om de 
reglerna består. 

 
Vilken är den vanligaste överlåtelsemetoden vid generationsskiften? 
 

A. Intern aktieöverlåtelse är den vanligaste och enklaste metoden. Då bildas ett helt nytt 
bolag och sen köper det nya bolaget upp det gamla bolaget. Följden blir att ägaren inte 
behöver låna upp några pengar privat utan det gör det nya bolaget. Eftersom det nya 
bolaget tar lånen i banken finns det alltså inga i det köpande bolaget från början. 
Banken vill därför ofta ha aktierna som säkerhet för lånet, eftersom de som tar över är 
oprövade. Det är den metoden jag har varit med om i stort sett alla fall. Efter ett antal 
år slås de här bolagen ihop, det vill säga det sker en fusion, då det inte finns intresse av 
att ha två bolag. Det är ofta en kombination av olika metoder som används. 
Exempelvis som mellan intern aktieöverlåtelse och underprisöverlåtelse som jämförs 
mot om bolaget skulle säljas externt på marknaden. 

 
B. Överlåtelsemetoderna är väldigt olika från fall till fall. Tidigare var det på det viset att 

om du hade en utdelning fick du inte ta så mycket av det beloppet till en bra 
beskattning om du inte hade jättemånga anställda och ett fint löneunderlag. Då 
genomfördes istället en intern aktieöverlåtelse. Istället för att skatta 57 procent kanske 
skattesatsen hamnade på 43 procent.  
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Ibland kanske ägaren har ett stort sparat belopp där han/hon kan ta ut skattefri 
utdelning. Det här bör nyttjas på något sätt när han/hon säljer företaget till ett 
undervärde vilket leder till att han/hon kan tillgodogöra sig det skattemässigt. Fördelen 
är att ägaren får ut lite grann till en bra beskattning och barnen får resten. Ett annat 
alternativ kan vara att hela bolaget töms och att allting delas ut. Därmed fås ett företag 
som är värt så pass mycket att barnen kan få råd att köpa det. Värdet på bolaget blir då 
marknadsvärdet. Skulle ägaren inte vilja sälja företaget till barnen kan det alltid ges 
bort som gåva och då undgås skatten. 

 
C. Den vanligaste metoden är egentligen gåva. Många av företagsägarna, som jobbat 

länge, har ofta jobbat upp ett så pass stort kapital att de redan fått ut tillräckligt 
mycket, vilket innebär att de inte har ett stort behov av pengar. Sker överlåtelsen 
genom försäljning till barnen är det ofta till underpris och inte till marknadsvärdet.     

 
 
Vad använder ni för företagsvärderingsmetoder vid generationsskiften?  
 

A. Det vanligaste vi använder oss av är substansvärdemetoden. Sedan är det lite skillnad 
om företaget ska säljas externt eftersom ägaren då vill få ut så mycket pengar som 
möjligt. När det däremot är försäljning inom familjen kanske ägaren inte vill ”suga ut” 
allt ur sina barn, utan har en annan syn på det. I detta fall kan substansvärde vara 
lämpligt, om inte värdet är för högt. I de fall det är för högt kan man istället försöka 
påverka det genom att ta ut aktieutdelning, för att kanske minska kapitalet, vilket leder 
till att köpeskillingen blir mindre. Är det en köpare inom familjen försöker företagarna 
alltså få ner värdet så mycket som möjligt. Nu är det inte heller längre problemfyllt 
eftersom arv- och gåvoskatten är borttagen. Jag sa i början att det enbart var 
substansvärdemetoden men det är nog mera en kombination av den metoden och 
avkastningsvärdet, då det kan finnas företag som inte har någon substans men som 
tjänar ganska mycket pengar, som exempelvis kunskapsföretag. Oftast brukar jag 
använda dessa båda metoder och sen räkna ut ett genomsnitt. 

 
B. Vi är ibland med och biträder med att ta fram ett värde på något sätt. Genom att tala 

om hur företaget kan göra säkerställs värdet externt, exempelvis kan substansvärdet 
räknas ut. Det är främst viktigt att ett värde hittas på företaget om man har flera barn 
där något barn inte vill äga företaget. Är det däremot bara ett barn går det att lösa det 
på ett enklare sätt genom att bara ge bort företaget.  

 
Oftast tittar vi på substansvärdet och på om det finns några väsentliga övervärden i 
maskiner, inventarier och andra anläggningstillgångar. Dessutom bör det funderas 
över eventuella goodwilltillägg. När det är inom familj räcker det vanligtvis med 
substansvärdemetoden. Det är svårt att hävda ett övervärde i små företag som är 
beroende av den som lämnar rörelsen. Exempelvis kanske företaget har ett övervärde i 
vissa kunder som eventuellt försvinner i och med att ägaren försvinner. Vi diskuterar 
fram ett värde/pris med företaget. Det är ofta lättare då företaget säljer till utomstående 
eftersom marknadsvärdet då används. 
 

C. Det vanligaste är avkastningsvärdering. Ett uthålligt resultat mäts ur företaget, det vill 
säga man utgår från de pengar som företaget kommer att generera tillbaka till köparen. 
Exempelvis då pengar ska lånas för att köpa ett företag, de vill säga ett förvärvslån tas, 
måste det lånet i regel betalas tillbaka på fem år. Företagets vinster måste då vara så 
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pass stora att de räcker till att amortera ner lånen och räntor på fem år. Därför väljer vi 
oftast avkastningsvärde eftersom det ger ett mer rättvist värde. Det går även att mäta 
med hjälp av substansvärdemetoden och få ut bolagets slaktvärde vid likvidation. Det 
är även viktigt att företaget värderas, oavsett om det bara ska gå vidare inom släkten 
eller säljas extern, eftersom det måste sättas ett pris på bolaget. Det kanske finns en 
son/dotter som inte är med i verksamheten och då måste han/hon kompenseras på 
något sätt. För att kunna göra det måste man ju veta hur mycket bolaget är värt. Vi 
värderar oftast med hjälp av företagarnas uppgifter, förutom då företaget ska säljas för 
då sätter köparen priset på alltihop. Vid värdering finns det inget facit förrän säljaren 
får en köpare som är beredd att betala det han/hon vill ha.  

 
4.2 Banker 
 
Vad har banker för roll vid generationsskiften? 
 

A. Vår roll vid generationsskiften är förenat med någon form av kreditgivning. Det är 
alltså den finansiella delen som vi sysslar med, nästan fullt ut.  

 
B. Bankens generationsskifteserbjudande är en helhetslösning för företag som står inför 

ett generationsskifte. De flesta företag är medvetna om generationsskiftes-
problematiken, men har av olika anledningar inte tagit tag i frågan. Det ger oss 
möjligheten att ta initiativ, identifiera behov, föreslå lösningar och inte minst göra 
affärer. 
Företagarna upplever ofta att det är komplicerat att genomföra ett generationsskifte, 
inte minst beroende på att många olika specialister behöver kopplas in. Det är många 
svåra frågor att ta ställning till; ekonomiska, skattemässiga, juridiska samt många 
personliga ställningstaganden. Genom att samla all kompetens under ett och samma 
tak gör vi de svåra frågorna kring generationsskiftet lite lättare för företagaren.  

Banken agerar koordinator och belyser helheten - från planering till förverkligande. Vi 
kontaktar de företag vi har som kunder, främst de som är 55 år och äldre, som skulle 
kunna tänkas stå inför ett generationsskifte. En sak vi uppmärksammat är att de 
berörda personerna är lite äldre än 55 år innan de börjar tänka på generationsskiften i 
familjen. Vi går ut med ett brev och samlar de som står inför ett skifte till ett 
informationsmöte. Till mötet plockar vi in våra specialister som vi har, dels i banken 
som enbart jobbar med generationsskiften det vill säga vår juristbyrå, dels vår 
förmögenhetsrådgivning samt företagsrådgivare. Företagsrådgivaren är länken till 
bankens samlade kompetens och uppmuntrar till diskussion med kunden och 
identifierar kundens behov. Företagsrådgivaren bygger ett kundteam med bankens alla 
specialister inom finans, försäkring, juridik, skatter och kapitalförvaltning. För att 
komplettera vår egen kompetens inom området samarbetar vi dessutom med några av 
landets större revisionsbyråer. Det är viktigt att få fram vad företagarna själva vill och 
vart företaget är på väg.  
I vissa fall har företaget själva jobbat med generationsskiftet utanför banken. Om vi på 
banken blir inkopplade händer det att vi kommer fram till en bättre lösning än vad de 
utomstående har gjort. Anledningen till att vi kan göra det bättre är att vi kan jobba 
med utlandssidan, som till exempel i Luxemburg, Cypern och Österrike för att på så 
sätt få ner skatter. Vi har bra med kompetens inom detta område. Vi kan alltså 
konstatera att det kan vara värt att koppla in experter.   
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Vi jobbar framförallt med upplägget när det gäller finansiering, där vårt mål är att få 
ner risken så mycket som möjligt. För att få ner denna risk försöker vi hitta olika 
alternativ för att inte behöva låna ut till hela köpeskillingen på en gång. Alternativen är 
att köpeskillingen kan delas upp i etapper eller att man bildar en koncernmoder i något 
annat land som exempelvis Cypern, Holland med flera. Följden av att vi bildar ett nytt 
bolag är att företaget kommer ned med skatten, vilket gör att priserna sjunker med en 
gång. I det fallet behöver ingen hänsyn tas till skatteeffekter på det vanliga viset.   

 
Är det aktuellt med generationsskiften idag? Har ni sett en ökning/minskning de senaste 
åren? 
 

A. 3:12-regeln ändrade reglerna vid utdelning, vilket medförde att vi hade vissa affärer 
där personerna köpte om sitt företag, bildade ett nytt bolag och köpte sitt gamla. Detta 
ledde till att de fick in en massa pengar i det gamla företaget och lyfte sedan ut 
utdelning ur det företaget till en lägre beskattning. Situationen behövde nödvändigtvis 
inte vara vid just generationsskiften, men i vissa fall var det på det viset.  

 
Jag kan inte säga att det har skett någon förändring av generationsskiften varken uppåt 
eller nedåt utan det kommer med jämna mellanrum. Anledningen kanske är att vi inte 
behandlar generationsskiftesaffärer i hög utsträckning. Möjligtvis kommer det i 
samband med fyrtiotalisternas pensionering men den ”boomen” har inte dykt upp än. 
En gammal skröna är att första generationen bygger upp, andra generationen förvaltar 
och tredje generationen försätter företaget i konkurs. Ett konstaterande är att 
generationsskiften i alla lägen inte är det bästa för företaget. 
 

B. Ja, det har blivit det, i och med att vi har en stor generation med fyrtiotalister som 
börjar komma till åren. Det är väldigt många av dem som äger de flesta av de små och 
medelstora företagen idag. Där har vi märkt ett mycket större intresse just nu.  

 
Vilka problem uppstår vid generationsskiften? Vad finns det för lösningar på de här 
problemen? 
 

A. Ett problem kan vara finansieringen, dels är det viktigt att familjen är överens och dels 
att de kan sätta en prislapp. Därefter ska den här prislappen betalas till 
pappan/mamman eller liknande. Barnen i de enskilda fallen kanske inte har några egna 
pengar att betala med, vilket gör att de måste låna pengar. När någon köper ett företag 
får inte personen låna upp pengar i det bolaget som han/hon köper. I de fallen blir en 
skalbolagsaffär aktuell. Personen måste köpa bolaget med egna pengar, vilket ofta 
löses genom att ett nytt bolag bildas, bolag B. Steg nummer två är att bolag B köper 
aktierna eller inkråmet i själva rörelsen, tillgångarna, och för över dem till bolag B. Ett 
problem kan uppstå då exempelvis bolag B ska betala 1 000 000 kronor men inte har 
några pengar. Vi på banken lånar normalt inte ut 100 procent av köpeskillingen, utan 
vår grundpolicy är att vi vanligtvis lånar ut hälften av köpeskillingen. Bolag B brukar 
då oftast låna 50 procent av banken, i detta fall 500 000 kronor. Sedan skriver vi en 
säljarrevers på den återstående halvan, vilket innebär att bolag B står i skuld till 
säljaren, bolag A. Skuldreversen blir som ett lån,  som exempelvis betalas av på tio år. 

 
Sedan kommer vi till den andra problematiken, nämligen att ett företag ska gå så pass 
bra att de har råd att låna pengar. Anledningen till det är att vi på vår bank har en regel 
som säger att vi i de flesta fall vill ha tillbaka pengarna plus ränta på fem år. 
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Kassaflödet, pengar in och ut, måste också orka med att betala räntor och amorteringar 
på den här förvärvskrediten. Det är inte självklart att det här företaget går så pass bra 
att de har råd att ta ett lån av banken. Ett problem kan vara att företaget ska stanna 
kvar i familjen och syskonen tycker att det ska vara en ”hyfsad prislapp”, men 
egentligen är det inte värt tillräckligt mycket som de har kommit överens om. I den 
situationen kan banken sätta ner dessa tankar lite, det vill säga tala om för dem att 
företaget inte är värt så mycket som de tror och att vi på banken är tuffare med våra 
villkor. Vi får alltså inte ihop kalkylen, vilket är ett problem. Lösningen på det här 
problemet kan vara att vi får dra ner på köpeskillingen och företaget får ha en större 
egen insats i form av den här säljarreversen, eller att företagaren lånar upp pengar 
privat. Vi kanske lånar ut hälften till bolag B, och sedan lånar han/hon som äger 
företaget 25 procent i banken där han/hon exempelvis belånar en villa som säkerhet 
för oss på banken, samt en säljarrevers på 25 procent.  
 

B. Min egen filosofi säger att det kan bli ett problem i de situationer då många går och 
väntar med att göra generationsskiften. Om skiftet sker internt inom familjen är det 
inte något problem. Om planen däremot är att sälja företaget externt och alla tänker på 
samma sätt, kommer det att finnas väldigt många företag ute till salu vid ungefär 
samma tidpunkt. I de fall blir prisnivån något helt annat, eftersom det inte finns folk 
som kan köpa alla dessa bolag. Ett annat problem är också att det inte är tillräckligt 
många inom familjen som vill fortsätta att driva vidare verksamheten, eftersom den 
yngre generationen tänker på ett annat sätt. De vill oftast inte jobba dygnet runt.  

 
Även prisbilder är ett problem, nämligen att de som är inblandade i skiftet diskuterar 
lite för höga prisbilder idag än vad vi på banken tycker företagen är värda. Det kan 
naturligtvis också vara åt andra hållet, men då framförallt när det gäller extern 
försäljning. 

 
Hur ser er planeringsprocess ut? Vad lägger ni mest tyngd/fokus på? 
 

A. Gäller det en befintlig kund, har vi förhoppningsvis någorlunda koll på företaget. I de 
fall kan vår planeringsprocess gå ganska snabbt. Är det däremot en ny kund måste vi 
sätta oss in i företaget och räkna på det, vilket gör att processen blir relativt lång innan 
själva skiftet sker. Som jag nämnde tidigare lägger vi mest fokus på kassaflödet, det 
vill säga om det här företaget orkar betala tillbaka ett lån. Om det är en revisionsbyrå 
som är inblandad är det klart att alla avtal ska vara i sin ordning. 

 
B. Som jag nämnde tidigare skickar vi ut ett brev till alla våra kunder i 55-årsåldern och 

sedan kommer processen undan för undan. Är de sedan intresserade av att planera ett 
generationsskifte bokar vi en tid där vi sätter oss ner och pratar igenom den här 
processen tillsammans med expertisen från vår bank. Sen måste kunden bestämma när 
han/hon vill gå vidare, men vi ger honom/henne baskunskaper samt säger att vi är 
intresserade av att finansiera ett generationsskifte. En planeringsprocess kan ta allt 
ifrån ett till fem år.    
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Om det är flera syskon som kan ärva och alla inte vill/eller kan ta över företaget, hur 
löses det? Det vill säga, hur kompenseras dessa?  
 

A. Denna problematik löses ofta genom något slags avtal, eftersom det annars ibland 
uppstår konflikter syskonen emellan då det handlar om pengar. Att äga något 
tillsammans kan vara problematiskt då syskon ibland vill olika saker. Vid 
kompensation är en lösning ett förskott på ett arv, där föräldern skriver i testamentet 
att några syskon ska ha mer ersättning än det barnet som tar över företaget. Det är 
viktigt att alla är överens innan. Vi kommer nästan aldrig i kontakt med den här 
problematiken på banken utan det handlar nästan enbart om finansieringsfrågor. 

 
B. Det där finns med i paketet när de har tänkt igenom skiftet inom familjen. Det kan 

vara på det sätt att ägaren tänker att den som köper företaget inte ska behöva betala 
mycket pengar för det. Däremot ska de andra syskonen kunna få en del av pengarna, 
att de klarar sig. Syskonen blir ofta lite styvmoderligt behandlade. Samtidigt är det 
vanligt att dessa syskon vill bort från företaget eftersom de inte har något intresse i 
det, då det ibland kan ha gått så långt att de inte orkar bry sig. Vi på banken är också 
måna om att ta hand om den sidan som eventuellt får pengar. Dessa hjälper vi genom 
att de får hjälp med placeringar samt hur de ska hantera sina pengar det vill säga vi 
hjälper både säljare och köpare och tycker därmed att vi har fått en helhetslösning på 
situationen.    

 
Hur vet företagaren om någon är en lämplig övertagare? Vad karaktäriserar dem? 
 

A. För att vara en bra egenföretagare måste du vara genuint intresserad av vad du gör och 
verkligen vilja. Ofta är det bra om du har en social förmåga då du träffar många andra 
människor. Det är också viktigt att personen i fråga ger ett bra intryck när han/hon 
kommer till banken, det vill säga att han/hon är förberedd och påläst, att personen har 
gjort sina kalkyler och att de har en bra affärsidé från grunden. En annan viktig faktor, 
om personen har jobbat i företaget innan, är att kunderna känner till en. Vi tittar också 
på vilken revisionsbyrå företaget har och om företaget har några tidigare referenser. 

 
B. Nummer ett är att övertagaren är en entreprenör. Vi märker rätt fort om han/hon 

brinner för idén. Vid en intern överlåtelse har ofta pappan/mamman sett till att det 
finns någon som har ett tillräckligt intresse för bolaget och som är upplärd. Det är 
nämligen en helt annan sak om det kommer någon utifrån och vill köpa ett företag 
eftersom då vet vi inte vad han/hon har för kunskaper. Alltså går det att konstatera att 
det underlättar för banken om försäljningen sker internt. Vid intern försäljning kan 
också pappan/mamman stå kvar med risken en tid, för att visa att han/hon tror på sitt 
barn. Å andra sidan kan pappan/mamman vara väldigt auktoritär och vilja att barnen 
ska ta över även fast barnen egentligen inte vill det. Det är jobbigt för banken om vi 
ser den här situationen och att då låna ut pengar. Ofta är det en känsla vi har som 
upptäcks rätt tidigt. Därför vill vi i vår bank vara med från början i processen. 

 
Hur har generationsskiften påverkats av slopandet av arv- och gåvoskatten?  
 

A. Tyvärr är jag ingen expert på det här området. 
 
B. Visst har gåva som överlåtelseform ökat men du har fortfarande kompensationstanken 

till syskonen kvar. En tanke kan vara att ägaren säljer företaget till ena sonen och 
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sedan ger han/hon bort pengarna till resterande syskon. Däremot har nog prisnivåerna 
förändras i och med slopandet av arv- och gåvoskatten i och med att du inte behöver ta 
ut fulla priset på grund av kompensation för skatteeffekter. 

 
3:12-regeln har ju sedan januari 2006 förändrats, hur påverkas generationsskiftena av 
dessa förändringar? 
 

A. Som jag nämnde tidigare är ett alternativ interna försäljningar, det vill säga att 
företagaren säljer sitt bolag till sig själv för att få in kapital. Bolaget har ett stort eget 
kapital som de kan dela ut men inte den likviditeten i bolaget. Hur mycket kan föras in 
i bolaget, vad är det egentligen värt? Har det köpande bolaget råd att låna en miljon till 
som de kan dela ut? Om de delar ut 1 000 000 kronor och köpeskillingen är 1 000 000 
kronor och inte hälften som jag nämnde förut. Den miljonen som går in i det gamla 
bolaget blir en utdelning på 700 000 kronor till ägaren. Då får ägaren som är ägare till 
båda bolagen 700 000 kronor på fickan och av dem måste du faktiskt betala in 500 000 
kronor och amortera på första krediten. 

 
B. Vi trodde att vårt arbete skulle påverkas mer av den nya 3:12-regeln men ingenting 

hände. I framtiden kanske det blir värre, det vet vi inte än så länge. 
 
Hur ser ni på säkerheter vid generationsskiften? 
 

A. I och med de nya förmånsrättsreglerna från 2004 får banker inte ut lika mycket vid 
konkurs längre som förut, eftersom beloppet har halverats. Det finns många som inte 
har säkerheter i företag, exempelvis leverantörer. De som inte pantsätter går ofta helt 
lottlösa om det inte finns väldigt mycket tillgångar i konkursboet. Hälften av 
konkursboet går nu till de ”oprioriterade”, det vill säga de som inte har några 
säkerheter, och resten går till banken. De nya förmånsrättsreglerna har lett till att 
banken inte kan sätta säkerheter som förut, vilket är till nackdel vid ett sådant här 
tillfälle. Följden har blivit att det blir ett större personligt ansvar som småföretagare 
idag än vad det var förr, eftersom det blir svårare att få lån i banken. 

 
B. Vi står inför ett stort dilemma när det gäller sådana här överlåtelser. Rent generellt 

pratar vi om extern överlåtelse vid försäljning där grundkonceptet brukar vara att en 
tredjedel står köparen för, en tredjedel lånar banken ut och en tredjedel står säljaren för 
genom en säljarrevers. Det ligger också lite psykologi i att säljaren ligger kvar med en 
säljarrevers, eftersom i de situationer företaget inte är som det ska får säljaren ta 
konsekvenser av det och skriva ner sitt pris. Ibland kräver vi på banken att de har en 
säljarrevers vilket ofta har hjälpt företagen.  

 
Vilken är den vanligaste överlåtelsemetoden vid generationsskiften? 
 

A. Det är beroende på hur familjen ser ut och dessutom på den nya arv- och 
gåvoskattefriheten. Är det ett ensamt syskon tror jag att det efter årsskiftet blir allt 
vanligare med gåvor av aktier i det aktuella företaget. Förr var man antingen tvungen 
att köpa aktierna oavsett om syskonet var ensamt eller inte, eller betala gåvoskatt. 
Finns det fler syskon och alla inte får samma andel i företaget, vilket troligen är 
vanligast om det är stora företag som ärvs, är det vanligast att den/dem som köper får 
låna pengar eller finansiera med egna medel till den överlåtande generationen. 
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B. Om det endast är ett barn som ska ta över företaget kan barnet få ett väldigt bra pris, 
dels för att barnet ska få det förmånligt och dels för att föräldrarna måste leva vidare 
och försörja sig. Är det dock flera barn som ska ta över sätts ofta priset högre. Är det 
konflikt mellan syskonen blir priset vanligtvis ännu högre. I de fall kopplas ofta 
värderingsinstitut in som får värdera företaget. Jag skulle påstå att det vanligaste sättet 
vid försäljning sker till underpris. 

 
Vad använder ni för företagsvärderingsmetoder vid generationsskiften?  
 

A. På vårt bord ligger det inte att värdera företaget, men självklart räknar vi exempelvis 
på substansen eller på P/E-tal, ibland räknar vi kanske på båda och försöker hitta 
någon rimlig metod. Vi tittar även på goodwill, är det exempelvis ett lokalt företag här 
i Karlstad har vi kanske ganska bra kännedom om de har ett bra goodwillvärde. Ett 
företag kan även ha inarbetade kundkontakter som kanske inte har tillräckligt stort 
värde på pappret. Vid generationsskiften är ett överpris ofta inte aktuellt, ägaren vill 
inte pressa upp priset eftersom det är hans/hennes barn som ska ta över, ofta är det 
humana prissättningar.   

 
B. Vi har egentligen ingenting med värderingsfrågor att göra, utan vi plockar in en 

revisor som värderar företaget. Däremot sysslar våra jurister med värderingen av 
företagen. Vi plockar alltså in alla uppgifter men sedan kan vi naturligtvis ha 
synpunkter på dessa siffror.   

 
Hur bedömer ni framtiden när ni ser på säkerheten i företaget eller helt enkelt 
framtiden för övertagarna?  
 

A. Det är företagande rent generellt, vad vi tror om en viss bransch. Dels ska vi bilda oss 
en uppfattning om företaget eller personen. Är företaget seriöst? Har de koll på sin 
ekonomi? Det är lite subjektivt vad personen tror själv. 

 
B. Jag tror framtiden är ljus för övertagarna. Företagen behöver lite nytänkande och det 

vi har sett hittills har bara varit positivt. Problemet är bara att inte tillräckligt många 
unga personer vill ta över. Däremot kanske många företag kommer att slås ihop och 
förflyttas till de större städerna. 
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5. Analys 
I följande kapitel knyter vi samman det viktigaste från teorin och empirin och analyserar det 
vi kommit fram till. Vi har valt att följa samma upplägg och struktur som i empirin, det vill 
säga vi har diskuterat utifrån de olika intervjufrågorna i ordningsföljd, för att det lätt ska 
kunna följas.  
 
I och med att en stor del av de små och medelstora bolagen idag är uppbyggda och drivs av 
fyrtiotalister, som inom en tioårsperiod kommer att gå i pension, kommer troligtvis 60 procent 
av dessa att genomföra ett slags ägarskifte, enligt teorin. Respondenterna är alla överens om 
att de ännu inte sett någon direkt ökning av generationsskiften men förespår att det i framtiden 
antagligen kommer att ske en ökning, i och med fyrtiotalisternas pensionering.  
 
Som teoriavsnittet nämner är generationsskiften inte problemfria. Endast ett begränsat antal 
familjeföretag överlever den första generationen, och ännu färre kommande generationer. Ett 
ägarskifte medför både ekonomiska och personella problem. Ett personellt problem som kan 
uppstå vid ägarskiften är om företrädaren stannar kvar i företaget. I sådana situationer finns 
det tyvärr alltför många exempel på skiften där företrädaren inte lyckas ”släppa taget”, utan 
fortsätter enligt sin tidigare roll som ägare och/eller VD. De tillfrågade revisorerna anser 
också att de personella problemen är omfattande. Problemen de tar upp är att efterträdaren 
ibland inte har tillräckligt mycket kunskap för att kunna driva ett företag och att 
mognadsprocessen till en överlåtelse tar tid.  
 
Ett vanligt förekommande ekonomiskt och personellt problem är att företagarna inte planerar i 
god tid. Det är en viktig faktor då de vill åstadkomma ett så skattemässigt fördelaktigt resultat 
som möjligt samt då de vill undvika problem som kan uppstå i framtiden när överlåtelsen väl 
är genomförd. Revisorerna kan av erfarenhet konstatera att planeringsprocessen tar lång tid, 
främst då på det mentala planet. Revisorerna berör precis som i teorin även den ekonomiska 
biten och främst då den skattemässiga frågan vid överlåtelsen, vilket de ser som ett av de 
främsta problemen. Enligt teorin är den ekonomiska biten viktig då den äldre generationens 
ekonomi måste vara tryggad även efter att skiftet är genomfört.  
 
Bankerna har lite olika åsikter om problematiken kring generationsskiften. Bankman A ser 
mer till de finansiella problemen, hur företagarna sätter en prislapp på företaget och hur stor 
del bankerna ”vågar” låna ut till köpeskillingen. Bankman B talar dels om den berörda 
prisdelen och dels om de problem som uppstår kring den yngre generationens ovilja att driva 
vidare verksamheten.    
 
Som vi tidigare nämnt är planeringsprocessen inför ett generationsskifte ett stort problem, där 
både revisorer och banker många gånger måste hjälpa företagen. Ibland handlar det om att 
påminna företagarna om skiftet genom att starta en diskussion med ägarna och ge dem lite 
tips. Revisorerna ser då mest på de skattemässiga konsekvenser som kan uppstå i och med 
generationsskiftet och planerar för att det ska bli skatteoptimalt. Bankerna däremot lägger 
mest tyngd på att se om de kan finansiera generationsskiftet, vilket blir lite varierande 
beroende på om det är en befintlig kund eller inte. Även teorin nämner att det är viktigt att 
planera finansieringen för att underlätta ett generationsskifte. 
 
Teorin talar om att det finns många varianter på lösningar om det finns flera syskon som ärver 
ett företag. Problem uppstår om det finns syskon som inte vill/kan ärva på grund av att de 
kanske har valt ett annat yrke eller att de helt enkelt inte har något intresse i att driva företaget 
vidare. I de fall kan det uppstå orättvisor mellan barnen som måste lösas.  
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Enligt revisorerna är ett förslag att alla barn får aktier i bolaget och att sedan syskonen 
sinsemellan ordnar upp frågan om pengar. Ett annat förslag revisorerna nämner är att 
syskonen kan äga aktierna i företaget, vara passiv och då endast erhålla aktieutdelning. Om 
barnet/barnen inte vill ta del av några aktier utan hellre vill ha ut de pengar som han/hon har 
rätt till, måste en marknadsmässig värdering av bolaget göras. Alternativet blir då ofta att en 
revers löses ut.  
 
Den bästa lösningen vid sådana här situationer är, enligt bankmännen, att allt redan är 
genomtänkt innan generationsskiftet har ägt rum, gärna genom avtal. Vid kompensation till 
övriga syskon är en lösning att ett förskott på ett arv har skrivits in i testamentet. Om det 
uppstår problem med de här frågorna hjälper banken ofta till med olika lösningar om hur 
syskonen kan placera och hantera sina pengar. 
 
I teoriavsnittet beskrivs bland annat att unik företagarkunskap förvärvas genom att den 
blivande företagaren observerar företagsverksamheten, vilket ofta sker genom praktik hos den 
äldre generationen. På så sätt får övertagaren en successiv ”inskolning” för det framtida 
ledaransvaret. Två av revisorerna är helt överens om att denna ”inskolning” är en viktig faktor 
i och med övertagandet, då företagaren får kunskap om verksamheten och på så sätt successivt 
kan ta över den. Andra egenskaper, som revisorerna tar upp om vad som karakteriserar en 
lämplig övertagare, är framförallt den sociala kompetensen, den drivande kraften, 
inställningen till att jobba mycket samt att personen i fråga är intresserad av verksamheten.   
 
Bankmännen är överens med revisorerna om vad som karaktäriserar en lämplig övertagare. 
De menar alltså att personen i fråga ska vara genuint intresserad av verksamheten, ha en 
social förmåga och vara en entreprenör. Revisor B påpekar att det kan vara bra att ägaren 
kliver tillbaka lite försiktigt i samband med skiftet. Bankman B har samma tanke men mer då 
på det säkerhetsmässiga planet, då han menar att vid intern försäljning kan pappan/mamman 
stå kvar med risken en tid, genom exempelvis borgen.  
 
Som vi skrivit om i teorin slopades arv- och gåvoskatten den 1 januari 2005. Innan slopandet 
innebar skatten ett relativt stort problem vid de generationsskiften, då företaget ärvs eller ges 
bort som en gåva. Problemen bestod tidigare bland annat av att testamentstagaren 
arvbeskattades för värdet på aktierna på dödsdagen och gåvotagaren beskattades för värdet på 
aktierna den dag då gåvan blev obligationsrättsligt bindande, vilket de alltså helt slipper idag. 
Alla tre revisorerna tycker att slopandet av skatten har förenklat genomförandet av 
generationsskiften. 
 
Innan slopandet av arv- och gåvoskatten fanns det möjligheter till skatteplanering. Genom 
skattens konstruktion i lagen om arvskatt och gåvoskatt, var möjligheterna omfattande att på 
lagligt sätt minska arv- och gåvoskatten. Precis som teorin, berättar revisor A att det tidigare 
gick att undkomma arv- och gåvoskatten. För att det skulle vara genomförbart var 
skattemyndigheten tvungen att konstatera att ett företag skattemässigt inte hade tillräckligt 
högt förmögenhetsvärde. Fadern/modern, i företaget, var även tvungna att ge bort samtliga 
aktier och barnet/barnen, som övertar aktierna, fick inte överlåta aktierna inom en 
femårsperiod. Revisor C säger även han att det förut fanns vägar som kunde tas för att 
undkomma skatten, men det var krångligt och betydligt mer invecklat i jämförelse med idag. 
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Bankman B anser att gåva, som överlåtelseform, har ökat sedan slopandet av arv- och 
gåvoskatten, samt att prisnivåerna förändrats i och med att företagaren inte behöver ta ut fullt 
pris på grund av kompensation för skatteeffekter. 
 
I och med 3:12-regelns förändringar sedan januari 2006 ställde vi frågan om hur detta har 
påverkat generationsskiften i det stora hela. Revisor A och C diskuterar mycket kring den nya 
regelns hårda tjänstebeskattning på 57 procent, det vill säga beskattningen på 
realisationsvinsten, samt den gynnade utdelningsbeskattningen som har blivit lägre. De här 
två förändringarna berörs också i teoridelen där tjänstebeskattning innebär att den del av 
vinsten som överstiger gränsbeloppet beskattas av inkomst av tjänst till en gräns av 100 
inkomstbasbelopp. Tidigare beskattades hälften som inkomst av tjänst och hälften som 
inkomst av kapital. Teoridelen nämner även lättnadsreglerna om sänkt kapitalskatt vid bland 
annat utdelning, det vill säga från 30 procent till 20 procent i skatt. 
 
Revisorerna A och C diskuterar också lösningar kring den höga tjänstebeskattningen i de 
situationer då pengar måste fram relativt omgående. Revisor A nämner en lösning där 
substansvärdet ligger någorlunda konstant, eftersom den nuvarande ägaren tar ut stora 
aktieutdelningar. Dessutom nämner revisor A att bolaget kan komma ner till 25 procent skatt 
om de lägger bolaget vilande i fem år. Revisor B föreslår en lösning där personen köper ett 
företag och skapar vinster som han/hon delar ut till sig själv till en lägre beskattning, vilket 
underlättar generationsskiftet. Revisor A och C konstaterar ändå inte samma sak i slutändan. 
Revisor A tycker nämligen inte att den nya 3:12-regeln har underlättat för företagen, medan 
revisor C tycker att reglerna varit positiva än så länge.  
 
Bankman B har än så länge inte märkt av någon direkt förändring sedan den nya 3:12-regelns 
införande.  
 
Ett problem som bankerna stöter på är att de inte har lika stor säkerhet längre vid finansiering, 
då exempelvis vid generationsskiften. Det beror på att de nya förmånsrättsreglerna som gäller 
vid företagsinteckning, som berörts i teorin, inte längre ger banker lika mycket återbetalning 
vid konkurs som tidigare. Enligt teorin innebär det att banker får starkare incitament att se till 
att kredit främst lämnas till ekonomiskt hållbara projekt. De kan också agera tidigare för att 
hindra att en insolvenssituation uppstår. Bankman A menar därför att företagaren får ett större 
personligt ansvar än tidigare då det kan bli svårare att få lån i banken. Bankman B säger att de 
brukar lösa frågor om säkerheter likviditetsmässigt genom att banken kräver att företagen har 
en säljarrevers. Även teorin nämner ett exempel på hur den äldre generationen kan underlätta 
finansiering genom att låna ut pengar genom en revers till den yngre generationen som övertar 
företaget.  
 
Enligt teorin finns det ett antal olika överlåtelsemetoder som kan användas vid ett 
generationsskifte. Två av metoderna, andelsbyte och fusion, är idag mindre vanligt 
förekommande. Revisorerna menar att dessa varierar från fall till fall men har olika åsikter om 
vilken metod som förekommer mest. Revisor A anser att den vanligaste och enklaste metoden 
är intern aktieöverlåtelse, där det bildas ett helt nytt bolag som sedan köper upp det gamla 
bolaget. I den situationen behöver inte företagaren ta privata lån utan det gör istället det nya 
bolaget. För att amorteringar av skulder ska kunna finansieras, beskriver teorin att utdelningar 
och obeskattade koncernbidrag förs till det nya företaget. I teorin står det också att intern 
aktieöverlåtelse kan vara en bra lösning, då företaget vill undvika onödig ägarsplittring och 
orättvisa mellan syskon samt då ägaren vill få ut en så lågt beskattad ägarvinst som möjligt.  
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Revisor B och bankman B menar att underprisöverlåtelse är den bästa metoden om ägaren har 
ett stort sparat belopp. Om företaget säljs till ett undervärde medför det ett skattemässigt bra 
värde och därmed får även barnen råd att köpa företaget. Revisor B anser vidare att gåva är ett 
alternativ om inte ägaren vill sälja företaget till barnen. Revisor C menar att gåva är den 
vanligaste metoden, då företagsägarna ofta inte har ett så stort behov av pengar, när de väl står 
inför ett generationsskifte.   
 
I frågan om vilken företagsvärderingsmetod som är mest förekommande är de tre tillfrågade 
revisorerna alla överens om att substansvärdemetoden är en väl använd metod. En av 
revisorerna tillägger även att eventuella goodwilltillägg bör beaktas, då goodwill inte är 
inräknat i substansvärdet. Precis som har beskrivits i teorin innebär metoden att ett nettovärde 
räknas ut på substansen, det vill säga inventarier, lager med mera i företaget och det sker 
under förutsättning att företaget drivs vidare. Revisor C hävdar däremot att 
avkastningsvärderingsmetoden är mer använd än substansvärdemetoden, då denna metod ger 
ett mer rättvist värde eftersom den utgår från de pengar som företaget kommer att generera 
tillbaka till köparen. Uttalandet stämmer bra överens med teorin, som säger att 
avkastningsvärderingsmetoden är den mest förekommande vid värdering av mindre och 
medelstora företag.  
 
Revisor A konstaterar slutligen att det bästa ändå är när värdering sker genom en 
genomsnittsberäkning av substansvärdemetoden och avkastningsvärderingsmetoden, då det 
kan finnas företag, som exempelvis kunskapsföretag, som saknar substans. Även teorin 
nämner att det finns vissa samband mellan avkastningsvärderingsmetoden och 
substansvärdemetoden. Teorins återstående två metoder, likvidationsvärde- och 
kassaflödesmetoden, berör revisorerna inte alls.  
 
Alla tre revisorer är också överens om att det är viktigt att värdera företaget oavsett om det 
ska säljas inom familjen eller till utomstående, då det måste sättas ett pris på bolaget. Revisor 
B konstaterar även att det är lättare med värdering till utomstående, eftersom värdering sker 
till marknadsvärde.  
 
De två tillfrågade bankmännen konstaterar att de inte är särskilt inblandade i själva 
värderingsfrågan, utan att revisorer och jurister till stor del sköter denna del av skiftet. 
Bankman A upplyser oss ändå om att de ibland kontrollräknar, exempelvis på substansen eller 
på P/E-tal.   
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6. Slutsats  
I följande kapitel kommer vi att besvara de frågor vi ställt upp i problemformuleringen. Med 
hjälp av en av frågeställningarna ville vi ta reda på vilka problem som uppstår vid 
generationsskiften. Vi ville även veta vad som händer om det finns flera syskon som är 
aktuella övertagare, hur generationsskiftena har påverkats av slopandet av arv- och 
gåvoskatten, den nya 3:12-regeln, och delar av de nya förmånsrättsreglerna samt vilka 
överlåtelse- och värderingsmetoder som används. Vi kommer utifrån ett mer subjektivt synsätt 
diskutera och reflektera över vår uppsats samt dra slutsatser från det resultat vi har fått fram 
i analysen. 
 
6.1 Vilka problem uppstår vid generationsskiften och hur löses dessa? 
 
De personella problem som uppstår i samband med ett generationsskifte inom en familj är, 
enligt alla våra respondenter, det största hindret för ett lyckat genomförande av ett ägarskifte. 
Vi har genom vår empiridel kommit fram till att två av de största personella problemen är att 
övertagaren inte har tillräckligt med kunskap för att kunna driva företaget vidare och kanske 
inte heller har viljan att göra det. Vår uppfattning är att en lösning på dessa problem kan vara 
att låta övertagaren ”skolas in” i företagets verksamhet en tid innan skiftet samt att diskutera 
det eventuella generationsskiftet inom familjen, för att nå en gemensam och optimal lösning 
för företaget. Finner familjen ingen optimal lösning anser vi att en extern försäljning vore den 
bästa lösningen.  
 
Ett personellt och ekonomiskt problem är att det krävs lång tid att planera ett skifte och att det 
är en mognadsprocess, där ägaren måste inse att han/hon bör sälja företaget. Lösningar på 
problemet är att börja planera i god tid för ägarskiftet och att revisorer och banker börjar föra 
frågan på tal med dem som är i zonen för ett generationsskifte.  
 
Respondenterna anser även att det finns ytterligare ekonomiska problem. Revisorerna 
diskuterar framförallt problemen kring den skattemässiga situationen vid en överlåtelse, där 
de i synnerhet berör ägarens syfte med överlåtelsen. Ska han/hon exempelvis få ut så mycket 
pengar som möjligt genom att sälja det externt eller ska han/hon ge bort hela företaget till en 
närstående? Genom att även här med hjälp av revisorer planera för skiftet når företaget lättare 
en skatteoptimal lösning. 
 
Vi kan konstatera att bankerna ser mer till de finansiella problemen vid ett generationsskifte. 
Problematiken berör främst ”prislappen” på företaget, där det förekommer att banken och 
ägaren är oense angående vad bolaget är värt. Företaget måste vara lönsamt för att banken ska 
vilja låna ut pengar och banken har därmed hårdare villkor vid värderingsfrågor. Bankerna 
hjälper till att lösa den här problematiken genom att dra ner ägarnas höga tankar om företaget, 
sänka köpeskillingen eller genom att företagarna får låna upp pengar privat.  
 
Utifrån ovanstående två huvudsakliga problem, de personella och de ekonomiska, kan vi dra 
slutsatsen att de personella problemen är mer svårhanterliga än de ekonomiska, vid ett 
generationsskifte inom familjen. Den ekonomiska biten anser vi kan lösas med hjälp av god 
planering och med stöd av externa experter som revisorer och banker. Därför menar vi att de 
familjära konflikterna är det största problemet vid ett generationsskifte, då detta enbart är upp 
till familjen att lösa.  
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6.2 Om det är flera syskon som är aktuella övertagare och inte alla vill/kan 
ta över, hur kompenseras dessa? Vad karaktäriserar en lämplig 
övertagare? 
 
För att vara en lämplig övertagare är det viktigt att personen i fråga är genuint intresserad av 
verksamheten, har en social förmåga och är en entreprenör. Dessa egenskaper kanske inte alla 
syskon som är aktuella övertagare besitter och därmed uppstår ytterligare ett problem, 
nämligen hur kompensation ska ges ut. Det är också vanligt att den yngre generationen inom 
familjen inte alltid är intresserade av att ta över företaget. Både revisorer och banker ser 
flertalet olika lösningar på den här problematiken.   
 
Enligt revisorerna är ett förslag att alla barn får aktier i bolaget och att syskonen sedan 
sinsemellan ordnar upp frågan om pengar. Det här förslaget anser vi kan ställa till med 
problem då konflikter lätt kan uppstå inom familjen. Ett annat förslag revisorerna nämner är 
att syskonen kan äga aktierna i företaget, vara passiva och då endast erhålla aktieutdelning. 
Den lösningen menar vi också kan orsaka problem då orättvisor kan uppstå mellan syskonen. 
För att lösningen ska kunna fungera, konstaterar vi, att rätt fördelning mellan syskonen är 
viktigt. Vid kompensation till övriga syskon är en lösning att förskott på ett arv har skrivits in 
i testamentet. Den bästa lösningen vid sådana här situationer är, enligt bankmännen, att allt 
redan är genomtänkt innan generationsskiftet har ägt rum, gärna genom avtal. Vi håller med 
bankmännen om att ett avtal verkar vara den bästa lösningen för att undgå senare konflikter. 
 
6.3 Hur har generationsskiftena påverkats av slopandet av arv- och 
gåvoskatten, den nya 3:12-regeln, och de nya förmånsrättsreglerna? 
 
Samtliga respondenter konstaterar att slopandet av arv- och gåvoskatten har varit till fördel 
vid generationsskiften, då skatten helt försvinner och därmed förenklar själva överlåtelsen.  
Gåva som överlåtelseform har ökat men kompensationstanken till flera syskon kvarstår. 
Däremot drar ena bankmannen slutsatsen om att prisnivåerna förändras i och med slopandet 
av arv- och gåvoskatten, då säljaren inte behöver ta ut fulla priset på grund av kompensation 
för skatteeffekter. Vi kan alltså slå fast att slopandet av arv- och gåvoskatten har haft en 
positiv inverkan på generationsskiften och vi anser oss därmed se en ökning av gåva som 
överlåtelseform i framtiden. 
 
Respondenterna konstaterar framförallt två stora förändringar när det gäller den nya 3:12-
regeln. De två förändringarna är dels den ”hårda tjänstebeskattningen”, vilket har orsakat 
problem, och dels de mer förmånliga reglerna vid utdelning, som har varit till fördel för 
företagarna. Däremot är revisorerna inte helt överens om huruvida den nya 3:12-regeln i det 
stora hela har påverkat företagen positivt eller negativt. Ena revisorn konstaterar att den nya 
3:12-regeln inte har underlättat för företagen. Vi drar slutsatsen att revisorn lägger mest vikt 
vid de kapitalintensiva företagen med få anställda, då löneunderlaget blir lågt.  
 
En av de tre revisorerna drar slutsatsen att den nya 3:12-regeln totalt sett har varit positiv. Vi 
får uppfattningen om att revisorn då åsyftar till de numera gynnade små företagen som nu får 
tillgång till utdelning som beskattas med 20 procent skatt hos ägaren, som ger möjlighet att 
alltid dela ut 65 000 kronor oavsett lönesumma.  
 
Vi tror att förändringen av 3:12-regeln inte riktigt har hunnit implementeras i bankernas och 
revisorernas arbete på grund av att regeln är relativt ny och därmed inte heller hunnit påverka 
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många generationsskiften. Eftersom vår framställning är inriktad på små och medelstora 
företag kan vi ändå dra slutsatsen att den nya 3:12-regeln har underlättat för de företagen. 
 
De nya förmånsrättsreglerna ställer till med problem för bankerna då de inte längre har 
samma säkerheter som förut, vilket är till nackdel vid ett generationsskifte när övertagaren vill 
låna pengar av banken. Följden blir ett större personligt ansvar för företagare idag än vad det 
var tidigare, då det blir svårare för dem att få lån i banken, vilket även försvårar 
genomförandet av ett generationsskifte. Vi kan dra slutsatsen att det idag är ännu viktigare för 
banken att de känner sina kunder väl för att kunna göra en säkerhetsmässigt bra bedömning av 
företagen. 
 
6.4 Vilka överlåtelse- och värderingsmetoder finns och är aktuella? 
 
Vi drar slutsatsen att den ultimata överlåtelsemetoden vid flera syskon är intern 
aktieöverlåtelse. Om det inte föreligger konflikter mellan syskon och om ägaren inte är i 
behov av pengar, anser vi att gåva bör vara den optimala lösningen. Är ägaren däremot i 
behov av pengar men inte vill ”suga ut” sina barn, anser vi att försäljning till underpris skulle 
vara ett alternativ. I många fall förekommer även en kombination av flera överlåtelsemetoder, 
då exempelvis en intern aktieöverlåtelse sker till underpris. Respondenterna nämner ingen 
annan överlåtelsemetod utöver de här. Vi vill därför konstatera att metoderna andelsbyte, 
fusion, fission, verksamhetsavyttring samt vinstbolagstransaktion inte är vanligt 
förekommande i praktiken.  
 
Revisorerna har olika åsikter om vilken företagsvärderingsmetod som används mest frekvent. 
Det är endast två av de fyra beskrivna företagsvärderingsmetoderna i teorin som revisorerna 
nämner, det vill säga substansvärdemetoden och avkastningsvärderingsmetoden. Då 
substansvärdemetoden inte kan användas i alla typer av företagsformer, som exempelvis 
kunskapsföretag, håller vi med ena revisorn om att avkastningsvärderingsmetoden är ett bättre 
alternativ. I det stora hela vill vi dra slutsatsen att avkastningsvärderingsmetoden är den 
metod som visar det mest rättvisa värdet, då värderingen utgår från de pengar som företaget 
kommer att generera tillbaka till köparen. Det är till fördel för framförallt banker, då de kan se 
om företagets vinster är tillräckligt stora att de räcker till att amortera ner de lån och räntor 
som företaget har.  
 
Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att kassaflödesmetoden inte används i praktiken, då 
den är mindre lämpad för små och förvaltande företag och främst avsedd för rörelsedrivande 
företag. 
 
6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Så vitt vi vet är det få som har gjort liknande undersökningar inom det här ämnet. Vi anser 
därför att ytterligare undersökningar kan göras med flera andra infallsvinklar, exempelvis 
genom att studera ett företag där ett generationsskifte har genomförts. En annan intressant 
fördjupning vore att studera generationsskiften till extern kund. Eftersom vi ser en framtida 
ökning av generationsskiften i samband med fyrtiotalisternas pensionering, vore det intressant 
med fortsatt forskning under en tioårsperiod, då framförallt genom att spegla den övertagande 
generationens förmåga att driva vidare företagen. Vi får vänta och se…
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

• Är det aktuellt med generationsskiften idag? Har ni sett en ökning/minskning de 
senaste åren? 

 
• Vilka problem uppstår vid generationsskiften? Vad finns det för lösningar på de här 

problemen? 
 

• Hur ser er planeringsprocess ut? Vad lägger ni mest tyngd/fokus på? 
 

• Om det är flera syskon som kan ärva och alla inte vill/eller kan ta över företaget, hur 
löses det? Det vill säga, hur kompenseras dessa?  

 
• Hur vet företagaren om någon är en lämplig övertagare? Vad karaktäriserar dem? 

 
• Hur har generationsskiften påverkats av slopandet av arv- och gåvoskatten?  

 
• 3:12-regeln har ju sedan januari 2006 förändrats, hur påverkas generationsskiftena av 

dessa förändringar? 
 

• Vilken är den vanligaste överlåtelsemetoden vid generationsskiften? 
 

• Vad använder ni för företagsvärderingsmetoder vid generationsskiften?  
 
Tilläggsfrågor till bankerna 
 

• Vad har banker för roll vid generationsskiften? 
 

• Hur ser ni på säkerheter vid generationsskiften? 
 

• Hur bedömer ni framtiden när ni ser på säkerheten i företaget eller helt enkelt 
framtiden för övertagarna?  
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