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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrunden till vårt arbete ligger i att Sverige står idag inför stora pensionsavgångar. 
Undersökningar visar att uppemot 140 000 företag kommer att behöva byta ägare inom den 
kommande 10-årsperioden och undersökningar visar även på att en stor andel av ägarskiften 
misslyckas. Den största anledningen till misslyckanden är dålig planering från företagarnas 
sida. Ägarna tycker det är jobbigt att ta itu med medan de fortfarande är verksamma. 
 
Syftet med vår uppsats är att diskutera problematiken kring ägarskiften i fåmansföretag. Samt 
att beskriva om det regelverk som finns för dessa fåmansföretag påverkar för att kunna göra 
lyckade ägarskiften i fåmansföretag. Vi vill även diskutera hur man går tillväga praktiskt för 
att genomföra dessa skiften så ekonomiskt och skattemässigt effektivt som möjligt både för 
gamla och nya generationen. För att undersöka detta har vi att använt oss av en kvalitativ 
undersökning där vi intervjuat personer som jobbar med dessa ägarskiften. Dock har 
respondenterna lite olika roller i arbetet med dessa skiften.  
 
I vår undersökning kom vi fram till att den vanligaste överlåtelsemetoden vid ett 
generationsskifte inom familjen är en gåva av aktierna till barnen. Här anser våra 
respondenter att avskaffandet av arvs- och gåvoskatten har haft stor inverkan och gjort det 
mycket enklare att genomföra ett sådant generationsskifte. Ägarbytena har blivit mycket 
renare och mindre ”gråzoner” måste användas. Det blir dock mindre och mindre vanligt att 
barnen tar över företagen. Detta då de sett hur föräldrarna slitit och de tycker inte att de fått 
tillräckligt tillbaka. Så försäljning till utomstående är kanske det vanligaste förfarandet nu och 
då är en ren försäljning av aktierna den vanligaste överlåtelsemetoden men det blir allt 
vanligare med inkråmsaffärer. D.v.s. själva rörelsen i företaget.  
 
De flesta företag brukar genomgå en förberedelsefas innan ett ägarskifte för att få ut pengar 
skattebilligt ur företaget. Då är en intern aktieöverlåtelse ett vanligt förekommande sätt. Man 
vänder sig också ofta till k:10an för att se om det finns något sparat utdelningsutrymme kvar 
till att dela ut en större summa pengar. k:10an är en blankett som personer som är 
företagsledare eller närstående till en företagsledare skall lämna som bilaga till deklarationen.  
 
Ett av de större problemen vid ett ägarskifte är finansieringen. Dels för köparen om företaget 
ska säljas till extern part, men även att hitta medel för att kunna kompensera den generation 
som ska lämna över företaget, och även eventuella syskon som inte ska jobba aktivt i 
företaget. Här är det inte ovanligt att reverser skrivs för att lösa problemet. Ett annat större 
problem är de familjerättsliga frågorna. Det är inte ovanligt att olika parter har olika 
värderingar av företaget. Speciellt när det ska räknas på vilken kompensation som skall utgå 
till syskon. Här kan det vara bra att ha en oberoende part som värderar företaget.  
 
Skattereglerna som berör dessa fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna har ingen 
hämmande effekt vid genomförandet av ägarskiften. De påverkar dock möjligheterna för 
företagaren att ta ut lågbeskattade medel ur företaget innan försäljning och vilka möjligheter 
företagaren har att placera pengarna efter försäljning för att undvika så mycket skatt som 
möjligt. Istället är det arvs- och gåvoskattens avskaffande som förändrat genomförandet av 
ägarskiften mest de senaste åren.  
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1. INLEDNING 
_______________________________________________________ 
I den inledande delen av denna uppsats kommer vi att diskutera och förklara vår 
problemformulering samt skapa en bakgrundsförståelse till det aktuella problem som vi valt. 
Vi kommer även att förklara centrala nyckelord.____________________________________ 

 
1.1  Ämnesval 
 
Under vår utbildning till civilekonomer har vi nu ställts inför utmaningen att skriva en 
kandidatuppsats. En kandidatuppsats är ett arbete där vi som studenter i stor utsträckning 
själva får bestämma vad vi vill skriva om, därför började vi tidigt att fundera kring vad vi 
skulle vilja skriva kring. Som ekonomstudenter följer vi ekonominyheterna extra noga. Under 
senare tid har diskussioner kring de stora pensionsavgångarna förts i media. Det tyckte vi 
kändes intressant. Efter att ha talat med vår handledare Per Nordström kring våra tankar om 
ämnesval bestämde vi oss för att skriva kring ägarskiften i fåmansföretag och vilka problem 
som kan uppstå när de ska genomföras. 

 
1.1 Bakgrund 
 
Sverige är idag ett land med lite över 700 000 företag inom privat sektor, nästan 99 % av 
dessa är mindre företag med under 50 anställda1. Enligt undersökningar räknar man med att 
närmare 140 000 företag i Sverige kommer att behöva byta ägare inom den kommande 10-
årsperioden.2 En stor anledning till att det är så många företag måste genomföra ett ägarskifte 
är att många 40-talister kommer att gå i pension under de kommande åren3. Enligt statistik 
misslyckas nästan 1/3 av alla generationsskiften i företag.4 En av de största anledningarna till 
att ägarskiften fåmansföretag misslyckas beror på dåligt planerande.  
 
Anledningarna till den dåliga planeringen är många, En av anledningarna är att den äldre 
generationen inte tänkt till kring vilken de vill ska ta över företaget. Många företagare har 
byggt upp mycket av sitt kontaktnät kring företaget och identifierar sig i stor utsträckning med 
företaget, så när de ska till att lämna över företaget till någon annan så kan de känna sig 
maktlösa vilket gör att de inte vill släppa kontrollen.5  
 
Det som vi beskrivit ovan är ofta mjuka frågor och är väldigt varierande mellan olika företag. 
Därför har vi valt att undersöka det regelverk som företagarna kan tänkas komma i kontakt 
med i samband med ägarskiftet. 
 
Vid ägarskiften blir nästan alltid pengar inblandade på något sätt. Den generation som ska 
lämna ifrån sig företaget vill ha ut pengar för att säkra sin försörjning, eller om ett av flera 
barn ska ta över företaget så kan de övriga syskonen kompenseras. skattereglerna för uttag av 
vinster ur fåmansföretag behandlas främst i den statliga inkomstskattelagens 56§6.  De kallas 
även för 3:12 reglerna. 
 

                                                      
1http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Rapporter/2008/Fakta%20om%20s
m%C3%A5%20och%20stora%20f%C3%B6retag.pdf (2008-01-23, Klockan 11:49) 
2 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Generation____som_i__g_490a.pdf (2007-12-05) 
3 Johansson Sven-Erik, Marlene Falk, (1998), Ägarskiften i företag, Stockholm, Ekerlids Förlag. s.13 
4 http://www.nutek.se/content/1/c4/09/25/info_002-2007.pdf (2007-12-06) 
5 Johansson Sven-Erik, Marlene Falk, (1998), Ägarskiften i företag, Stockholm, Ekerlids Förlag. s.9 
6 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115033/kapitel_09.pdf (2008-01-23) 
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Att så många ägarskiften misslyckas och att det finns så många olika faktorer som påverkar 
för att ett ägarskifte skall bli lyckat leder oss in på vår frågeställning. 
 

1.2 Frågeställning 
 

Vilka är de vanligast förekommande problemen vid ägarskiften i fåmansföretag, och hur löses 
dessa? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att diskutera problematiken kring generationsskiften/ägarskiften i 
fåmansföretag, vilka de vanligaste metoderna för att genomföra dessa skiften är samt att beskriva 
om 3:12-reglerna och andra skatteregler såsom arvs- och gåvoskatten och förmögenhetsskatten 
påverkar för att kunna göra lyckade generationsskiften/ägarskiften i fåmansföretag. Vi vill 
även diskutera hur man går tillväga praktiskt för att genomföra dessa skiften så ekonomiskt 
och skattemässigt effektivt som möjligt både för gamla och nya generationen.   
 

1.4 Avgränsningar 
 
På grund av att vi vill diskutera problemen kring de s.k. 3:12-reglerna begränsar vi oss till 
fåmansföretag och vilka skattemässiga problem dessa företag stöter på när de skall genomföra 
ett ägarskifte.  
 
Vi har valt att främst intervjua personer arbetande i Umeå då vi ville genomföra intervjuerna i 
person istället för på telefon. Därmed har vi begränsat oss till personer som jobbar i samarbete 
med norrländska fåmansföretag. 

 
1.5 Definitioner 
 
3:12-reglerna 
Del av Inkomstskattelagen som berör beskattningen av aktieägarna till fåmansföretag.7  
 
Fåmansföretag 
Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där högst fyra ägarkretsar äger mer än 50 procent 
av rösterna i företaget. Flera aktieägare i samma familj räknas som en ägarkrets.8 
 
Kvalificerad aktie 
En aktie är kvalificerad om dess ägare eller någon i dennes familj är eller inom de fem senaste 
åren varit involverad i företagets verksamhet i betydande omfattning.9  
 
Revers 
Skuldförbindelse som används när man skall köpa ut en kompanjon eller ersätta exempelvis 
ett syskon vid ett generationsskifte. På reversen bestäms ersättningens storlek, 
avbetalningsplan och ränta.10 
 
 

                                                      
7 Inkomstskattelagen,  kap 56 §2 
8 Inkomstskattelagen,  kap 56 §2 
9 Inkomstskattelagen,  kap 57 §4 
10 www.ne.se (2007-12-07) 
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Skalbolag 
Ett bolag som tömts på tillgångar förutom de mest likvida, exempelvis kassa och 
omsättningsbara värdepapper.11 
 
K:10 
En blankett som personer som är företagsledare eller närstående till en företagsledare skall 
lämna som bilaga till deklarationen. På K:10an skall man lämna uppgifter om du varit 
verksam i betydande omfattning i företaget, din utdelning från bolaget, lån till eller från 
bolaget, de privata kostnader och tillgångar bolaget betalat åt dig, mm.12 
 

                                                      
11 Inkomstskattelagen,  kap 49 §§6-8 
12 www.skatteverket.se (2007-12-10) 
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2. METOD 
_______________________________________________________ 
I det här avsnittet kommer vi att förklarar hur vi ska undersöka det problem som vi lyfte fram 
i förra avsnittet. Vi vill belysa vad som kan komma att påverka arbetets utformning samt 
förklara hur vi kommer att tolka de svar som vi får fram i arbetet .______________________ 
 

2.1 Förförståelse 
 
Vi läser på 5:e terminen på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Därmed har vi läst 
flera kurser inom företagsekonomi vilket gör att vi har en grundläggande förståelse inom 
ämnet. Vi har också lite tidigare kunskaper om arvs- och gåvoskatten samt 
förmögenhetsskatten i allmänhet. Dock har vi inga tidigare kunskaper om hur dessa påverkar 
ett generationsskifte i företag. Vår förkunskap om de s.k. 3:12- reglerna är också väldigt 
begränsad. Vi har ingen personlig direkt koppling till något ägarskifte av företag då ingen av 
våra föräldrar är egna företagare. Vårt intresse för ämnet härstammar istället från att vi själva 
mycket väl kan tänka oss att starta eller ta över ett mindre företag efter vår utbildning.  

 
2.2 Perspektiv 
 
Vi har valt att undersöka vårt valda problem från tredje parts synsätt. Med det menar vi parter 
som kommer i kontakt med ägarskiften på olika vis. I vår undersökning kommer vi att 
intervjua skattekonsulter, banktjänstemän och företagsförmedlare. Alla dessa kommer in vid 
olika steg i ägarskiftet. Vi vill veta hur de ser på problemen vid ägarskiften och utifrån deras 
svar kommer vi att analysera och se om vi kan få fram något gemensamt mönster. 
 

2.3 Vetenskapligt synsätt 
 
Vid vetenskapliga undersökningar är det viktigt att ha klart för sig hur forskaren ser på 
kunskap. Hur uppfattar vi kunskaper? Är de relativa eller definitiva?13. Med definitiv kunskap 
menas att all fakta som kommer fram genom undersökningar är den definitiva sanningen. 
Medan de som anser att kunskapen är relativ menar att all fakta uppfattas olika av alla samt att 
all fakta som vi tar in färgas av våra tidigare erfarenheter och kunskaper, så därför finns ingen 
definitiv kunskap14. 
 
Thurén diskuterar i sin bok (Vetenskap för nybörjare) om vetenskapens paradox. Den innebär 
att vetenskapen ständigt söker sanningen, samt att vetenskapen alltid går framåt. Så det som 
betraktas som verklig kunskap igår är helt fel idag. Detta gör att de vetenskapliga sanningarna 
kan betraktas om provisoriska,15 En kunskapsteoretisk kunskapssyn handlar om vad som kan 
anses vara tillförlitlig kunskap inom ett ämnesområde.  Det finns idag 2 huvudsakliga synsätt 
inom samhällsvetenskapen, dessa är positivismen och hermeneutiken16.  
  
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapsteorin. De anser att de metoder som finns 
inom naturvetenskapsforskningen ska användas i så stor utsträckning som möjlig inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Det som är viktigt är att samla mycket fakta kring ett 
problem och för att kunna få fram ett mönster eller regelbundenhet. Positivisterna anser att 

                                                      
13 Thurén Torsten, (2002), Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm, Liber.s.10 
14 Ibid s.10 
15 Ibid. s.11 
16 Bryman Alan, Bell Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber ekonomi, s.26-27 
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alla antaganden ska vara så objektiva som möjligt, alltså så lite känslor som möjligt ska vara 
inblandade i de slutsatser som dras. En positivists syn på teori och forskning är att teorin ska 
skapa hypoteser. Sen tar man till forskningen för att samla data för att kunna testa 
hypotesen.17 
 
Hermeneutikerna kallas också för tolkningsperspektivet18. Hermeneutikerna anser att man 
måste tolka människor och våra ramverk på ett annat sätt än naturvetenskapen. Man anser att 
man måste skapa en förståelse av de beteende som omgärdar människan. I boken 
Företagsekonomiska forskningsmetoder19 hänvisar författarna till Max Weber som lyfte in ordet 
”verstehen”. Med detta menade Max Weber att man skulle ha en förståelseinriktat synsätt. Han 
beskrev att forskningen skulle vara som en ”vetenskap som eftersträvar en tolkande förståelse av 
social handling i syfte att komma fram till en kausal förklaring av handlingars förlopp och effekter”20. 
Positivisterna ville att de mänskliga känslorna skulle ha en så liten påverka på forskningsresultatet som 
möjligt. Men hermeneutikerna vänder på det hela och anser att förståelsen och forskarens tidigare 
kunskaper är centrala.  I samhällsforskning försöker hermeneutikern förstå fenomen från personens 
perspektiv21 
 
Vår uppsats går ut på att se hur 3:12-reglerna påverkar ägarskiften i företag. Samt hur annan 
lagstiftning såsom arvs- och gåvoskatten påverkat. Det är svårt att mäta i siffror hur 
respondenterna tycker att 3:12-reglerna har förändrat arbetet kring ägarskiften i 
familjeföretag. Vår slutsats kommer i stor utsträckning att bygga på respondenternas egna 
reflektioner kring hur arbetet har ändrats. Därför kommer vi att ha en hermeneutisk 
kunskapssyn i vårt arbete.  

  
2.4 Arbetsmetod 
 
När man ska göra en vetenskaplig undersökning och undersöka ett problem så finns det lite 
olika sätt att genomföra det på. Man kan använda sig av antingen en induktiv eller deduktiv 
metod. 
 
Med den deduktiva metoden menas att forskaren skapar nya hypoteser från tidigare kunskaper 
inom ämnet. De nya frågeställningarna måste sedan testas i verkligheten. Frågorna och teorin 
kommer sedan att styra den empiriska undersökningen. De olika stegen i en deduktiv ansats 
enligt Bryman & Bell är 1: Teori 2: Hypoteser, 3: Datainsamling 4: Resultat 5: Hypotesen 
förkastas eller bekräftas, 6: Teorin revideras.22 
Det som är viktigt är att man i sista stegen återknyter informationen som framkommit från 
datainsamlingen till teorierna som togs fram i början. 
 
I den induktiva metoden börjar man med datainsamling för att sedan skapa en teori. Alltså 
dras generaliserbara slutsatser av det material som samlats in och teorier skapas utifrån från 
detta. I litteraturen påpekas dock att när en teori tagits fram på detta sätt så brukar man ofta gå 
tillbaka och testa teorin med en deduktiv ansats för att stärka teorin, detta brukar kallas för 
iterativ eller upprepande23. 
 

                                                      
17 Bryman Alan, Bell Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber ekonomi, s.26-27 
18 Ibid. s.29 
19 Ibid. s.29 
20 Ibid. s.29 
21 Ibid. s.29-31 
22 Ibid. s.23 
23 Ibid. s.23 
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Vi har valt att använda oss av den deduktiva metoden. Det finns bra exempel på hur 
generationsskiften kan genomföras i det material som vi använder oss av. Vi vill kolla 
närmare på hur revisorer och skattekonsulter upplever att dessa metoder har underlättats eller 
försvårats med omarbetningarna av 3:12 reglerna, samt vilka effekter avskaffandet av arvs- 
och gåvoskatten gett.  
 
2.4.1 Källor 
 
Vid insamling av information till arbetet kan man använda sig av antingen primära källor 
samt sekundära källor. Källor som betecknas som primära är fakta som hämtats direkt från 
grundkälla.  Från sekundärkällor tas material som andra forskare ha tagit fram i tidigare 
studier24. De primärkällor vi använt i vårt teorikapitel är lagar och propositioner.    
 
2.4.2 Sökning av information till teorier 
 
Efter att ha vi har jobbat fram vår frågeställning samt syfte pratade vi med vår handledare Per 
Nordström om områden där vi skulle kunna söka information. Vi använde oss av Umeå 
universitets ALBUM sök för att hitta närmare information. Vi har även varit inne på Nuteks, 
företagarnas samt svenskt näringslivs hemsida och sökt information kring ämnet. 
 
De sökord som vi använde oss av var: 
 
Generationsskifte Förmögenhetsskatten Fåmansföretag 
Ägarskifte  Arvs och gåvoskatt familjeägda aktiebolag 
3:12- reglerna Värdering  Beskattningsregler 
Beskattning  Värderingsmetoder Inkomstskattelag 
 
Dessa har kombinerats på flertalet olika sätt och vissa har även översatts till engelska. Under 
sökningens gång kom vi fram till att svenska texter är mest intressanta för oss. Detta eftersom 
att vi behandlar svenska beskattningsregler kring fåmansföretag så är internationella 
undersökningar inte känts användbara för vår undersökning. 
 
2.4.3 Internetkällor 
 
De hemsidor som vi främst har använt oss av för informationssök är Nuteks, företagarna, 
svenskt näringsliv och regeringens hemsida. För information om företag som vi har intervjuat 
har vi främst använt oss av företagens egna hemsidor. För sökning kring lagar har vi främst 
använt oss av Svensk författningssamlings hemsida (SFS). 
 

2.5 Forskningsmetod 
 
Vid en vetenskaplig undersökning kan man använda sig av två olika metoder för att få fram 
fakta. Antingen en kvantitativ eller kvalitativ metod.  
 
Den kvantitativa metoden används framför allt för att samla in mycket data. Man kan säga att 
man tar reda på vad många tycker om lite. Detta kan göra på flera vis, det vanligaste är 
enkätundersökningar.25 
 

                                                      
24 Bryman Alan, Bell Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber ekonomi s. 230-231 
25 Ibid. s.39-40 
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Om man ska genomföra en kvalitativ undersökning görs istället mer djupgående 
undersökningar med få undersökningsobjekt. Antingen intervjuas personer eller så görs 
deltagande observationer26. Arbetsgången vid en kvalitativ undersökning är att först sätta upp 
generella frågeställningar. Steg 2 är att välja ut relevanta platser/personer att 
undersöka/intervjua. Det tredje steget är att samla in relevant data. Detta sker genom 
intervjuer med viktiga personer eller observationer. I det fjärde steget tolkar man de data som 
man fått fram i det tredje steget. I det femte steget får man sedan specificera 
frågeställningarna och eventuellt samla in mer data. Det sista steget är att sammanfatta arbetet 
och skriva en rapport på det hela. 
 
En intervju kan läggas upp på lite olika sätt. Den kan antingen vara helt strukturerad, 
semistrukturerad eller helt ostrukturerad. Vid den strukturerade intervjun används färdiga 
frågor som personen ska svara på. Vid den semistrukturerade intervjun ställs frågor som är 
mer av temakaraktär, det gör att respondenten kan associera mera fritt. Vid en helt 
ostrukturerad intervju har man mer ett ämne som man pratar kring men att ena svaret leder 
vidare till nästa diskussionsämne.27 
  
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Eftersom att vi vill kolla närmare på 
hur personer som jobbar med generationsskiften upplever att det har förändrats med 
förändringarna i reglerna som påverkar fåmansföretag. Vi vill få en djupare förståelse och få 
en helhets syn på det hela. Skulle vi göra en enkätundersökning anser vi att vi kan missa 
viktiga fakta som vi inte tänkt på. Därför känns intervjuer som bättre för detta arbete. Vi 
kommer att använda oss av en semistrukturerad intervju, vi kommer att använda oss av några 
frågor vi utgår ifrån och vill ha besvarade men hoppas samtidigt att respondenterna kommer 
in på områden som vi inte har tänkt på. 
 
2.5.1 Access  
 
Bryman & Bell (2005) diskuterar kring svårigheten att få access till en viss social miljö som 
är relevant för den frågeställning som en forskare har uppställt. Miljöerna kan antingen vara 
öppna eller slutna. En sluten miljö är inom företaget eller en fabrik. För att komma in i en 
sluten miljö krävs ofta omfattande brevväxling samt möten med ansvariga för att få tillgång 
till dessa miljöer. Detta kan ofta ta lång tid. 28 
 
Mot bakgrund av detta så valde vi att inte intervjua företagare som ska till att byta ägare i sitt 
företag. Detta stärktes efter diskussioner med vår handledare då han också pekade på att 
området som vi ska undersöka är känsligt för många företagare vilket gör att de inte gärna 
delar med sig av sina erfarenheter.  Därför valde vi att söka respondenter som agerar som 
”tredje person” i ägarskiften. Med detta menar vi personer som kommer i kontakt med företag 
och inte är anställda av dessa. Eftersom att det är oberoende tror vi både att accessen är bättre 
samt att de har varit med vid flera ägarskiften vilket borde göra att det har en bredare bild 
över området.  
 

                                                      
26 Bryman Alan, Bell Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber ekonomi, s. 40 
27 Ibid. s. 363 
28 Ibid. s. 336. 
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2.5.2 Urval 
 
Vid urval för en kvalitativ undersökning kan man använda sig av lite olika tekniker. Vi har 
valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskarna 
väljer de personer som finns i närheten och är lätta att komma åt29. 
 
Anledningen till att vi valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval är att vi ville ha 
personliga intervjuer i så stor utsträckning som möjligt. Därför har vi valt att söka 
intervjupersoner som är verksamma i Umeå regionen. En annan anledning till detta är att vi 
har en begränsad tid samt ekonomi för denna undersökning.  
 
För att komma fram till vilka personer som ska kunna svara bäst på dessa frågor utgick vi från 
den information som vi insamlat. Vi har valt att undersöka närmare på det regelverk som 
företag kan komma att påverka ägarskiften. Därför valde vi att ta kontakt med skattekonsulter, 
banktjänstemän och företagskonsulter. Vi valde även att ta kontakt med organisationen 
Företagarna. Anledningen till att vi har pratat med Företagarna är att de är en organisation 
som främst företräder fåmansföretag så borde de också ha erfarenheter kring ägarskiften vilka 
borde vara värdefulla för vår undersökning. 
 
Efter att ha bestämt oss för att vilka typer av personer som kan ha intressant information för 
vår undersökning kontaktade vi en rad olika företag. Dessa var Företagarna, Öhrling 
PricewaterHouseCoopers, Deloitte, Ernest & Young, SEB, Swedbank samt Svensk 
företagsförmedling. 
När vi tog kontakt med dessa företag gick vi genom växeln där vi förklarade vårt problem och 
fick tips om vilka vi skulle kunna prata med. Efter att ha pratat med dessa skickade vi ut vårt 
frågeformulär så de kunde förbereda sig inför intervjuerna. 
 
2.5.3 Bortfall 
 
Vi fick återbud från SEB samt Deloitte. SEB hänvisade till tidsbrist då deras 
företagsavdelning hade mycket att göra inför årsskiftet. Deloitte återkom aldrig till oss trotts 
att vi återkom till dessa vid flertalet tillfällen. 
 
2.6 Intervjukonstruktion 
 
Eftersom vi valt en semistrukturerad intervju utgick vi från ganska allmänt ställda frågor. De 
allmänna frågorna hoppas vi på kommer att leda till friare associationer hos respondenten, 
deras svar kommer även att kunna leda till följdfrågor som hänger samman med den först 
ställda frågan. Ämnet som vi behandlar har många infallsvinkar vilket gör det svårt att få tag 
på en person som kan allt. Därför har vi pratat med personer som har olika kompetenser och 
infallsvinklar kring ämnet generationsskiften. Frågorna kommer ju inte nödvändigtvis att 
komma i denna ordning under intervjun utan vissa svar kan ju leda in på någon av de andra 
frågorna. Men de här frågorna som vi har satt upp innefattar det som vi vill få ut från 
intervjun.  
 

                                                      
29 Bryman Alan, Bell Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber, s. 377-378 
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De frågor som vi utgick från var: 
 
Jobbar ni mycket med ägarskiften i fåmansföretag idag? Har ni sett någon ökning av 
ägarskiften de senaste åren? 
 
Den här frågan hade vi med för att se hur intervjupersonerna själva upplever hur det har 
ändrats över tid och om det har ökat mycket under de senaste åren. Litteraturen som vi har läst 
menar ju på att det är många företag som ska till att generationsväxla under de kommande 
åren. 
 
Vilka är det vanligaste metoderna för överlåtande av ett fåmansföretag vid ett 
generationsskifte/ ägarskifte? Vilka för och nackdelar finns med dessa metoder? 
 
Eftersom att vi som vi tidigare har nämnt intervjuat personer med olika bakgrund och 
kompetenser så vill vi se vilka metoder de anser vara vanligast förekommande samt hur de 
upplever de olika metoderna. Med metod menar vi exempelvis gåva, underprisöverlåtelse, 
eller försäljning till utomstående. 
 
Vilka är de vanligaste problemen ni stöter på vid ägarskiften i fåmansföretag? Hur går 
ni tillväga för att lösa dessa problem? 
 
Även här vill vi kolla på vilka typer av problem som olika parter kommer i kontakt med. Kan 
vi se något mönster? Det är även intressant att se hur man jobbar för att lösa dessa problem. 
 
Hur har 3:12-reglerna och förändringarna som gjorts i 3:12 påverkat genomförandet av 
generationsskiften/ägarskiften? Vilken förändring i 3:12 har haft störst påverkan, till 
det bättre eller sämre för företagen? 
 
Eftersom att vi har valt att kolla på hur man jobbar med 3:12-reglerna och generationsskiften i 
familjeföretag känns frågan relevant. 3:12-reglerna är ganska så nya i den form som de är i 
idag. Har respondenterna märkt någon större skillnad om man ser tillbaka på ett par år? 
 
Om man vill genomföra ett generationsskifte inom familjen men alla barn inte vill ta 
över företaget vad ger då 3:12 reglerna för möjligheter att tillgodose alla parters 
intressen? Ex. kompensation för de syskon som inte vill driva företaget vidare. 
 
När vi läst på kring ämnet är det här en fråga som är återkommande, så vi antar att det är ett 
återkommande problem. Oftast finns flera som kan ärva företaget och alla vill ju givetvis ha 
en lika stor del av kakan. Uppdelningen är ju upp till familjerna men hur rådgör 
respondenterna företagarna om problemet finns. 
 
Hur har avskaffandet av arvs och gåvoskatten påverkat för företagen som ska 
generationsskifta/ ägarskifta? 
 
I all litteratur som vi läst kommer avskaffandet av arvs och gåvoskatten upp. Den hänger 
intimt samman med generationsskiften och därför anser vi att det är en viktig fråga att ta med.  
 
Har förmögenhetsskatten inneburit några problem vid generationsskiften/ ägarskiften? 
Kommer det att påverka något om de avskaffar skatten? 
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Som med den tidigare frågan kan denna skatt ha en stor påverkan för den enskilde. Detta kan 
ha lett till att processen för att generationsväxla påverkas genom hur det görs för att man ska 
få betala så lite skatt som möjligt. 
 
Om ni skulle föreslå en förändring i 3:12 reglerna för att underlätta generationsskiften/ 
ägarskiften, vad skulle det vara? 
 
Den här frågan kan egentligen vara ganska så känslig eftersom att det är en fråga med politisk 
laddning. Vi är inte intresserade av att få reda på deras politiska inställning. Men eftersom att 
respondenterna jobbar mycket med dessa frågor tycker vi att det är intressant att se vad de 
tycker om 3:12 reglerna och vad de anser att lagstiftningen har för brister. 
 

2.7 Källkritik 
 
Metod 
 
Vi har valt att använda oss av  semistrukturerade intervjuer och frågorna vi ställde var ganska 
så generella. Hade vi istället ställt mer exakta frågor hade vi kunna styra intervjun mot mer 
specifika områden. Men vi valde att få det till en diskussion. Vår orutin att genomföra en 
intervju kan eventuellt ha påverkat resultatet av undersökningen. Vi försökte minimera vår 
påverkan genom att skicka ut frågor innan intervjun för respondenten att studera.  
 
Respondenter och frågor 
 
I vår studie har vi intervjuat personer som jobbar inom olika branscher. Det känns som om att 
alla respondenter har svarat så ärligt och objektivt som möjligt. På frågan om ändringar i 3:12 
reglerna fick vi varierande svar. Det var några som inte ville svara på den frågan. Den var 
egentligen lite dumt formulerad från oss, vi vill inte veta vilken politisk synvinkel 
respondenten har, utan mer kolla om de anser att det finns något som de tycker borde ändras i 
reglerna. Vi förklarade det på plats vad vi ville få ut från frågan. De svarade fortfarande 
politiskt korrekt på frågorna. Detta känner vi har inneburit att vi inte fick ut så mycket av 
frågan. Hade vi istället frågat företagare så hade vi säkert fått mer personliga svar. 
 
Tryckta källor 
 
Det material som vi har hämtat informationen till teorin från anser vi vara aktuell och 
tillförlitlig. Den kritik som vi kan ha mot våra källor är främst mot företagarnas och Svenskt 
näringslivs hemsidor. Dessa organisationer jobbar aktivt med politisk lobbying vilket kan 
göra att den information de ger ut kan vara vinklad för att gynna organisationernas egna 
syften. Detta har vi varit medvetna om när vi tagit information från dessa sidor. 
 
På grund av att skattereglerna ändras ständigt finns det mycket begränsat med aktuella tryckta 
källor och rapporter i ämnet. Därför har vi använt en hel del internetkällor för att hitta 
information vilket egentligen kanske inte är att föredra. Vi har dock försökt använda oss av 
företags och myndigheters officiella hemsidor vilket gör att informationen ändå känns 
tillförlitlig och korrekt. 
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3. TEORI & LAGSTIFTNING 
___________________________________________________________________________ 
I teori avsnittet kommer vi att gå in närmare och förklara den lagstiftning som berör 
fåmansföretagen och dess ägare. Vi kommer även att förklara olika överlåtelsemetoder som 
finns. Dessa kommer även att ligga till grund för de frågor som vi kommer att ställa våra 
respondenter.________________________________________________________________ 
 

3.1 3:12 regeln 
 
3.1.1 Bakgrund 3:12 
 
Bakgrunden till 3:12-regeln ligger i 1991 års skattereform då man införde en s.k. dual 
inkomstskattemodell.30 Denna modell innebär att det är beroende av vilken slags inkomst som 
uppstått hur den skall beskattas. Förvärvsinkomster såsom löner beskattas progressivt med 
marginalskatt på upp till ca 57 procent. Är inkomsten istället en kapitalinkomst såsom 
kapitalvinster och utdelningar, beskattas dessa proportionellt med 20 procent.31 Effekten kan 
illustreras enligt en tabell:32 
  

Inkomstnivå under året i kronor: -328 600 328 600 -
488 600 

488 600 - 

Marginalskatt inklusive allmän 
pensionsavgift: 

32% 52% 57% 

Kvar efter skatt på intjänad 100-lapp i 
aktiebolaget:       
Vid löneuttag: 51 kr 36 kr 33 kr 
Vid kapitalbeskattad utdelning: 58 kr 58 kr 58 kr 

Vid tjänstebeskattad utdelning och 
tjänstebeskattad del av kapitalvinst: 

49 kr 35 kr 31 kr 

 
Om det inte fanns några regler som styrde detta skulle det finnas stora incitament för en 
företagare som både äger och är VD i ett företag att välja den mest skatteförmånliga 
fördelningen av egen lön och vinst. I ett fall där ett enmansföretag har goda arbetsinkomster 
skulle han i princip kunna låta bli att ta ut någon lön. Då skulle hela arbetsinkomsten beskattas 
som vinst i företaget och därefter skulle han kunna ta ut nettot som utdelning eller kapitalvinst 
vilket skulle göra det väldigt mer förmånligt än att ta ut lön och betala uppemot 58 procent i 
marginalskatt. Man skulle med andra ord helt kunna undvika den progressiva beskattningen. 
Detta skulle i sin tur ge incitament för många löntagare som betalar skatt enligt den 
progressiva skalan att istället skaffa sig ett bolag för att få betala skatten enligt den 
proportionella skalan.33 Vilket skulle skapa orättvisor mellan de som har möjlighet att utnyttja 
detta och de som inte har det.  
 

                                                      
30 Edin Per-Olof, Hansson Ingemar, Lodin Sven-Olof, (2005) Reformerad ägarbeskattning – effektivitet, 
prevention, legitimitet, Stockholm, Finansdepartementet, s.19 
31 Ibid. s.19 
32 Sandström Kjell, Svensson Ulf, (2007), Skatteplanering i aktiebolag, Näsviken, Björn Lunden information, 
s.105 
33 Edin Per-Olof, Hansson Ingemar, Lodin Sven-Olof, (2005) Reformerad ägarbeskattning – effektivitet, 
prevention, legitimitet, Stockholm, Finansdepartementet. s.20 
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Utan dessa regler skulle en ägare till ett fåmansföretag även kunna:34 
• Dela upp löner på make och barn som har lägre sociala avgifter 
• Sälja egendom till företaget till överpris 
• Köpa egendom från företaget till underpris 
• Låna pengar räntefritt från företaget 
• Köpa saker genom företaget som egentligen syftar till att användas av familjen 
• Mm. mm.  

 
För att komma ifrån detta problem infördes de s.k. 3:12-reglerna. Uttrycket ”3:12” kommer 
från en tidigare lagtext då skatter kring fåmansföretag låg under 3§ 12 mom. under statlig 
inkomstskatt (lag 1947:576).35 Från den 1:a januari 2000 omarbetades lagen och heter nu 
istället Inkomstlagen (IL) (lag 1999:1229), och reglerna kring fåmansföretag finns i kapitel 57 
men de kallas fortfarande 3:12-regler. 
 
3.1.2 Innebörd 3:12 
 
3:12-reglerna gäller för ägare/delägare till kvalificerade aktier i aktiebolag med inte fler än 
fyra delägarkretsar (flera aktieinnehavare i samma familj räknas som en delägarkrets) som har 
majoriteten av rösterna i bolaget.36 Reglerna gäller således inte företaget i sig utan bara 
beskattning av ägarna. Grundtanken med regeln är att förhindra förfarandet som beskrivits 
ovan samt att begränsa hur stor del av kapitalvinsten vid försäljning eller utdelning som får 
beskattas enligt reglerna för kapitalinkomst. Detta för att ägare till ett fåmansföretag inte skall 
beskattas annorlunda än en anställd för sina arbetsinkomster. Fr.o.m. 2007 säger en 
schablonregel i 3:12 att kapitalvinst och utdelning upp till 89 000 kr (2 inkomstbasbelopp) får 
beskattas enligt reglerna för kapitalinkomst, dvs. med 20 procent.37 Om företagaren önskar en 
större utdelning med skattesatsen 20 procent finns det istället mer komplicerade regler för att 
beräkna utdelningsutrymmet. På företagarnas hemsida finns en förenklad uppställning på hur 
dessa beräkningar görs som ser ut på följande sätt: 
 

Anskaffningspriset för aktierna x statslåneräntan + 9 % och ett 
löneunderlag på 25 % av alla kontanta löner upp till 60 inkomstbasbelopp 
(ca 2,6 milj kr ) + 25 % av lönerna över 60 inkomstbasbelopp. Om 
utrymmet inte utnyttjas ett år får det sparas till kommande år och räknas 
upp med statslåneräntan plus 3 procentenheter.38 

 
Om utdelningen överstiger detta gränsbelopp skall överstigande del beskattas som tjänst,39 
och man kan inte blanda det lönebaserade utrymmet men schablonregeln. För att få använda 
sig av det lönebaserade utrymmet måste dock någon av ägarna i företaget ha tagit ut en lön av 
tjänst på inte mindre än det minsta av: 

• Sex inkomstbasbelopp + 5% av det totala löneunderlaget i företaget samt dess 
dotterföretag. 

• 15 inkomstbasbelopp.40 
 

                                                      
34 Sandström Kjell, Svensson Ulf, (2006) Fåmansföretag – Skatteregler och skatteplanering, Näsviken, Björn 
Lunden information, s.13 
35 Rydin Urban, (2006), Beskattning av ägare till fåmansföretag, Stockholm, Norstedts juridik. s.419-425 
36 Inkomstskattelagen, 56 kap 2§ 
37 http://www.foretagarna.se/sverige/contentpagea____651.aspx  (2007-12-09) 
38 http://www.foretagarna.se/sverige/contentpagea____651.aspx (2007-12-11) 
39 http://utbildning.regeringen.se/content/1/c4/18/07/8a345dff.pdf (2007-12-10) 
40 Inkomstskattelagen, 57 kap 19§ 
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Från och med taxeringsåret 2009 kommer den s.k. 50/50-regeln eller klyvningsregeln att 
återinföras. Regeln säger att du beskattas med 20 procent på den del av vinsten som du har i 
sparat utdelningsutrymme. Resterande del fördelas så att hälften kapitalbeskattas (30 procent) 
och hälften beskattas som tjänst. (ca 57 procent)41  
 

3.2 Arv och gåvoskatt 
 
Arvs och gåvoskatten var ganska hårt kritiserad innan den slopades. Vilket följdes av beslutet 
att arv och gåvoskatten skulle avskaffas fr.o.m. 1 januari 2005.42  
 
Motiven till avskaffandet var:43 

• P.g.a. höjda taxeringsvärden på fastigheter hade efterlevande makar och sambor 
problem att betala den höjda arvsskatt som uppstod. 

• Arvs- och gåvoskatten ansågs inte rättvis då de lagliga sätt att minska arvs- och 
gåvoskatten var omfattande för den kunnige på området. 

• Arvs- och gåvoskatten var relativt dyr att administrera. 
 
Dessa anledningar men kanske framförallt för att underlätta generationsskiften i onoterade 
företag bestämde regeringen att slopa arvs- och gåvoskatten fr.o.m. 1 januari 2005.44 Senare 
beslutades att tidigarelägga detta datum retroaktivt till 17 december. Skälet till det var att 
efterlevande till offren i flodvågskatastrofen i Asien inte skulle behöva betala arvsskatt.45  
 

3.3 Förmögenhetsskatten  
 
Förmögenheten beräknas som en privatpersons nettotillgångar. Idag ligger 
förmögenhetsskatten på 1,5 procent på belopp över 1,5 miljoner kronor för en ensamstående 
och 3 miljoner för sambor eller gifta. Från och med beskattningsåret 2007 har regeringen på 
förslag att avskaffa denna skatt.46 Regeringens motivering till detta är att:    

• Reglerna har oenhetliga värderingsregler och många kryphål vilket uppmuntrar till 
skatteplanering.47 

• Många småhusägare har tvingats betala förmögenhetsskatt p.g.a. kraftigt ökade 
taxeringsvärden.48 
 
Förmögenhetsskatten har därför uppfattats som orättvis. 
 

• Regeringen hoppas även att ett avskaffande av förmögenhetsskatten skall göra att 
Sverige får in mer riskvilligt kapital i landet och därmed främjar företagandet. För som 
det är nu så betalar många av de i näringslivet med högst löner och bonusar ingen 
förmögenhetsskatt alls då de exempelvis kan vara skatteskrivna utomlands.49 Vilket 
även betyder att de har sitt kapital utomlands. 

                                                      
41http://www.skatteverket.se (2007-12-18) 
42 Seth Stefan, Tjäder Clas, (2005), Slopad arvs- och gåvoskatt, Stockholm, Raster. s. 11 
43 Proposition. 2004/05:25 
44 Proposition. 2004/05:25 
45 Seth Stefan, Tjäder Clas, (2005), Slopad arvs- och gåvoskatt, Stockholm, Raster. s. 11 
46 http://www.seb.se/pow/default.asp (2007-12-10) 
47 http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/48/56/1d4f9f32.pdf (2007-12-11) 
48 http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/48/56/1d4f9f32.pdf (2007-12-11) 
49 http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/skatterdeklarationer/artikel_86229.e24 (2007-12-13) 
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• Skatteverkets uppskattning är att tillgångar till ett värde av 500 miljarder kronor är 
placerade utomlands.50 P.g.a. detta gav förmögenhetsskatten endast 4.8 miljarder kr i 
intäkter under 2005, vilket är en väldigt liten del av totala stadsbudgeten.51 

 
3.4 Kvalificerade aktier 
 
För att man som aktieägare i ett fåmansbolag ska beröras av 3:12-reglerna krävs att man äger 
kvalificerade aktier i bolaget. Förutsättningarna för att en aktie skall vara kvalificerad är att:52 

 
1. Andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller 

något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande 

omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett 

fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller 

 

2. Företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de 

fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag 

eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående 

under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren 

varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller 

fåmanshandelsbolag. 

 

Detta betyder att alla aktieägare i fåmansföretaget inte nödvändigtvis innehar kvalificerade 
aktier utan denna bedömning görs för varje delägare.   
 
För att avgöra om aktien är kvalificerad måste man alltså titta på innevarande beskattningsår 
samt de fem tidigare åren när avgörande om ägaren varit verksam i betydande omfattning 
skall göras och att aktien därmed skall vara kvalificerad. Den verksamhet aktieägaren haft i 
företaget måste också ha stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.  Samt att det räcker 
med att någon till aktieägaren närstående är eller varit verksam i betydande omfattning i 
företaget under beskattningsåret eller de fem tidigare åren för att aktierna skall vara 
kvalificerade. Till sist räcker det med att aktieägaren eller någon närstående till denne varit 
aktiv i betydande omfattning i ett annat företag som bedriver liknande eller samma 
verksamhet. 
 
Avlider en ägare av en kvalificerad aktie anses aktien kvalificerad även för dödsboet, 
eftersom delägarna jämställs med närstående.53 Om aktierna däremot testamenteras bort till 
icke närstående krävs att denne eller närstående till denne vart verksam i betydande 
omfattning i företaget.54   
 

                                                      
50 http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/48/56/1d4f9f32.pdf (2007-12-13) 
51 http://www.avdragslexikon.se/News.asp?intNewsID=68 (2007-12-13) 
52 Inkomstskattelagen, 57 kap 4§ 
53 Ibid. 57 kap 4§ 
54 Sandström Kjell, Svensson Ulf, (2006) Fåmansföretag – Skatteregler och skatteplanering, Näsviken, Björn 
Lunden information, s.76 
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3.5 Överlåtelsemetoder vid generationsskifte i fåmansföretag: 
 
För tillfället är det många företag som är i fas för att genomföra ett generationsskifte eller 
ägarbyte. För dessa finns det flera alternativ för hur överlåtandet kan genomföras, dessa ger 
lite olika konsekvenser för både överlåtare av företaget och övertagaren. Problemen företagen 
måste ta hänsyn till är skatteeffekterna för att göra skiftet så skatteeffektivt som möjligt, hur 
överlåtaren skall kunna trygga sin ekonomi samt eventuellt hur kompensation till syskon skall 
genomföras. Några av alternativen till ägarskifte ett företag har är: 
 
3.5.1 Gåva 
 
För att en överlåtelse av något enligt civilrättslig mening skall kallas gåva skall överlåtelsen 
var frivillig och välvillig.55 En ”myndig” företagare kan således överföra sina aktier till nästa 
generation genom gåva. Eftersom vi sedan 17 december 2004 inte har någon skatt på arv och 
gåva i Sverige har skatteplaneringen vid gåva av aktier underlättats betydligt. Idag är det 
egentligen inget problem. Därför är gåva ett väldigt bra alternativ vid generationsskiften i de 
fall den äldre generationen inte önskar någon ersättning för att trygga sin försörjning, och det 
inte finns några syskon som måste kompenseras. 
 
3.5.2 Underprisöverlåtelse av aktier 
 
Om den äldre generationen önskar ersättning för aktierna vid ett generationsskifte för att 
skydda sin ekonomiska standard är gåva inte längre aktuellt. Istället finns andra alternativ och 
ett av dessa är en underprisöverlåtelse.56 En vanlig anledning till att överlåtelsen sker till 
underpris är att den yngre generationen inte har råd att betala marknadsvärdet.57 För att en 
underprisöverlåtelse skall föreligga krävs att vissa villkor är uppfyllda. Några av dessa är 
enligt Inkomstlagen: 

• ”Överlåtaren och förvärvaren skall vara en fysisk person, ett företag eller ett svenskt 
handelsbolag.”58 

• ”Om överlåtaren är en fysisk person, skall förvärvaren vara en fysisk person eller ett 
företag.”59 

• Övertagande företag skall direkt efter förvärvet vara skatteskyldig för tillgångarna 

på samma sätt som överlåtaren.60 

• ”Om överlåtaren är en fysisk person och förvärvaren är ett företag, skall samtliga 

andelar i företaget vara kvalificerade.”61 

• ”Om förvärvaren är ett företag, skall minst samma andel av andelarna i det 

förvärvande företaget vara kvalificerade som andelen kvalificerade andelar i det 

överlåtande företaget.”62 

 

                                                      
55 Sund Lars-Göran, (2001), Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, Uppsala, Iustus 
Förlag, s.76 
56 Danielsson Hans, Sund Lars-Göran, (2005), Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, 
Uppsala, Iustus Förlag, s.43 
57 Sund Lars-Göran, (2001), Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, Uppsala, Iustus 
Förlag. s.78 
58 Inkomstskattelagen, 23 kap 14 § 
59 Ibid. 23 kap 15 § 
60 Ibid. 23 kap 16 § 
61 Ibid. 23 kap 18 § 
62 Ibid. 23 kap  



21 
 

3.5.3 Underprisöverlåtelse av tillgångar 
 
En underprisöverlåtelse av tillgångarna i företaget infinner sig när en överlåtelse sker utan 
ersättning eller till ett pris som är under marknadsvärdet och detta inte anses marknadsmässigt 
motiverat.63 Avdrag för förlust får inte göras vid en underprisöverlåtelse, då det ändå anses att 
man sålt tillgångarna till det skattemässiga värdet som är lika med eller mindre än 
marknadsvärdet. En underprisöverlåtelse brukar även kallas blandat fång,64 vilket syftar till att 
viss del av överlåtelsen skatterättsligt betraktas som köp och beskattas som kapitalinkomst 
och resten betraktas som gåva och är nu skattefritt. Med dessa regler kan man planera för att 
göra avyttringar av tillgångar med övervärden utan att bolagsskatt eller utdelningsbeskattning 
behöver beaktas.65 Detta kräver dock att övertagaren har ett företag och att tillgångarna inte 
lämnar verksamhetssektorn.66 Förvärvaren skall även vara skatteskyldig för inkomst av 
näringsverksamhet som tillgången ingår i. Detta betyder att förvärvaren tar över överlåtarens 
skattemässiga värden.67 Har man tänkt sig en underprisförsäljning av aktier finns risk för att 
det kan betraktas som en skalbolagsaffär vilket medför andra regler som måste beaktas för att 
inte beskattas för hårt.68   
 
3.5.4 Skalbolagsaffär / vinstbolagsaffär 
 
Definition på skalbolag: Likvida medel > Jämförelsebeloppet (= ½ köpeskillingen vid 
avyttrande av samtliga aktier).69 
 
Om inte samtliga aktier avyttras beräknas det på detta sätt om det är ett skalbolag: 
Om Likvida medel > (½ köpeskillingen) x (antal aktier i bolaget / avyttrade aktier) är det ett 
skalbolag. 
 
En skalbolagsaffär går till så att verksamheten inklusive dess tillgångar och skulder i ditt 
aktiebolag (AB 1) säljs över till ett annat bolag som du också äger (AB 2). En så kallad 
inkråmsöverlåtelse. Detta lämnar kvar de likvid medel i det gamla företaget som motsvarar 
eget kapital plus årets obeskattade vinst vilket gör det gamla företaget till ett skalbolag.70 
Sedan kan du sälja aktierna i skalbolaget till något utomstående företag (AB 3).  

 
 Figur: Skalbolagsaffär71  
                                                      
63 Inkomstskattelagen, 23 kap 3§ 
64 Danielsson Hans, Sund Lars-Göran, (2005), Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, 
Uppsala, Iustus Förlag. s.43 
65 Sandström Kjell, Svensson Ulf, (2007), Skatteplanering i aktiebolag, Näsviken, Björn Lunden info. s.82 
 66 Sund Lars-Göran, (2001), Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, Uppsala, Iustus 
Förlag. s.95 
67  Ibid. s.95 
68 Danielsson Hans, Sund Lars-Göran, (2005), Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, 
Uppsala, Iustus Förlag. s.49 
69 Sandström Kjell, Svensson Ulf, (2007), Skatteplanering i aktiebolag, Näsviken, Björn Lunden info.  s.259 
70 Ibid. s.237 
71 Sandström Kjell, Svensson Ulf, (2006) Fåmansföretag – Skatteregler och skatteplanering, Näsviken, Björn 
Lunden information. s.290 
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Detta förfarande kan ge säljaren en betydligt lägre skattekostnad vid uttagande av vinst och 
obeskattad vinst jämfört med om han istället tagit ut vinsten som tjänstbeskattad utdelning 
eller lön. En skalbolagsaffär är ett bra alternativ när man skall genomföra ett 
generationsskifte, köpa ut en delägare ur företaget eller som alternativ till likvidation.72 
 
3.5.5 Intern aktieöverlåtelse 
 
Med intern aktieöverlåtelse menas att en företagare startar ett nytt företag som han sedan 
säljer sitt gamla bolag till. Eftersom företagaren säljer aktierna till sig själv kan han planera 
hur mycket han kan ”ta betalt” för sina aktier i det gamla bolaget och på så vis planera hur 
stor skatteeffekten blir73. Interna aktieöverlåtelser är tillämpbara vid flera olika tillfällen. Dels 
vid generationsskiften, men även vid större omstruktureringar av företag eller vid utköp av en 
kompanjon. 
 
Vid generationsskiften kan man göra så att de som tar över företaget startar ett nytt företag. 
Därefter lånar det nya företaget upp pengar och köper upp den gamla generationens företag. 
Då skapas en koncern med det gamla företaget som dotterföretag till det nya företaget. Tas lån 
i det nya företaget för att finansiera köpet av det gamla familjeföretaget kan kostnader för 
ränta samt amortering finansieras med antingen utdelning från familjeföretaget eller via 
koncernbidrag74. 
 
Ett alternativ till att köparen ska betala kontanter direkt är att säljaren utfärdar en revers. En 
revers är ett skuldebrev som den tidigare ägaren ger ut till det köpande företaget. Fördelen 
med detta för säljaren är att företaget betalar en årlig ränta till den som utfärdat reversen. Är 
räntan marknadsmässig så betalar man bara kapitalskatt på ränta, kapitalskatten ligger på 
30%. 75 
Vad som räknas som marknadsmässig ränta är enligt skatteverket den rådande statslåneräntan 
plus 3-5 %.76   
 
En intern aktieöverlåtelse kan gå till på följande sätt:  

1. Ägaren av bolag A bildar ett nytt bolag B.  

2. Ägaren säljer aktierna i bolag A till bolag B. 

   

       

            

 

 

 

    Figur: Intern aktieöverlåtelse77 

                                                      
72 Sandström Kjell, Svensson Ulf, (2006) Fåmansföretag – Skatteregler och skatteplanering, Näsviken, Björn 
Lunden information. s.291 
73 Ibid. s.271 
74 Sund Lars-Göran, (2001), Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, Uppsala, Iustus 
Förlag. s. 99 
75 Sandström Kjell, Svensson Ulf, (2006) Fåmansföretag – Skatteregler och skatteplanering, Näsviken, Björn 
Lunden information. s.285-286 
76 Ibid. sid 286 
77 Ibid. sid 271 
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3.5.6 Fusion 
 
Vid ägarbyte eller generationsskifte kan man genomföra en fusion för överförandet av 
tillgångarna från ett företag till ett annat. Inkomstlagens definition på fusion är att ”Samtliga 
tillgångar samt skulder och andra förpliktelser hos ett företag (det överlåtande företaget) skall 
tas över av ett annat företag (det övertagande företaget).” och ” Det överlåtande företaget skall 
upplösas utan likvidation.” 78 En fusion kan ske antingen genom absorption eller genom 
kombination.79  
 
Skillnaden mellan de två är att genom absorption är det endast ett bolag som tar över det 
gamla bolaget, men med kombination som fusionsmetod startar ett eller flera överlåtande 
bolag ett nytt bolag som sedan tar över det gamla bolagen. För att en fusion skall betraktas 
som kvalificerad och att den skall slippa omedelbar beskattning krävs att det överlåtande 
bolaget omedelbart innan fusionen skall vara skyldig till att i Sverige betala skatt för hela eller 
delar av inkomsten från verksamheten samt att det övertagande företaget omedelbart efter 
fusionen ska vara skyldig att betala skatt på verksamheten som det överlåtande företaget 
tidigare beskattats för.80 (kontinuitetsprincipen) 
 

3.5.7 Fission 
 
Om ett familjeföretag står inför ett generationsskifte och ägaren exempelvis har två barn som 
vill driva företaget vidare men inte tillsammans. Då kan man istället göra en fission vilket 
berörs av samma lagar som fusion men istället för att det är ett eller flera företag som blir ett 
nytt, så delar man upp ett företags tillgångar och skulder på flera bolag.81 Man kan då 
antingen dela upp det överlåtande bolaget på två eller flera existerande bolag eller på två eller 
flera nybildade företag.82 I utbyte får det överlåtande bolaget vanligtvis aktier i de 
övertagande företagen men även kontant betalning kan utgå i begränsad omfattning.  
 
3.5.8 Försäljning till utomstående eller likvidation? 
 
Finns ingen i den yngre generationen som är kapabel att driva företaget vidare eller är det 
ingen som vill ta över företaget finns egentligen bara två alternativ. Likvidation eller 
försäljning till utomstående.  
 
Likvidation 
 
Likvidation innebär att man avvecklar ett bolags tillgångar och skulder. Vid likvidationen så 
tas det ut bolagsskatt på 28 % på årets vinst samt på de obeskattade reserverna. 
Kvar av vinsten blir 72 % samt det egna kapitalet som därmed kapitalvinstbeskattas enligt 
3:12-reglerna83 
 
 
 

                                                      
78 Inkomstskattelagen, 37 kap 3§ 
79 Sund Lars-Göran, (2001), Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, Uppsala, Iustus 
Förlag s.86 
80 Inkomstskattelagen, 37 kap 11-12§§ 
81 Sund Lars-Göran, (2001), Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, Uppsala, Iustus 
Förlag s.88 
82 Ibid. s.89 
83 Inkomstskattelagen, 57 kap 
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Försäljning till utomstående 
 
Försäljning till utomstående är ett alternativ om det inte finns någon inom familjen som vill ta 
över. Precis som vid generationsskiften är det mycket känslor inblandade vid försäljningen. 
Som vi nämnt tidigare har många företagare starka känslomässiga bindningar till företaget, 
ägaren ser ofta företaget som sitt livsverk. Det gör att man gärna ser att företagets nya ägare 
driver företaget vidare och utvecklar istället för att till exempel stycka upp och lägga ner 
företaget. Så val av köpare är en mycket viktig aspekt.84 
 
En av de absolut svåraste delarna vid försäljning är att få fram en värdering av företaget. Både 
säljaren och köparen vill ju ha ett så bra pris som möjligt för företaget. Säljaren vill få ut så 
mycket som möjligt medan köparen vill betala så lite som möjligt. Här kan det vara en idé att 
ta in en oberoende värderingsman85. 
 

3.6 Värdering av företag 
 
Då flera av våra respondenter ansåg att värderingen av företagen ofta var ett stort problem 
vilket vi återkommer till, har vi valt att ta med detta i teorin för att läsaren lätt ska förstå vad 
de olika metoderna innebär när vi sedan skriver om dessa i empiri och analys. Det finns 
många olika värderingsmetoder. Vi kommer att ta upp de vanligaste och beskriva dessa lite 
översiktigt. Det är svårt att värdera företag och vad som ska tas in varierar från företag till 
företag. De vanligast förekommande modellerna är avkastningsvärdemetoden, 
substansvärdemetoden, kassaflödesmotoden och företagets likvidationsvärde.86 
 
3.6.1 Avkastningsvärdemetoden 
 
I avkastningsvärdemetoden beräknas värdet utifrån framtida ekonomiska flöden i företaget. 
Sedan vägs det in hur mycket företagets nya ägare kommer att kunna plocka ut, samt hur 
mycket likvida medel som måste kvarhållas i företaget för att kunna klara av att betala löner, 
räkningar etc. Det värde som man får fram måste sedan nuvärdesberäknas med en ränta som 
säljare och köpare måste komma överrens om87. 
 
3.6.2 Substansvärdemetoden 
 
Med substansvärdemetoden räknas företagets egna kapital fram. Uträkningen görs på 
företagets tillgångar minus skulder så får man fram företagets substans, alltså företagets 
värde. Vid värdering av företagets tillgångar måste hänsyn tas till framtida efterfrågan, 
användbarhet och effektivitet. Problemet blir då att kunna beräkna sådana värden. Skulder kan 
också vara svåra att beräkna om det finns till exempel garanti eller pensionsåtaganden i 
företaget. Substansvärdemetoden används oftast om företaget har en svagare framtida 
vinstutveckling.88 
 
 
 
 
 

                                                      
84 Nutek, (2005)  Ägarskifte – hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? sid 18. 
85 Ibid. sid 19. 
86 Johansson Sven-Erik, Marlene Falk, (1998), Ägarskiften i företag, Stockholm, Ekerlids Förlag. sid 57. 
87 Ibid. sid 57 
88 Ibid. sid 58 
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3.6.3 Kassaflödesmetoden 
 
Kassaflödesmetoden är en annan vanlig värderingsmetod som bygger på företagets 
kassaflöde. Metoden mäter ett företags förmåga att med det interna penningflödet finansiera 
företagets verksamhet. Utifrån det fria kassaflödet räknas sedan värdet på företaget fram.89  
Det fria kassaflödet kan beräknas på detta sätt:  
 
    Redovisat resultat 
 + Kostnader som inte motsvaras av utbetalningar. Ex. avskrivningar 
 – Inkomster som inte motsvaras av inbetalningar.  
 – Ägarutdelning                                                               _                                                                            
 = Fritt kassaflöde 
 
3.6.4 Likvidationsvärde 
 
Går företaget med förlust kan det vara läge att räkna fram ett likvidationsvärde på företaget, 
alltså vad man skulle få ut om man sålde av företagets tillgångar var för sig. Problemen som 
uppstår då är om maskiner och byggnader är specialgjorda för företaget, man måste då också 
räkna med att värdering av lager måste skrivas ned med inkurans. Hänsyn måste även tas till 
eventuella avgångsvederlag samt försäljningskostnader.90 
 

3.7 Ägarskiftets olika steg 
 
Ägarskiften i familjeföretag är i många fall en komplicerad och utdragen process. Man får 
räkna med att det kan ta flera år. Möjligheter samt lösningar på problemet är många och 
passar olika typer av företag bättre och sämre. 
 
Däremot genomgår varje ägarväxling i ett företag olika steg. Nutek fick 2004 uppdraget att ta 
fram en generell plan som kan användas vid ägarskiften. Uppdraget slutade i en skrift som 
heter ”Ägarskifte, hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?”91. 
I denna skrift förklarar man ägarskiftet i fyra olika steg. 
 
Det första steget är att ägaren väcker frågan om ett ägarskifte i företaget. Ju tidigare detta görs 
desto större är chansen att ägarbytet blir framgångsrikt. Är hela familjen inblandad i företaget 
är det många som vill ha sin röst hörd. Om det är tänkt att barnen ska ta över kan de behöva 
ha tid på sig att känna efter om det verkligen är det här som de vill.92 
 
I det andra steget gäller det att skaffa sig kunskaper kring vilka möjligheter som finns för 
övertagande. Ju bättre kunskaper man har kring dessa desto större är chansen att den rätta 
lösningen hittas för just det egna företag. Här bestämmer man sig också för om man vill sälja 
bolaget till utomstående, till anställda eller andra delägare eller om man vill att barnen ska ta 
över. Här finns det flera olika alternativ som vi beskrev tidigare i arbetet.93 

 

                                                      
89 Hult Magnus, (1998), Värdering av företa, Liber ekonomi. s.68-69 
90 Johansson Sven-Erik, Marlene Falk, (1998), Ägarskiften i företag, Stockholm, Ekerlids Förlag. sid 58 
91 Nutek, (2006), Ägarskifte, hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?   
92 Ibid. s.8-9 
93 Ibid. s.10-11 



26 
 

I det tredje steget gäller det att välja en lösning bland dem som man kollade på i det andra 
steget. Den lösning som man kommit fram till bör kommuniceras till din omgivning. Det kan 
även vara bra att ta in en tredje oberoende part, till exempel en revisor eller jurist som kan 
agera mellanhand mellan olika parter. Är en oberoende part inblandad minskas riskerna för 
missförstånd.94 
 
Det fjärde och sista steget är att genomföra den valda lösningen. Här i ligger att få in de nya 
ägarna i företaget. I boken nämns överföring av tre viktiga K:n : kunskap, kontakter samt 
kultur. I företag som har haft en ägare tidigare är ofta alla dessa delar starkt knutna till 
personen i fråga. Det är även viktigt att verkligen visa för anställda samt kunder att ett 
ägarskifte verkligen har skett. Annars finns risken att det skapar osäkerhet kring företaget95.  
 

                                                      
94 Nutek, (2006), Ägarskifte, hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?  s.12-13 
95 Ibid. s.14-15 
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4. EMPIRI 
_____________________________________________________________ 
Som vi tidigare har skrivit så har vi valt att använda oss av intervjuer för att insamla vår 
empiri. Vi har valt att inte nämna några namn. Däremot kommer vi att lämna en snabb 
bakgrund kring personerna och anledningen till att varför vi har valt att intervjua personerna 
i  fråga._____________________________________________________________________ 
 

4.1 Om respondenterna och intervjuerna: 
 
Respondent Datum Plats Tid Intervjuform 

Företagarna (R1) 2007-11-28 Företagarnas 
regionkontor i 
Umeå. 

Ca 1 timme 
och 20 
minuter. 

Semistrukturera 
Personlig 
intervju. 

Öhrlings PriceWater-
House Coopers 
(PWC) (R2) 

2007-12-04 PWC:s 
regionkontor i 
Umeå 

50 minuter. Semistrukturerad 
personlig 
intervju. 

Svensk Företags-
förmedling (R3) 

2007-12-06 Telefonintervju 45 minuter Semistrukturerad 
telefonintervju. 

Ernest & Young 
(E&Y) (R4) 

2007-12-10 E&Y:s 
regionkontor i 
Umeå 

50 minuter Semistrukturerad 
personlig 
intervju. 

Swedbank (R5) 2007-12-12 Swedbanks 
regionkontor i 
Umeå 

45 minuter Semistrukturerad 
personlig 
intervju. 

 
 

• Den första respondenten som vi intervjuade jobbar åt Företagarna. Företagarna är en 
organisation som jobbar för företagarnas rättigheter och för att förbättra 
företagsklimatet i Sverige.96 Personen som vi intervjuade jobbar på regionkontoret i 
Umeå där han har en central roll. Anledningen till att vi har valt att intervjua en 
representant från företagarna är att de representerar väldigt många fåmansföretag och 
borde därmed ha en bra kunskap kring det område som vi jobbar med. 

 
Vi hade intervjun med respondenten på dennes kontor. Stämningen var avspänd och vi 
fick känslan av att han inte skulle vara stressad. Respondenten var mycket intresserad 
och tillmötesgående.  
 

• Den andra respondenten jobbar för Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PWC) som 
skatterådgivare. Respondenten jobbar på PWC:s Umeåkontor och har flerårig 
yrkeserfarenhet. PWC är ett revisions- och rådgivningsföretag97.  Eftersom att vår 
uppsats handlar mycket om 3:12-reglernas påverkan på ägarskiften så är en 
skatterådgivares synpunkter centrala för oss. 

 

                                                      
96 http://www.foretagarna.se/sverige/contentpagea____2058.aspx ( 2008-01-08) 
97 http://www.pwc.com/extweb/aboutus.nsf/docid/FA87235345B86D8F8025708F004AA34E (2008-01-08) 
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Den här intervjun gjordes på i ett konferensrum på respondentens arbetsplats. 
Stämningen var god och respondenten tog sig den tid vi behövde och svarade på våra 
frågor. 

 
• Den tredje respondenten jobbar på Svensk Företags Förmedling (Sffab) som 

företagsförmedlare. Respondenten är verksam i Västerbotten och Norrbotten.  Sffab 
jobbar med företagsöverlåtelser98, Respondenten jobbar med ägarskiften på heltid, 
detta gör att respondentens erfarenheter är intressanta till vårt arbete.  

 
Respondenten fick förhinder så vi fick göra en telefonintervju. Respondenten satt på 
sitt kontor. Även här var stämningen mycket god. Vi fick inte känslan av att 
respondenten skulle vara stressad eller ointresserad av att svara på våra frågor. 

 
• Den fjärde respondent arbetar på Ernst & Young (E&Y) som skatterådgivare. 

Respondenten arbetar vid E&Y:s kontor i Umeå och har jobbat under många år inom 
ämnet. E&Y är ett revisions företag som även håller på med rådgivning inom flera 
områden99. Som vi diskuterade kring respondent 2 så är skattefrågan central i vårt 
arbete och därför vill vi ha en till skatterådgivares synpunkter. 

 
Intervjun ägde rum i ett konferensrum på respondentens arbetsplats. Stämningen var 
god. Respondenten hade mycket eget att komma med vilket gjorde intervjun mycket 
intressant. 

 
• Vår femte respondent jobbar för Swedbanks företagsavdelning. Även denna 

respondent har flerårig erfarenhet kring företagsupplägg och finansiering. 
Anledningen till att vi vill ha med en respondent från en bank är att de allt som oftast 
blir inblandat i ett ägarskifte på ett sätt eller ett annat.  

 
Vi genomförde intervjun på respondentens kontor. Intervjun var avspänd och trevlig. 
Respondenten kändes inte stressad, utan var mycket tillmötesgående! 

 
4.2 Intervjuer 
 
Här följer de frågor vi utgick ifrån samt en sammanställning av respektive respondents svar. 
 
Jobbar ni mycket med ägarskiften i fåmansföretag idag? Har ni sett någon ökning av 
ägarskiften de senaste åren? 

 
Företagarna: 
 
Generationsskiften och ägarskiften är ett mycket aktuellt ämne just nu. 3 av 10 företagare 
i Sverige är 40-talister och är just nu i eller nära pensionsålder och kommer inom kort att 
behöva överlämna företaget till nya ägare. Enligt undersökningar kommer 3 av 10 
enmansföretag att behöva lägga ner sina företag då de går i pension. Detta problem är 
störst i glesbygden där det är svårare att få sina barn eller någon annan att ta över 
exempelvis den lokala matvarubutiken. De som drabbas hårdast av 40-talisternas 
pensionsavgångar är hantverkarna. Ett exempel är att snittåldern på målare i västerbotten 

                                                      
98 http://www.sffab.se/litiuminformation/site/page.asp?Page=8&IncPage=841&Destination=825 (2008-01-09) 
99 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Om_EY (2008-01-08) 
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är 59 år, och det utbildas långt ifrån tillräckligt med målare för att kompensera dessa 
pensionsavgångar så snart har vi inget annat val än att måla själva. 
 
Ett annat problem är att det föds mindre och mindre barn i Sverige och vi får mer och mer 
pensionärer och om ingenting görs skulle alla som föds behöva arbeta inom vården för att 
tillgodose behovet på arbetskraft. Och då finns ingen arbetskraft över till något annat 
arbete. Det som krävs är att fabriker måste bli mer rationaliserade och robotstyrda, vi 
måste även använda invandrad arbetskraft och funktionshindrade på ett mycket bättre 
sätt. I en undersökning bland svenska företag om viket som är det största tillväxthindret 
svarade dem så här:  
 

 
Figur: tillväxthinder.100Framfördes av respondenten under intervjun för att visa på 
problemet i siffror.   
 
Det största problemet är alltså brist på arbetskraft, och den arbetskraft som efterfrågas är 
utbildad arbetskraft och den utvecklingen kommer att fortsätta. Så en ungdoms alternativ 
idag är att ”åka hem till mamma och bli byfåne eller att skaffa sig en utbildning…” 
 
Öhrlings: 
 
Det är alltid aktuellt med generationsskiften i fåmansföretag, så det är sådant vi jobbar en 
hel del med. Det har gått i vågor men det är ju en process som oftast tar lång tid att 
genomföra vilket gör att man jobbar med det över tiden. Men det är inget jag jobbar 
daglig dags med. 40-talisternas avgångar har inneburit en ökning av generationsskiften 
men inte så stor som man trott att det skulle vara med tanke på den information som har 
gått ut. Jag tycker dock att det är vanligare med extern försäljning av företagen än 
generationsskiften inom familjen. 
 
SFF: 
 
Jo det är ett av våra största affärsområden. Vi kommer i större utsträckning i kontakt med 
företagen när de ska säljas till extern part än att företagen generationsskiftas inom 
familjen då barnen inte vill hålla på med samma sak föräldrarna har gjort. Den kontakt vi 
har med rena generationsskiften inom familjeföretag är om man vill ha en värdering av 

                                                      
100http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Smaforetagsbarometern/H2007/V
%C3%A4sterbottens%20l%C3%A4n.pdf (2007-11-30) 
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företaget. Det görs för att kunna kompensera de barn som inte vill fortsätta att driva 
företaget vidare. 

 
Generationsskiftena av 40-talisternas företag har inte kommit igång riktigt som de flesta 
hade trott. En av anledningarna till detta är den starka konjunktur vi har haft under de 
senaste åren. Många ser att det går bra och vill då vara kvar för att kunna mjölka kon lite 
extra. Nackdelen med detta är att när konjunkturen vänder så kan det bli kämpigt för 
många då det blir svårare att hitta köpare till företagen i en lågkonjunktur. 
 
Kan man se någon skillnad i företagsförsäljningar i södra och norra Sverige? 

 
Ja det kan man. Befolkningsunderlaget i södra Sverige är större än i norra, vilket gör att 
företagsförsäljning är vanligare i södra än i norra Sverige. Vi har varit igång längre i 
södra delen av landet varför processen att sälja via mäklare är mer etablerad. 
 
E&Y: 
 
Ja, det är en ökning av ägarskiften nu. Men det beror inte på att 40-talisterna var bättre 
entreprenörer än någon annan, utan det beror främst på att de var en så stor åldersgrupp. 
Så av den anledningen blir det fler överlåtelser. och framförallt har de varit med på 
uppgången, de har vart med på en värdetillväxt som varit betydande, så det finns ju 
ansamlat i den åldersgruppen ganska mycket kapital av betydande värde, både företag 
och fastigheter. Men det är fler generationsskiften och ägarskiften i företag nu än det var 
för 10 år sedan, helt klart. Man cachar hem. 
 
Swedbank: 
 
Ja det är aktuellt med ägarskiften i företag idag. Det har väl inte kommit igång i någon 
större omfattning än, men som jag ser det så är vi bara i början än. Vi på Swedbank 
startade under 2006 ett franchiseföretag som sysslar med företagsförmedling. Vi vill 
fånga upp dessa affärer, dels för att placera pengarna se till att våra befintliga kunder ska 
kunna leva vidare samt att försöka att skaffa nya kunder. Det är ju ofta en process som tar 
flera år. Först har vi den mentala biten, man ska bestämma sig för att sälja sen tar ju 
själva processen ett tag. 

 
Var i processen kommer ni in? 

 
Det beror lite på, våra befintliga kunder träffar vi löpande och då brukar vi ta upp ämnet 
och kolla med hur de har tänkt sig. I de flesta fall kommer företagarna in och vill ha råd 
när de har bestämt sig för att det är läge att byta ägare. Det andra fallet är när vår 
företagsförmedling har hittat både en köpare och en säljare till ett företag, då blir vår roll 
att hitta finansieringsalternativ.  
 
 

Vilka är det vanligaste metoderna för överlåtande av ett fåmansföretag vid ett 
generationsskifte/ägarskifte? Vilka för och nackdelar finns med dessa metoder? 

 
Företagarna: 
 
Gåva. Nu efter att arvs och gåvoskatten avskaffats är det vanligaste överlåtningsmetoden 
vid generationsskifte/ägarskifte att ge bort det till barnen. En annan vanlig metod är 



31 
 

försäljning inom företaget, till någon anställd. Fördelen med dessa metoder är att 
kunskapen och insikten i företaget redan finns hos nya ägarna. Nackdelen kan vara att det 
inte tillkommer någon ny kunskap eller nytt tänkande i företaget. 
 
Öhrlings: 
 
Vilka metoder som är vanliga beror på om man pratar ägarskiften eller 
generationsskiften. De vanligaste metoderna vid försäljning av företagen är att man säljer 
via ett holdingbolag. Man startar alltså ett nytt bolag som man säljer det egna bolaget till 
och detta görs för att få vinsten skattefri. Vid generationsskiften är gåvor den vanligaste 
överlåtelsemetoden, men det är inte speciellt vanligt att det är så enkelt att det är en ren 
gåva utan det är oftast fler moment involverade. Till exempel utdelningar eller interna 
aktieöverlåtelser för att kunna få ut pengar för att kunna kompensera de som inte ska ha 
företaget innan man överlåter företaget till den som ska driva det vidare. 
 
SFF: 
 
De vanligaste metoderna som vi kommer i kontakt med vid ägarskiften i familjeföretag är 
aktieöverlåtelser och inkråmsaffärer. Tendensen är att det blir mer och mer 
inkråmsaffärer. 
 
Fördelen med aktieöverlåtelser är om företagen har många avtal med leverantörer och 
kunder. Däremot är inkråmsaffärer lättare att finansiera. Då vet finansiärerna att det är ett 
rent och nytt bolag som man går in och lånar pengar till. Då minimerar man riskerna för 
att det kommer obehagligheter i form av garantiåtaganden osv. i efterhand. 
 
E&Y: 
 
Vi ser en trend att det går mer och mer från att vara generationsskiften eller ägarskiften 
inom familjen till att vara externa försäljningar. Det är en jättestor förändring de senaste 
åren. Detta beror på att barnen har sett hur mycket föräldrarna fått jobba och tycker inte 
att den ekonomiska ersättningen de fått ut av det varit tillräcklig. Därför har det blivit 
mycket mer vanligt att företag säljs till extern part. Ju större företaget är desto mer 
frekvent är det med externa försäljningar. Ex: har man ett åkeri med en lastbil är det ju 
lätt för grabben att ta över men börjar vi på att ha en 20-30 anställda och en omsättning 
på 40-60 miljoner och ett värde på 25 miljoner så skulle jag vilja säga att det sällan går 
inom familjen. Dock är det ju så att om föräldrarna har resurser och ungarna ska ta över 
fastigheten eller företaget är det ganska ofta med gåva. 
 
Swedbank: 
 
Om köpeskillingen är mer än 3-400 000 kr blir det ofta en för stor belåning om den skall 
göras privat, då den vanligtvis skall amorteras på fem år. För att kunna göra dessa 
avbetalningar skulle det krävas ett väldigt stort löneuttag, vilket i sin tur skulle bli en 
jättekostnad för bolaget med alla sociala avgifter. Därför startar man ett nytt moderbolag, 
och det är där man går in och hittar finansiering till det nya bolaget. Det kan oftast vara så 
att banken finansierar normalt 70 procent av köpeskillingen mot aktierna som säkerhet, 
sen måste man försöka hitta andra säkerheter. De nya ägarna måste minst gå in med 
aktiekapitalet. Oftast kan de som säljer företaget ligga kvar med en revers eller ligga kvar 
med köpeskilling, man försöker hitta en lämplig mix. 
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Vilka är de vanligaste problemen ni stöter på vid ägarskiften i fåmansföretag? Hur går 
ni tillväga för att lösa dessa problem? 

 
Företagarna: 
 
Att planera skiftet i tid. Att planera för sin avgång i företaget tar normalt 3-5 år om man 
vill göra det med lyckat resultat. Det är alltså inget man bestämmer sig för på en kafferast 
att vid månadsskiftet skall vi sälja företaget. Ett annat problem är värderingen av 
företaget. Köparen och säljaren har sällan samma uppfattning om vad företaget är värt då 
säljaren ofta tycker att det inarbetade namnet på företaget och dess befintliga kundkrets är 
värt mer än vad köparen anser.  
 
Något annat en säljare måste avgöra är vad han har för krav på företaget efter sin 
försäljning. Ska de anställda få vara kvar? Ska det vara ett krav att företaget skall fortsätta 
med samma produkt? Vilket kan göra det lite svårare att hitta rätt köpare, eller om man 
helt enkelt sälja till högstbjudande? 
 
Det blir även ett större och större problem för företagen att hitta arbetskraft och 
övertagare till företaget, speciellt i inlandet. Barnen vill inte ta över företaget och det är 
svårt att få folk att flytta. 
 
Öhrlings: 
 
Det vanliga är att man försöker sälja företaget så billigt som möjligt till nästa generation. 
De vanligaste problemen som då uppstår är när det är flera syskon i den övertagande 
generationen och det är någon eller några som inte vill ta över företaget och istället skall 
kompenseras. Eller om den som efterlämnar sig företaget vill ha ut en del pengar. 
Problemen kan dels vara likvidmässiga och dels för de säljande att få ut pengar 
skattebilligt i den utsträckningen att man kan kompensera sig själv och övriga. Detta gör 
att man måste göra skiftet i flera steg. Innan överlåtelse av företaget försöker man få ut 
pengar t.ex. genom utdelningar eller interna aktieöverlåtelser för att kompensera de som 
inte skall ha företaget. Det man först använder sig av för att kontrollera hur mycket 
pengar man kan få ur företaget är K10:an. Man börjar med att kolla om det finns några 
sparade gränsbelopp, alltså om det går komma åt sparade lågbeskattade 
uttagsmöjligheter. Om det finns utdelningsbara medel i företaget så är det vanligt att man 
först försöker att dela ut dessa, dels för att företaget ska vara ”renare” när nästa 
generation eller ägare ska ta över och dels för att de som lämnar ifrån sig företaget får lite 
pengar den vägen antingen till sig själva eller för att ge kompensation till syskon. Ger 
K10:an inte möjligheten att lämna några större utdelningar är interna aktieöverlåtelser en 
möjlighet. D.v.s. att först säljs företaget till ett ägarbolag. Därefter ges ersättning till nästa 
generation eftersom en sådan försäljning är skattefri. Ett annat som kanske inte egentligen 
är ett stort problem men något man måste beakta är den beslutssträcka som kan vara 
väldigt lång.  
 
Sedan kan värderingen av företaget vara ett problem, för det är ju därifrån man utgår vid 
beräkning av kompensation till övriga i familjen. Någonting man kan utgå ifrån är 
substansvärdet, dvs. att om man skulle sälja ut alla tillgångar och betala av den 
uppskjutna skatteskulden finns det ett värde kvar. Det värdet är ganska lätt att räkna fram, 
men det finns ju många andra värden i företaget. T.ex. avkastningsvärdet som beräknas 
på framtida vinster. Där kan det ju bli problem, att antingen tycker de som skall 
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kompenseras att de får för lite eller att den som skall ta över företaget inte tycker att han 
får samma värde som de andra. Men där är det oftast den generationen som lämnar ifrån 
sig som tänkt till hur det skall lösas och har beslutande rätten. Ett exempel är att vi vet 
vad en fastighet är värd idag, men vi vet inte vad den är värd om tio år. De kan vara värda 
betydligt mer eller betydligt mindre. Vi kan få en ny fastighetskrasch eller liknande, det 
vet vi ingenting om. Den risken måste man beakta i värderingen av ersättning till övriga. 
 
SFF: 
 
De vanligaste problemen som vi kommer i kontakt med är finansieringen av köpen. Det 
finns ganska många varianter för att lösa det problemet. Vi har många aktörer på 
marknaden, förutom banker så finns norrlandsfonden som kan vara med vid större 
förvärv, sen har vi Almi, ibland går släkt och vänner in. Samt att vi har använt 
kreditgarantiföreningen ett par gånger, de går in som borgenär mot bankerna som lånar ut 
en del av pengarna. De tecknar en borgen på upp till 600 000 kr. Det kostar ju en slant att 
använda det sättet vill jag bara tillägga. 
 
Hur är det med den känslomässiga biten? 
 
Jo det är en stor del. Det är sällan som det första mötet som vi har handlar om den rena 
värderingen. Det handlar mer om att ta reda på vad vill företagaren ha för utveckling på 
företaget? Det kan ha stor betydelse för vilket prisintervall som är acceptabelt i säljarens 
ögon. Här kan det vara stora skillnader. Sedan ska ju företaget vara säljbart också. 
 
Hur går ni till väga när ni ska värdera ett företag? 
 
Det kan vara så här, det är lite olika vad man har för syfte med värderingen. Men vi har 
ett antal källor. Vi gör en kortfattad beskrivning av verksamheten, sen tittar vi på hur 
branschen ser ut totalt sett. Är branschen stor/liten, växer eller krymper den, finns några 
säsongsvariationer, eller cykliska variationer. Hur ser företagens lönsamhet ut. Vi har då 
ibland jämförelseföretag, men det kan vara ganska svårt men fungerar ibland. Sen ser vi 
hur det här företaget ser ut i jämförelse med branschen i övrigt och vi ser hur företaget 
utvecklats under den senaste 5-årsperioden. Ibland får man göra resultatjusteringar, har 
ägarna tagit ut väldigt låga löner eller väldigt höga löner t.ex. pensionsförsäkringar, har 
man andra rörelsefrämjande kostnader, ibland hittar vi ju hästar och sådant i bolagen. Vi 
tittar även på hur kassaflödet kan se ut i framtiden. Vi gör också en strategisk analys där 
vi tittar på ett tiotal olika parametrar och en vanlig SWOT-analys, sen tittar vi på vad en 
tänkbar köpare har för avkastningskrav. Vi tittar på vad företaget har för avkastningskrav, 
då gör man en liten framtidsanalys som kan ju se lite olika ut. Vi gör också en resultat- 
och substansvärdering då får man en slags undre gräns. Sen gör vi en 
kassaflödesvärdering och vi har någonting som vi kallar EVA-värdering, en kombination 
av substans och avkastningsvärdering. Vi gör ibland en förvärvskalkyl, och givetvis 
kommer det sunda förnuftet till också. Vi har i vår erfarenhetsbas ca 3000 sålda företag 
genom åren och då brukar vi titta i den om det finns några jämförbara företag i den och 
vad har man betalat för dem och hur såg de företagen ut. 
 
Hur lång tid kan ett ägarskifte ta? 
 
Ja vissa tar bara någon månad medan andra tar flera år. Det gäller bara att hitta en köpare 
som ser möjligheter att utveckla företaget. En del ser ju möjligheten ska jag göra si och 
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så, så får jag en sådan utveckling. Medan andra ser, oj hur ska jag kliva in på den här. En 
del vill bara köra vidare på det som har varit och då gör dessa en helt annan värdering. 
Här kan 3:12 reglerna komma in. Vill ägaren maximera uttaget av vinster innan 
försäljning så tar ju försäljningen längre tid. Då måste man först gå in i en förberedande 
fas. Även om vi kan en del om skattefrågor så drar vi oss för att hjälpa till kring dessa 
frågor. Vi hänvisar då istället till företagets revisor eller en skatterådgivare. Vi som 
företagsmäklare kan allt som oftast inte få tillgång till de privata omständigheter, och vi 
är inte speciellt intresserade heller. 
 
Hur hittar ni potentiella köpare och hur utvärderar ni dem? 
 
Det finns lite olika metoder för det. Vi bygger successivt upp ett internt spekulantregister. 
Där samlar vi de som varit intresserade av att köpa företag men inte fått tillfälla att köpa 
dem. Folk kan anmäla sig på vår hemsida att de är intresserade att förvärva företag. En 
hel del tar kontakt med oss direkt också. Att de är intresserade att köpa företag i den och 
den branschen så att säga. Sedan annonserar vi ju också, och vi har en stenhård princip att 
om någon anmäler intresse att köpa företag eller vi vet att de här skulle vara intresserade 
att köpa ett företag så är det första vi gör att skicka ut en sekretessförbindelse som man 
får fylla i för att även om det är ett välkänt företag till salu finns mycket uppgifter om 
företaget som inte är allmänt tillgängliga som man inte vill ska spridas med vinden. Det 
är vi stenhårda med. Sen gör vi kreditupplysningar och sådant också, vi har även ett 
nätverk idag över hela landet. Vi är ungefär 60 personer som jobbar med det här över hela 
landet genom Svensk Företagsförmedling. Så vi har ganska lätt att kolla upp folk. Ex. har 
vi någon från Göteborgstrakten som vill köpa här uppe kan vi genom de som jobbar i 
Göteborg kolla om de har någon information om köparen. 
 
E&Y: 
 
Skattefrågorna har tonats ner idag. Visst har vi modeller och strukturer som fodrar lite 
närmare eftertanke. Men som regel så är det de familjerättsliga frågorna som är de svåra. 
Om man ser på de tio generationsskiften som jag gjort de senaste 15 åren är det ingen 
rolig läsning. Endast i två av dessa fall drivs företagen av barnen idag. I de andra fallen så 
gjorde de inte som vi sa. Utan de skulle absolut dela jämt mellan barnen, och det är ju där 
det är nästan hopplöst att prata med föräldrarna. Om du har 3 barn är det lätt att säga att 
man ska vara rättvis och de är klart att de ska ha 1/3 var även om det  kanske bara är en 
som är kapabel att driva företaget. Om då en är duktig och drivande och de andra är 
passiva delägare, då brukar det skita sig ganska så snabbt. De ska ha vinstutdelning även 
om de inte bidrar till förmögenhetstillväxten. Det går aldrig vägen. Utan man bygger in 
en problematik genom att göra på det sättet, trots att syftet är vällovligt. Efter ett par år så 
kommer det att gå sönder, man har en schism i många fall. Så vi är absolut motståndare 
till att släppa in passiva delägare i bolaget.  
 
Swedbank: 
 
Det är ju finansieringen. Vi sätter oss ofta tillsammans med säljare och köpare för att hitta 
en gemensam lösning. Vi har ofta med en revisor som hjälp. Sen är det också, som vi 
tittar på mycket, priset på aktierna utifrån kassaflödet i verksamheten, man ska ju kunna 
ta kostnaden från befintlig verksamhet, det ska ju räcka med pengarna i verksamheten för 
att täcka köpeskillingen. Sen kan man lösa det med andra parter också, t.ex. ALMI. 
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Är det den värderingsmetoden ni oftast använder? Och är det er företagsförmedling 
som värderar företaget? 

  
Ja vi går ju den vägen, sen får man titta på andra faktorer också men det är en viktig del i 
det här. Företagsförmedlingen gör sin värdering men vi som finansiärer måste göra våra 
egna. Sen kan ju även andra parter som revisorer också göra sina egna värderingar. 

 
Är det mycket att det är känslor inblandat i ägarskiften och brukar det påverka 
värderingen av företaget? 

 
Ja det är det. Så är det ju alltid, säljaren har sin prisbild medan köparen har en annan. 
Men kommer vi in tidigt i bilden brukar vi kunna förklara för säljaren att den nya ägaren 
inte kan driva företaget med den skuldsättning som det skulle innebära. Här kan man 
vända sig till K:10an för att se om det finns något sparat utdelningsutrymme. Har bolaget 
ett starkt eget kapital så kan man kanske göra en större utdelning innan försäljningen för 
att sänka värdet på bolaget. Det blir ju samma pengar i slutändan men det kan vara bäst ur 
skattesynpunkt att göra så. Ett praktiskt fall som exempel var en företagare som hade 
drivit sitt företag i ca 25 år och så hittade vi en köpare till företaget. Men då uppstod 
problemet, vad ska säljaren göra nu? Det är ofta en bit som är jobbigt ett tag. Man får ofta 
bra med pengar så den biten är det ingen fara med, sedan är det sysselsättningsbiten som 
blir jobbig. 

 
Ser ni någon risk med att många stannar kvar för länge innan man säljer? 

 
Ja det beror lite på. Skulle det komma en lågkonjunktur skulle ju värdet på företaget 
givetvis sjunka men vi kollar inte bara på 1 år utan över kanske 5 år. Sen gör vi 
beräkningar för att se hur det skulle se ut om omsättningen skulle gå ner med till exempel 
20 %, finns det behov av avskrivningar i företaget, måste det investeras mycket i 
verksamheten osv. 

 
 
Hur har 3:12-reglerna och förändringarna som gjorts i 3:12 påverkat genomförandet av 
generationsskiften/ägarskiften? Vilken förändring i 3:12 har haft störst påverkan, till 
det bättre eller sämre för företagen? 
 

Företagarna: 
 
Respondenten ville inte gå in närmare på området, och hänvisade till våra respondenter 
som jobbar mer med skattefrågor. 
 
Öhrlings: 
 
För vissa företagare har det faktum att lönesummorna i företaget spelar större roll gjort att 
man fått större möjligheter att få ut mer lågbeskattat kapital ur företaget. Man har fått 
möjlighet att räkna på de här lönesummorna, så det är något som har underlättat. Sedan 
hade vi år 2006 en spärr, där all vinst över 100 IBB (ca 4,5 milj. kr) skulle beskattas som 
tjänst vilket gjorde det svårare i de fall ägarna ville ha ut en summa i kompensation till 
övriga. Detta blev ett problem för de mindre företagen som hade att göra med sådana här 
värden då det blev en ofantligt stor skatt om de skulle tjänstebeskattas. Nu återinför man 
50/50-regeln som gällde t.o.m. 2005. Regeln säger att man får klyva vinsten när man 
säljer ett företag, hälften beskattas som tjänst och hälften som kapital, alltså 40-43 
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procent i skatt. Skillnaden mot 2005 är att man undantar de interna aktieöverlåtelserna då 
man säljer till sig själv, men man säger att det skall gå använda i samband med 
generationsskiften. Detta kommer ju att underlätta, men i övrigt ser jag inte några 
revolutionerande förändringar i 3:12-regeln. 
 
SFF: 
 
Ja det var ju en massa skriverier när de kom för ett par år sedan i sin nuvarande form och 
nu ska de ju ändras igen. Det upplevdes som ett problem för många och hämmade också 
processen. Om man ska sälja aktierna. En fråga som man måste ställa sig är hur stort 
utdelningsbart utrymme finns i bolaget? Har ett företag en stor intjäningsförmåga så 
spelar det egentligen inte så stor roll hur stort det egna kapitalet är. Då kan det finnas 
intresse för att tömma företaget på pengar så att det i stort sätt bara finns aktiekapital 
kvar, förutsatt att det finns medel i bolaget som möjliggör en sådan utdelning och att det 
regelverk som finns ger utrymme för detta. Men ska man kunna göra det idag måste man 
ha planerat det i förväg så att det finns kvar ett utrymme. Genom löneuttag osv.  
 
E&Y: 
 
Företagarnas problem har varit att få ut så mycket lågbeskattat medel som möjligt. Det är 
detta 3:12-reglerna går ut på men idag kan du ta ut drygt 90 000 i lågbeskattad utdelning 
ur vilket bolag som helst. Det finns ju en klar vilja att ha en stuktur där man kan sitta och 
plocka 90 000 ur ett antal bolag. Liksom stycka sönder och gör flera bolag för att sedan 
plocka ut 90 000 ur varje, det är ju billiga pengar som sedan kan användas till sin egen 
pension eller till att kompensera barn. Det har gjorts förenklingar för fåmansföretagen 
men jag har aldrig sett 3:12-reglerna som någon hämmande faktor när det gäller 
generationsskiften. 
 
Swedbank: 
 
Jag tycker inte att det har blivit någon större förändring. Utan det har ju varit samma. Har 
kanske inte med 3:12 att göra men hur man lägger upp med nya bolag och istället för att 
plocka ut pengarna som privatperson att man låter pengarna ligga i ett bolag, det har 
blivit vanligare under de senaste åren. 

 
Ja det har väl med skattefrågor att göra… 

 
Ja det är alltid så att när man ska sälja så är det viktiga alltid hur mycket får man över? 
Det är så olika, vissa säger att jag skattar bort de här pengarna och så vet jag hur mycket 
jag har kvar, då behöver man inte fundera så mycket utan då finns pengarna fysiskt. Man 
kollar givetvis hur man ska göra framöver. Det är så olika från fall till fall. Men 
huvuddelen nu är att man låter pengarna ligga i ett nytt bolag.  Det är väl ungefär hur jag 
ser det. 
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Om man vill genomföra ett generationsskifte inom familjen men alla barn inte vill ta 
över företaget vad ger då 3:12 reglerna för möjligheter att tillgodose alla parters 
intressen? Ex. kompensation för de syskon som inte vill driva företaget vidare. 

 
Företagarna: 
 
Om det är två möjliga övertagare av företaget och bara en vill ta över, är en rättvis 
fördelning inte att den som inte vill ta över får halva värdet på företaget i pengar eftersom 
han då får pengar i handen nu och företaget kan lika gärna bli värt mindre som mer i 
framtiden. En mer rättvis fördelning är 70/30. Där syskonet som inte tar över får 30 
procent av värdet i kompensation. Detta löser man ofta med en revers för att den nya 
ägaren ofta inte har råd att direkt köpa ut sitt syskon. 
 
Öhrlings: 
Respondenten ansåg detta som ett av de största problemen vid ett generationsskifte och 
besvarade denna fråga redan på frågan om problemen. 
 
SFF: 
 
Finns det flera syskon i familjen måste man först komma fram till en värdering som alla 
kan acceptera. Det blir en familjefråga. För den som tar över företaget måste man ha som 
grundprincip att företaget ska tjäna igen sin investering, sen kan man ju diskutera 
tidsaspekten på detta. Det är inte ovanligt att man lämnar reverser till de syskon som inte 
ska ta över. 
 
Är det vanligt att emotionella delar kommer in här, man tycker att företaget är värt 
mycket mer? 
 
Jo det händer, här har vi en viktig roll att spela. Vi är en tredje oberoende part som 
kommer in. Det blir lättare att acceptera de siffror som vi kommer fram till. 
 
E&Y: 
 
Det är ju på det sättet om det finns ett antal barn och en har varit verksam och de andra 
har stått utanför, så har ju det enda barnet varit med och utvecklat värdet på företaget i 
allra högsta grad. Genom att lägga ut 1/3 del av värdet på företaget på varje barn så gör 
man ju redan där fel. Han har ju varit med och drivit upp företaget.  

 
Vi försöker att få till en värdering som är mer en familjeintern, föräldrarna vill inte att 
företaget ska marknadsvärderas för att inte skicka över en för tung ryggsäck till nästa 
generation, med för stora skulder osv.  utan vi försöker hålla nere lite grann. Ibland har vi 
tur att familjen är överens om att han får ta över till det priset trotts att det kanske är värt 
lite mer. Då funkar det ju, men ibland blir det diskussioner och ungarna är i luven på 
varandra. Man säger att en ska ta över så är det marknadsvärdering som gäller. Men då 
ska inte övriga barnen kompenseras, utan då köper ju den ena ut till marknadspris och då 
får de andra vänta tills de får ärva. Kompensation till övriga kommer in först när ett barn 
får köpa till underpris, och de andra säger att de också vill ha lite och då får man lösa det 
då. Det går ju bra när mor o far har 5 miljoner som ligger på ett konto men i regel är det 
inte så. Ofta är situationen så att mor och far inte har medel att kompensera andra barn. 
Det är vanligt att en familjs tillgångsmassan utgörs av företaget, och kanske någon 
fastighet, det finns inget annat. För att då kompensera andra barn kan föräldrarna 
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antingen skriva ett testamente där de andra barnen exempelvis får villan eller fritidshuset 
vid föräldrarnas bortgång. De får sin kompensation i framtiden istället för nu direkt. 

 
Om man ändå vill kompensera barnen nu, hur gör man för att få ut så mycket 
lågbeskattat som möjligt? 
 
Föräldragenerationen tar fram en kapitalvinst och man betalar beroende på hur k10an ser 
ut, det är det som är intressant idag, vi talar aldrig om ett bra eller dåligt företag utan vi 
pratar om en bra eller dålig K10a. det är ju nyckeln till att 3:12-reglerna skall kunna 
utnyttjas maximalt. Hur ser k10 blanketten ut är en standardfråga, hur ser löneunderlaget 
ut? Finns det ett fint kapitalunderlag, då kan du plocka ut lågbeskattade utdelningen på 20 
procent, det är dit vi vill komma. Det försöker vi att inte bränna med ett dåligt planerat 
generationsskifte. I den meningen är 3:12-reglerna relevanta. Men inte så mycket i övrigt. 
 
Swedbank: 
 
Det är väl inte vi som finansiärer som ska avgöra den biten. Men diskussionen kommer 
ofta upp. Vi har jurister inom företaget som kan hjälpa till närmare kring dessa frågor. 
Ofta kan barnen som inte ska ta över företaget får en gåva från en utdelning som gjorts 
eller liknande. 
 

Hur har avskaffandet av arvs och gåvoskatten påverkat för företagen som ska 
generationsskifta/ ägarskifta? 

 
Företagarna: 
 
Det har påverkat generationsskiften väldigt mycket. Innan det avskaffades var företagaren 
ofta tvungen att sälja ut delar av företaget för att kunna betala gåvoskatten vilket helt klart 
gjorde det mer problematiskt att genomföra ett generationsskifte. Det fanns metoder som 
kanske hamnar i en liten ”gråzon” för att komma undan delar av skatten men det är 
givetvis mycket enklare nu. 
 
Öhrlings: 
 
Att arvs och gåvoskatten avskaffades har underlättat generationsskiften betydligt. 
Tidigare försökte man hitta vägar att undvika skatten men nu är skiftena mycket renare 
och ärligare, viket är mycket bra. Tidigare då man gjorde ägarskiften använde man sig 
ofta av revers, men efter att gåvoskatten avskaffats är detta inte längre lika aktuellt. Det är 
mest bara en pappersprodukt utan syfte förutom att verka ut sin tid. 
 
SFF: 
 
Ja för rena generationsskiften har det ju haft en stor inverkan. Jag har själv inte varit 
inblandad, men jag vet att det har varit en massa trixande kring det där och många företag 
har försvunnit på grund av detta. 
 
E&Y: 
 
Den stora hämmande faktorn vid skiften av företag har varit hur vi får värdera företag. De 
reglerna har ju gjort att vi har kunnat värdera ner företagen till 30 procent. För då har det 
ju i många fall fungerat med att lämna över företagen. För att räkna fram ett 
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substansvärde till 100 men så har man kunnat värdera ner det till 30. Då har ju 
gåvoskatten blivit lägre. Men reglerna var väldigt krångliga och praxis var oklar så vi var 
ju ständigt och balanserade på vad som egentligen var tillåtet och inte. Nu när arvs- och 
gåvoskatten tagits bort det ju historik och enligt min mening så har vi gått från en tillvaro 
som var oerhört fokuserad på arvs- och gåvoproblematiken till att ha gått till att hantera 
de mjuka frågorna, som inte är skatterelaterade. Såsom klarar den avgående generationen 
sin försörjning, finns det pengar att lösa ut syskon och kompensera dem mm. det blir ju 
liksom de stora frågorna som vi bygger upp en struktur kring. Det kan vara att bygga upp 
en pensionslösning det kan vara fortsatt anställning med fortsatt lön.  
 
Swedbank: 
 
Ja, det har ju underlättat om man ser från tidigare om man ska överlåta från en generation 
till en annan. Och även om man ska överlåta till syskon som vi pratade om tidigare. Nu 
kan man ge bort pengar och det blir ingen skattekonsekvens alls av det. Tidigare såg man 
upplägg att man startade ett nytt bolag där barnen var ägare till bolaget i steg ett. Och 
nästa steg har då varit att om inte båda barnen ska vara verksamma i bolaget, hur ska då 
den få ut pengarna. Det slipper man idag så det har ju underlättat. 
 

Har förmögenhetsskatten inneburit några problem vid generationsskiften/ ägarskiften? 
Hur tror du det kommer att påverka om de avskaffar skatten? 

 
Företagarna: 
 
Det som ofta lyfts fram i diskussionen kring borttagandet av förmögenhetskatten är att det 
bara gynnar de som redan har det bra. Man kan även se på det som att väldigt mycket 
pengar försvinner ur landet på grund av förmögenhetsskatten. Tas förmögenhetsskatten 
bort finns chansen att mer kapital stannar kvar i Sverige. Det har visat sig i studier att 
många som säljer sina företag och får pengar över går in och agerar som affärsänglar i 
nystartade företag. Med affärsänglar menas att privatpersoner går in som passiva ägare i 
nystartade företag. Fördelen med detta är att nystartade företag får lättare med 
finansieringen. Studier visar att aktiviteten kring affärsänglar är lägre i Sverige än i andra 
länder. En annan nackdel är att om företag tas över kan de nya ägarna bli tvungna att 
börja betala förmögenhetsskatt, för att finansiera denna kan delar av företaget behöva 
säljas av för att finansiera skatten. 
 
Öhrlings: 
 
Förmögenhetsskatten har givetvis varit ett problem. Det har väl egentligen inte hindrat 
generationsskiften utan mest varit en negativ bieffekt som man försöker lösa. Men om 
den försvinner underlättar ju det helt klart, då man inte behöver tänka på den längre. Det 
är oftast den som lämnar företaget alternativt den som skall kompenseras som 
förmögenhetsskatten är ett problem för. Man har oftast försökt lösa det genom att man 
fortsätter driva verksamhet i bolag, t.ex. värdepappershandel. Detta ger vissa negativa 
effekter man inte behöver tänka på om förmögenhetsskatten avskaffas. Om man hårddrar 
det slipper man ”gömma undan” pengar för att slippa betala förmögenhetsskatten. 
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SFF: 
 
Det är inte ett problem som vi har stött på direkt. Om vi tar en inkråmsaffär så har ju 
ägaren kvar bolaget där de får göra en reavinstbeskattning osv. Som man då får lösa på 
lämpligt sätt. En av anledningarna att man säljer via inkråm är att man kan pensionera sig 
och ha företaget kvar. Sen kan man bedriva någon form av verksamhet som genererar ett 
vanligt löneuttag under ett antal år. Det kan vara att man förvaltar de pengar som har 
kommit in vid försäljningen. 
 
E&Y: 
 
Nej, det här är ju arbetande kapital så det värderas ju inte. Det var ett problem förut med 
arvs och gåvoskatten, då förmögenhetsvärdet vid gåvan var ett problem, men vare sig det 
är en jordbruksfastighet eller igångvarande verksamhet, så har det ju värderats till noll ur 
förmögenhetssynpunkt. Ur den synpunkten har det funnits incitament att gömma undan 
privata pengar i bolaget. Du har ju kunnat lyfta ut 5 milj. i din privata förmögenhet och 
stoppa in i bolaget genom en nyemission eller liknande. Visserligen är det då bundet i 
bolaget istället, men jag ser inte att förmögenhetsskatten varit ett problem vi ägarskiften. 
Det ända sättet det påverkar företagen i den meningen är att drabbas företagsledaren av 
ett extraordinärt skatteuttag kan detta bara finansieras på ett sätt och det är att ta pengar ur 
företaget.  

 
Företagarnas problem är istället att skaffa utrymme för lågbeskattad utdelning. Men idag 
kan du ju ta ut drygt 90 000 i lågbeskattad utdelning ur vilket bolag som helst, det finns ju 
en klar vilja att ha en stuktur där man kan sitta och plocka 90 000 ur ett antal bolag. 
Liksom stycka sönder dem och indirekt äger man de här bolagen och plockar ut 90 000 ur 
varje, så att det är ju billiga pengar. 
 
Swedbank: 
 
Svårt att säga… många tror att förmögenhetsskatten redan har tagits bort men det är ju 
fel. Diskussionen har ju legat kring att pengar som finns placerade i utlandet kommer att 
återvända till Sverige men jag är rätt tveksam till detta. En del kan kanske komma att 
återvända. 

 
Det hindrar kanske att det försvinner ut ännu mer… 

 
Ja, jag tror mera att man väljer att inte placera utomlands p.g.a. av skatten, utan att man 
låter pengarna ligga kvar och arbeta i landet så då är det ju jättebra! Det är ju en fråga att 
som är svår att få grepp om.  

 
Om ni skulle föreslå en förändring i 3:12-reglerna för att underlätta generationsskiften/ 
ägarskiften, vad skulle det vara? 

 
Företagarna: 
 
”Bort med skiten”. Reglerna har visserligen ändrats till det bättre de senaste åren men är 
fortfarande krångliga och orättvisa och vi jobbar för ett totalt avskaffande av 
fåmansbolagsreglerna. Det är konstigt att ett företag som inte är börsnoterat skall ha 
hårdare regler om beskattning än ett som är börsnoterat. Detta bidrar inte till att skapa nya 
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intresserade entreprenörer. Sverige har till och med en negativ utveckling på antal 
företagare.  
 

 
Respondenten från företagarna visade bilden under intervjun för att visa den negativa 
utvecklingen i Sverige jämfört med Europa. 
 
En avveckling av 3:12-reglerna skulle göra det mer attraktivt att bli entreprenör och 
skulle bidra till ett bättre affärsklimat i Sverige. Och vi jobbar för ett avskaffande av 
reglerna så snart som möjligt. 
 
Öhrlings: 
 
Det är ju jättesvårt att svara på. Man skulle kunna ändra beskattningen så att man skulle 
slippa beskattning om man ville göra ett uttag innan man överlämnar företaget till nästa 
generation så att man skulle slippa tjänstebeskattning av sådan utdelning. Men det skulle 
inte vara så rättvist mot andra företagare i samma situation, att man skulle tjäna på att 
vänta med uttag i företaget till dess att det är dags att generationsskifta. Det skulle 
underlätta men det är inget jag kan föreslå för det känns inte riktigt rättvist. För man 
skulle då gynna dessa generationsskiften och den generation som lämnar företaget, 
jämfört med de som driver företaget löpande. Och det är kanske inget att eftersträva. 
 
Hur ser du på att det är olika regler för börsnoterade företag och familjeföretag, är det 
rättvist? 

 
Om man känner till bakgrunden kan man förstå vad lagstiftaren är ute efter. D.v.s. en 
ägare i ett fåmansföretag har lättare att avstå från lön för att få mer lågbeskattad 
ersättning i form av utdelning och kapitalvinst. Om det istället varit som i ett börsnoterat 
företag att man kan ta ut detta till 30 procent vore det enkelt att avstå så mycket lön som 
möjligt och istället ta ut det den vägen. Det är det lagstiftaren försökt förhindra, för ett 
börsnoterat företag har oftast inte den möjligheten då det är många fler som får del av ditt 
löneavstående. Därför finns det även utomstående regler för fåmansföretag där 30 procent 
eller fler av aktierna ägs av utomstående gäller inte 3:12-reglerna längre utan de har 
egentligen samma beskattning som ett noterat bolag. Så det finns en logik i regelverket, 
men om det är rättvist det kan man diskutera men det är mer av en politisk fråga som jag 
inte vill ge mig in på. Men visst är det så att fåmansföretag i vissa fall har svårare att 
generationsskifta och drabbas av en högre skatt, och på så sätt är det inte rättvist. Men det 
finns ju vissa som inte har det svårare och kan komma åt mindre beskattning, så det är 
både och. Och så är det ju med systemet i allmänhet, vissa gynnas och vissa missgynnas, 
och i detta fall har lagstiftarna gynnat de företag som har många anställda. 
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SFF: 
 
Ja skulle man plocka bort reglerna så skulle de underlätta väldigt mycket. Då skulle det 
säljas mycket mer aktiebolag.  
 
Tycker du att reglerna är onödiga egentligen? 
 
Nja det är väl en värdering/ politisk fråga egentligen, som jag inte skall ha några åsikter 
om. För vad det här handlar om egentligen är att företagare inte ska ta ut alla pengar till 
kapitalbeskattning istället för till löneskattning. Det är ju grundidén bakom alltihop. Och 
det är ju klart om du kan ju tänka dig själv om du kunde ta ut en större del till 
kapitalbeskattning, 28 procent i skatt istället för 55-60 procent. Så är det ju lockande. 
 
E&Y: 
 
Jag tycker inte 3:12-reglerna är bekymret. Idag är det ju så att sker generationsskiftet 
genom arv eller gåva hamnar övertagaren i samma situation som överlåtaren. Att tänka 
sig att man skulle ha ett system för den typen av transaktioner så att mottagaren av 
andelarna skulle hamna bättre än den som tidigare bedrivit verksamheten, det förefaller ju 
nästan systemvidrigt. Så i den meningen är ju 3:12-reglerna bra för de ger ju ingen 
försämring, men ingen förbättring heller än vad den tidigare brukaren av verksamheten 
haft. Är det så att man köper företaget kan man säga att ju mer jag betalat för företaget, ju 
bättre ut kanske jag kommer i 3:12-reglerna, jag skulle kunna säga så här att då det gäller 
just i ägarskiftet har jag svårt att se hur 3:12-reglerna ska kunna utformas. 

 
Vi tänkte oss den biten när man vill ha ut pengar ur företaget innan skiftet. 

 
Då är de ju, vi har nya regler som har giltighet 08-09. Det sitter ju en sittande utredning 
som där det är tänkt att nya regler ska komma från 2010. Det har ju gjorts så mycket 
egentligen sista åren för att underlätta generationsskiften för småföretagarna, så jag har 
svårt att se att man skulle göra något drastiskt kring detta. Man har ju tillskapat de här 
reglerna, arvs och gåvoskatten har tagits bort, och i övrigt gäller det att hantera systemet 
med löneunderlag eller annat. Däremot kan jag möjligen tänka mig att 3:12-reglerna 
ändras så att man har ett lägre krav på löneuttag, höjer 90 000 till ytterligare 20–30000 
per år etc. etc. för att underlätta den löpande driften, men just skiften av andelarna tror jag 
inte ni ska få inom ramen för 3:12. Man har återinfört klyvningsregeln från 2008, men på 
yrkande ska den kunna användas även för innevarande år, men priset för detta är att då 
sätter man stopp för interna aktieöverlåtelser. Dock med ett undantag, och det gäller 
generationsskiften, men det ger ju ändå en viss eftergift, det finns liksom en ventil i 
systemet som säger att det är ju egentligen stopp men i generationsskiften kan få tänkas 
göra det här. Belöningen för staten är att man får in den här skatten i alla fall av 
föräldragenerationen. Men jag tror inte det är realistiska att tänka sig att 3:12-reglerna ska 
förändras för att skapa mer cash. 
 
Swedbank: 
 
Kan inte komma på någon förändring på rak arm… 
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5. ANALYS 
___________________________________________________________________________ 
I analysdelen kommer vi att sy ihop den teori som vi utgick ifrån med den empiri som vi 
insamlat. Vi kommer att analysera ämnena i samma ordningsföljd som vi ställt upp dem i 
empirin. Detta gör vi för att få en sammanhängande ordningsföljd. Vi kommer att kalla 
respondenterna R1 – R5 som vi beskrev i matrisen i början av empirin.__________________ 
 
5.1 Aktuellt med ägarskiften och generationsskiften? 
 
Frågan har vi diskuterat i vår bakgrund och samtliga respondenter överens om att ämnet är 
aktuellt och att det vart en viss ökning av ägarskiften i företag. Däremot tycker flertalet av 
respondenterna att ökningen inte motsvarat de förväntningar med hänsyn till den information 
som har givits ut under de senaste åren. Dock tillägger R3 och R5 att det bara har börjat och 
de väntar sig en större ökning av ägarskiften de kommande åren. Att 40-talisterna inte lämnat 
ägandet av sina företag ännu, anser dessa respondenter kan bero på den högkonjunktur som 
varit i några år, de har sett att det gått bra nu och stannat kvar för att ”mjölka kossan lite 
extra” som R3 uttryckte sig.    
 
5.2 Vanligaste metoderna för ägar- eller generationsskifte 
 
Vid frågan om vilka metoder som används för ägarskiften menar respondenterna att det skiljer 
sig mellan ett rent generationsskifte eller om det är ägarskifte till extern part. Vid ett rent 
generationsskifte är det vanligast med en ren gåva, det är de flesta av respondenterna överrens 
om. Respondenterna menar dock att en ren gåva ofta föregås av flera steg. Ofta görs större 
utdelningar och interna aktieöverlåtelser innan för att få ut pengar till att säkra föräldrarnas 
försörjning eller ersätta syskon som inte kommer att driva företaget vidare. 
 
Men trenden är den att det går mer och mer mot försäljning av företaget. En av anledningarna 
till detta menar R1 och R4 beror på att barnen ser hur mycket jobb föräldrarna har lagt ner i 
företaget och hur lite pengar det har fått ut. En försäljning går ofta genom flera steg. Den 
vanligast förekommande metoden enligt alla respondenter som vi också tar upp i teorin är en 
intern aktieöverlåtelse101. R2 lyfter fram fördelen ur skattesynpunkt, Om företaget säljs via ett 
annat bolag så görs försäljningen skattefritt, det kan dock komma till en bolagsskatt i det nya 
företaget. 
 
5.3 Vanliga problem vid ägarskiften eller generationsskiften 
 
På ämnet om vanliga problem vid ett generationsskifte eller ägarskifte fick vi väldigt olika 
svar. Förmodligen beroende på att respondenternas arbetsuppgifter är väldigt olika, och de 
därmed kommer i kontakt med olika problem. Vi ville dock få en helhetsbild över vilka 
problem som kan uppstå och det anser vi att dessa respondenter kunde ge oss.  
 
Respondenterna som jobbade på bank och företagsförmedling ansåg att finansieringen för 
övertagande part var det största problemet vid ägarskiften. Detta problem kommer in i det 
andra steget av ägarskiftet. Det finns några sätt att lösa finansieringen på, förutom bankerna 
finns ALMI, Norrlandsfonden och ibland går familj och vänner in med lite kapital. 
 
Ett annat problem som återkommer i alla intervjuer är värderingen av företaget. Det är ofta 
mycket känslor inblandade och respondenterna menar att det är väldigt sällan köparen och 
                                                      
101 Sandström & Svensson, (2006), Fåmansföretag, s.271 
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säljaren har samma bild över vad företaget är värt. Flera av respondenterna menar att det vid 
försäljning av företaget är viktigt att en oberoende värderingsman får värdera företaget för att 
få en marknadsmässig värdering på företaget. När värdering av företag görs kan värderaren 
använda sig av flera olika värderingsmetoder, de vanligaste är avkastningsvärdemetoden102, 
substansvärdesmetoden103 och kassaflödesmetoden104 och oftast gör han några olika 
värderingar med olika metoder. Vilka metoder som används beror på hur överlåtelsen skall 
ske. Finansiären, R5 menar att den kassaflödesbaserade värderingen är den viktigaste p.g.a. att 
man skall kunna använda pengar ur företaget för att betala av de lån som uppstår vid 
förvärvet. R5 menar också att det är viktigt att värderaren får komma in tidigt i diskussionen, 
kanske till och med i steg ett i ägarskiftet för att eventuellt kunna förklara för säljaren att en 
köpare kanske inte kan driva verksamheten med den skuldsättning säljarens pris skulle kunna 
innebära. R3 försöker istället göra en värdering som ger en större helhetsbild, de använder sig 
egentligen av så många källor som möjligt.  
 
Ska företaget säljas till en extern part uppstår problemen med att hitta en bra köpare. Här har 
R3 större erfarenhet. Han förklarar att det finns flera olika metoder att förmedla företag. Dels 
annonserar de i tidningar och på internet om företag som är till salu. Sen har de byggt upp en 
intressentbas bestående av personer som har lämnat in önskemål om att de vill köpa en viss 
typ av företag inom vissa geografiska områden. Det är alltid ägaren som beslutar om vem som 
ska få köpa. Det är inte ovanligt att köparen kan gå ner i pris för att de vill ha en viss köpare 
till företaget.  
 
Våra respondenter ansåg inte att skattefrågorna är ett stort problem vid ägarskiften längre. 
Främst för att arvs- och gåvoskatten avskaffats, men också för att det gjorts förändringar i 
3:12-regelverket med schablonregler105 och nya regler för beräknande av löneunderlag om 
företaget fullgör vissa kriterier för löneuttag106. Detta har underlättat för fåmansföretagaren 
speciellt att få ut lågbeskattade medel innan skiftet. 
 
Ett annat problem är att det alltid är mycket känslor inblandade vid ett ägarskifte i ett 
fåmansföretag. I teorin skrev vi om ägarskiftets olika steg. Här pratar alla respondenter om 
tidsaspekten. Det kan vara en lång process för ägaren innan han beslutar sig för att sälja. Det 
kan ta allt från ett par månader till flera år. Respondenterna kommer in i olika steg i 
ägarskiftet, skattekonsulterna och bankerna träffar företagen löpande, detta gör att de kommer 
ofta in i steg ett där frågan om ägarskiften väcks. Företagsförmedlaren kommer in först i steg 
fyra när företagaren bestämt sig för hur ägarskiftet skall ske. Ägarna frågar ofta om råd kring 
hur de ska gå tillväga. Det som respondenterna nämner kring ägarna är att den jobbigaste 
biten blir vad de ska göra när det inte har företaget längre. Många har jobbat hårt under många 
år, och när det inte längre har företaget kvar så vet de inte vad de ska göra med tiden. Detta 
stämmer bra med vad vi läst tidigare och har skrivit om i teorin. 
 
Om företaget skall skiftas inom familjen vill föräldrarna oftast inte att företaget skall 
marknadsvärderas, för de vill inte lämna över för tung ryggsäck av skulder på barnen. R3 
menar också att man bör ha som grundprincip att företaget måste tjäna igen sin investering, 
tiden för detta kan sedan diskuteras. Ibland är alla överens om vilket värde företaget skall ha 
vid överlåtelsen, men om det exempelvis är ett barn som ska ta över och ett annat barn som 
inte vill jobba inom företaget och istället skall kompenseras kan det ofta bli diskussioner om 

                                                      
102 Johansson & Falk, (1998), sid 57. 
103 Ibid. s. 58 
104 http://www.blinfo.se/boksidor/eob/sok.gml?id=353&term=A&limit=500 (2007-12-17) 
105 http://www.foretagarna.se/sverige/contentpagea____651.aspx  (2007-12-09) 
106 Inkomstskattelagen, 57 kap 19§ 
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värdet. R4 menar att dessa, familjerättsliga problemen är de som ger mest problem som måste 
lösas tidigt i förberedelserna för ägarskiftet. Gärna redan i steg ett. Vi återkommer längre fram 
i analysen om hur respondenterna anser att man skall lösa kompensationsfrågan.  
 
En annan viktig fråga som R2 berörde mest är hur man kan få ut pengar skattebilligt ur 
företaget innan man säljer, alternativt ger bort det. Det man då först gör i ett fåmansföretag är 
att kolla på K10:an för att se om man kan komma åt några sparade lågbeskattade 
utdelningsmöjligheter. I de fall det finns kan man använda dessa pengar för att kompensera 
barn eller ta ut pengar till sig själv. 
 
R4 var väldigt stark i en åsikt om passiva ägare. Han ansåg att det i princip är omöjligt att 
driva företaget med ett syskon som jobbar aktivt med företaget, och något eller några syskon 
som äger lika stora delar men inte bidrar till vinstgenereringen och förmögenhetsutveckling. 
Han anser att detta i de allra flesta fall leder till osämja och tycker att endast de barn som vill 
vara med i driften skall ärva företaget. Igen är steg ett i ägarskiftet ett väldigt viktigt steg för 
att få hela familjen att vara överens om hur ägarskiftet skall genomföras.  
 
5.4 Hur påverkar 3:12-reglerna ägar- och generationsskiften? 
 
Våra respondenter ansåg inte att 3:12-reglerna påverkade ägarskiftet direkt, utan de påverkar 
mer indirekt. Egentligen genom hela processen från steg ett till tre i vår teori om ägarskiftets 
olika steg107, lite beroende på vilken överlåtelsemetod man tänkt använda sig av. Det viktiga i 
3:12-reglerna är hur företagaren kan få ut så mycket pengar som möjligt till så låg beskattning 
som möjligt innan ägarskiftet. I den frågan anser flera av respondenterna att det underlättats, 
speciellt för företag med många anställda. Dessa har givits mer möjligheter att få ut en större 
andel lågbeskattat kapital då detta får beräknas på löneunderlaget. Hur detta får göras har vi 
beskrivit i vår teori.108 Men även företag utan anställda har fått lättningar i reglerna. Det har 
införts en schablonregel som säger att man får ta ut 2 inkomstbasbelopp (ca 90 000 kr) till 
kapitalbeskattning varje år, för närvarande 20 procent. Vilket som R4 uttryckte sig är billiga 
pengar som sedan går att använda till kompensation till barn eller sig själv. 
 
R2 berättade också att klyvningsregeln i 3:12-reglerna kommer att återinföras för 
fåmansföretagen. Vilken innebär att man får klyva reavinsten när man säljer ett företag, 
hälften beskattas som tjänst och hälften som kapital.109 Detta torde bli uppskattat av företagen. 
 
R5 säger att vissa företagare inte bryr sig om 3:12-reglerna och tar beskattningen när den 
kommer, företagaren vill veta hur mycket han har kvar och kunna lyfta dem i kontanter. De 
som vill minimera skatten måste däremot hitta lösningar i regelverket och det blir allt 
vanligare att man lägger upp nya bolag och låter pengarna ligga kvar i det bolaget. 
 
5.5 Hur kompenseras syskon som inte vill vara med i driften av företaget? 
 
Kompensation till syskon som inte ska ta över företaget är en svår fråga och kan lätt bli 
infekterad. Som exempel tar R5 upp ett fall han jobbar med där det har varit bråk i flera år 
mellan barnen och där företagaren har blivit deprimerad och funderar på att sälja till extern 
part istället. I detta fall gäller det att inte stressa i de olika stegen av ägarskiftet, utan vara kvar 
i steg ett110 till hela familjen är överens om hur skiftet skall genomföras. 

                                                      
107 Nutek, (2006), Ägarskifte, hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?  S.8-13 
108 http://www.foretagarna.se/sverige/contentpagea____651.aspx (2007-12-11) 
109 http://www.skatteverket.se (2007-12-18) 
110 Nutek, (2006), Ägarskifte, hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? s.8-9 
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En annan viktig fråga är hur stor del av företagets värde barnen ska ha i kompensation. R1 
ansåg att den som ska ta över företaget bör ha ca 70 % av värdet och den som ska ha pengar 
får 30 %. Detta eftersom att den som tar över företaget inte får pengar direkt utan tar en risk. 
Här exemplifierade R2 detta genom att ta ett exempel med en fastighet. Vi vet vad fastigheten 
är värd idag men vem vet hur det ser ut om 10 år? vi kan få en ny fastighetskrasch eller 
liknande. 
 
Som vi nämnt tidigare i analysen brukar ett generationsskifte föregås av flera steg där pengar 
tas ut genom större utdelningar eller interna aktieöverlåtelser. Detta kan även användas här för 
att få ut pengar till kompensation för syskon. R4 säger här att det är K10an som är intressant, 
det är på den man kan kontrollera hur mycket kapitalvinst och utdelningsbara medel som 
finns sparat i företaget.111 För att 3:12-reglerna skall kunna utnyttjas maximalt krävs en bra 
K10a. Flera av respondenterna la till att syskon även kan kompenseras genom att de får 
fastigheter eller liknande istället för pengar. Det kan då ofta vara testamenterat och 
kompensationen infaller då föräldrarna går bort. 
 
Om syskon ska kompenseras måste det tas fram en värdering som alla kan acceptera. Både R3 
och 4 säger att den värderingen brukar hamna under marknadsvärdet. Här måste det tas 
hänsyn till om något barn har varit med och jobbat i företaget innan. Eftersom att det barnet 
har varit med och drivit upp värdet på företaget så vore det orättvist att dela jämt mellan 
andra. Om de barn som inte vill ta över företaget inte kan acceptera att den övertagande får 
köpa företaget till underpris säger R4 att då måste man sälja företaget till marknadsvärde, men 
då skall heller ingen ersättning ske till övriga. De får då vänta till de får ärva. Har det barn 
som skall överta inte ekonomisk möjlighet att köpa av hela företaget direkt är det vanligt att 
man använder sig av en revers, antingen mot föräldrarna eller mot syskonen, och på så sätt 
köper av företaget successivt.   

 
5.6 Avskaffandet av arvs- och gåvoskattens påverkan  
 
Arvs- och gåvoskatten avskaffades 1 jan 2005.112 Samtliga av våra respondenter är överens 
om att arvs- och gåvoskatten tidigare var ett besvärligt problem vid generationsskiften. Det 
var enligt R1 relativt vanligt att företagen blev tvungna att sälja ut delar av företaget för att ha 
råd att betala skatten. Flera av våra respondenter berättade att det fanns metoder för att 
komma undan större delen av arvs- och gåvoskatten på lagliga sätt men att det var lätt att 
hamna i en gråzon i vad som var tillåtet. Avskaffandet har gjort att gåva blivit en vanligare 
överlåtelsemetod vid rena generationsskiften inom familjen, detta för att man inte behöver 
tänka på skattefrågor längre vilket underlättar betydligt, och de inblandade kan som R4 sade 
koncentrera sig mer på de mjuka frågorna, de familjerättsliga istället för de skattemässiga. 
Respondenterna tror att avskaffandet leder till att färre generationsskiften kommer att 
misslyckas nu jämfört med tidigare vilket bekräftar vår teori att ett av regeringens mål med 
avskaffandet av arvs- och gåvoskatten var att underlätta just generationsskiften.  
 
5.7 Förmögenhetsskattens påverkan 
 
På frågan om förmögenhetskattens påverkan på fåmansföretag hade våra respondenter ganska 
enhetlig syn. Skatten påverkar inte generations- eller ägarskiften i sig. Utan det har varit ett 
problem mer för den avgående generationen att ta ställning till i vad de ska göra med 
köpeskillingen. Men det brukar alltid gå hitta en skatteeffektiv lösning på detta. R 2 säger att 
                                                      
111 www.skatteverket.se (2007-12-10) 
112 Seth Stefan, Tjäder Clas, (2005), Slopad arvs- och gåvoskatt, Stockholm, Raster. s. 11 
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den vanligaste metoden för detta är att man fortsatt driva verksamhet i bolag i form av 
värdepappershandel. Respondenterna menar dock att det skulle underlätta lite om 
lagförändringen skulle gå igenom, detta i den meningen att man slipper problemet att försöka 
”gömma undan” pengar för att slippa förmögenhetsskatten. Främst R1 och 5 var inne på att 
tillgångar för ca 500 miljarder svenska kronor var placerade utomlands.113 Detta i linje med 
vad vi skrev om i vårt avsnitt om förmögenhetsskatten. De tror att om förmögenhetskatten 
avskaffas kan delar av dessa pengar komma tillbaka till Sverige och kanske främst att 
placeringarna i utlandet minskar betydligt. Detta med förhoppning att en stor del av dessa 
pengar satsas tillbaka i näringsverksamhet, antingen genom att starta nya bolag eller att gå in 
som affärsänglar. 
 
5.8 Behövs fler förändringar i 3:12-reglerna? 
 
På vår slutfråga vi ställde till alla respondenter fick vi väldigt skilda svar. Flera respondenter 
ansåg att frågan var väldigt politisk och ville inte ha några åsikter om detta. Vi fick dock 
några förslag som skulle kunna underlätta ett skifte i ett företag men det var inte något våra 
respondenter ville egentligen föreslå. Den respondent som skiljde sig från övriga var R1, då 
hans jobb är mer politiskt inriktat hade han mer åsikter i ämnet. R1 ansåg att reglerna skulle 
avskaffas helt, då hans mening var att reglerna hämmade entreprenörskapet i Sverige. R3 var 
inne på samma bana, att det skulle underlätta om reglerna avskaffades men såg det egentligen 
inte aktuellt då det då skulle bli orättvist mot andra företagare.  R1 ansåg det orättvist att 
börsnoterade företag har lättare regler än icke börsnoterade. R2 hade en annan åsikt på samma 
ämne, då han tyckte att det vore orättvist att företagaren som inte har sitt företag börsnoterat 
skulle kunna avstå från lön helt och hållet och sedan ta ut allt till kapitalbeskattning. Denna 
möjlighet finns inte riktigt för noterade företag då många fler får del av ägarens 
löneavstående. R2 och 5 tycker reglerna förbättrats de senaste åren och är nu ganska rättvisa 
och att det inte går göra fler revolutionerande ändringar i 3:12-reglerna. I vissa fall kan 
fåmansföretag missgynnas men i vissa fall kan de istället gynnas och som lagen ser ut nu 
gynnas fåmansföretag med många anställda enligt R2. 
 
 
 

                                                      
113 http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/48/56/1d4f9f32.pdf (2007-12-17) 
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
____________________________________________________________________________ 
I Slutsatsen kommer vi att sammanfatta vår empiri och svara på den frågeställning och det 
syfte vi inledde vårt arbete med.. Vi börjar vår slutsats med att lyfta fram syftet vi hade med 
arbetet._____________________________________________________________________ 
 

”Syftet med vår uppsats är att diskutera problematiken kring 
generationsskiften/ägarskiften i fåmansföretag, vilka de vanligaste metoderna 
för att genomföra dessa skiften är samt att beskriva om 3:12-reglerna och andra 
skatteregler såsom arvs- och gåvoskatten och förmögenhetsskatten påverkar för 
att kunna göra lyckade generationsskiften/ägarskiften i fåmansföretag. Vi vill 
även diskutera hur man går tillväga praktiskt för att genomföra dessa skiften så 
ekonomiskt och skattemässigt effektivt som möjligt både för gamla och nya 
generationen.”  

 
Vilka är de vanligast förekommande problemen vid ägarskiften i fåmansföretag, och 
hur löses dessa? 
 
Frågeställningen är bred och inrymmer många olika svarsmöjligheter. Det märktes även på 
svaren. I de frågor som vi ställde till respondenterna tog vi upp flera olika typer av problem 
men respondenterna lyfte även fram delar som vi inte hade tagit med själva.  
 
 
Det familjerättsliga är ett de största problemen vid ett generationsskifte idag. Detta är en fråga 
som kan skapa mycket känslor och även osämja. De vanligaste familjerättsliga problemen 
som kräver väldigt mycket planering och diskussion är: Vilket eller vilka barn ska ta över 
företaget? Hur ska barn som inte skall ta över företaget kompenseras? samt hur mycket 
företaget skall värderas till för att se hur stor den eventuella kompensationen bör vara. Efter 
vår intervju med E&Y fick vi klart för oss att man inte bör lämna över företaget till alla 
barnen om de inte alla skall bidra till verksamheten i samma utsträckning. Respondenten hade 
mycket och dålig erfarenhet om det, så endast det barn som kan och vill ta över och driva 
företaget bör göra det. Sedan bör övriga barn kompenseras på annat sätt istället. Hur mycket 
kompensation barnen skall få är en viktig fråga som kan leda till problem i form av osämja. 
Det barn som tar över företaget tar en risk då han inte vet hur företaget kommer att gå i 
framtiden. De andra barnen bör då inte få riktigt samma värde i kompensation. Hur man sedan 
kompenserar barnen finns det många alternativ beroende på föräldragenerationens 
ekonomiska ställning. Finns pengar är det inget problem, men oftast gör det inte det. Då är 
några av sätten att kompensera syskonen antingen att vända sig till k:10an för att få ut 
lågbeskattade medel ur företaget. Annars kan de andra barnen få andra tillgångar som ett 
fritidshus eller liknande. Det kan även lösas genom att föräldrarna skriver testamente där 
barnen garanteras vissa tillgångar efter föräldrarnas bortgång. Kompensationen skjuts då upp. 
Reverser till syskonen är inte heller ovanligt, detta gör att barnet som tar över inte behöver 
lägga ut alla pengar på en gång. För att kompensera syskon eller även då man ska sälja 
företaget krävs en värdering av företaget. Detta är ofta ett problem där sällan alla inblandade 
parter har samma syn på vad företaget är värt. Den som jobbat och drivit företaget i många år 
kan ha svårt att acceptera priset en värderingsman sätter.    
 
Ett annat problem som respondenterna på banken och företagsförmedlingen lyfte fram var 
finansieringen. Det kan vara svårt för köpare att få ihop pengar till att köpa upp ett bolag. Man 
kan då hitta finansiering hos banker, ALMI, Norrlandsfonden och ibland kan även familj eller 
vänner gå in med lite kapital.    
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Glesbygden står inför ännu fler problem än de större städerna gör, detta då det blir svårare och 
svårare att hitta villiga övertagare till företagen då barnen inte vill ta över familjeföretagen. 
Detta kan på lite sikt bli ett ännu större problem på många orter. 
  
Innebär 3:12-reglerna några problem vid ägarskiften, och finns det andra skatteregler 
som innebär problem? Såsom arvs- och gåvoskatten och förmögenhetsskatten. 
 
Våra intervjuer resulterade i slutsatsen att 3:12-reglerna inte är ett direkt problem för att 
kunna genomföra ett lyckat ägarskifte. Men efterson det är väldigt vanligt att den säljande 
generationen vill ha ut pengar ur företaget innan försäljningen krävs en hel del beräkningar 
och planerande för att göra detta skatteeffektivt. För att nå ett så bra utfall som möjligt krävs 
goda kunskaper i dessa regler och man bör nog skaffa sig rådgivare och planera god tid i 
förväg. Reglerna påverkar vilken överlåtelsemetod man använder sig av.  
 
Respondenterna lyfter fram en del förändringar som främst har underlättat uttaget av 
lågbeskattade vinstmedel ur företaget. Förändringarna är återinförandet av klyvningsregeln 
samt ett höjt schablonbelopp som givit löneunderlaget en större betydelse.  
 
Representanten för företagarna anser att 3:12-reglerna bör tas bort därför att de hämmar 
företagandet i Sverige. Han tycker även att det är orättvist att ägare till börsnoterade företag 
belastas med en lägre skatt vid uttag av vinstmedel. Övriga respondenter diskuterar istället 
kring bakgrunden till 3:12-reglerna och att de fyller en viktig funktion. De menar att en 
fåmansföretagare har lättare att avstå från lön under året för att istället plocka ut pengarna 
genom en utdelning till lägre skatt. En VD i ett börsnoterat företag har inte så mycket för att 
avstå från lön för att få ut mer igenom utdelning. Det finns ju så många ägare som ska dela på 
kakan så VD:n tjänar inte något på det.  
 
Vi kan hålla med representanten från företagarna om att ett avskaffande av 3:12-reglerna 
skulle bidra till fler entreprenörer och fler nya företag. Det borde även underlätta 
generationsskiften då fåmansföretagarna inte skulle behöva tänka så mycket på skatterna. 
Men de andra respondenternas argument väger tyngre för oss. Vi tror inte att ett totalt 
avskaffande av reglerna är realistiskt. Det skulle förmodligen leda till att väldigt många skulle 
sätta sig på bolag och inte ta ut någon lön, utan istället ta ut en stor utdelning varje år. Detta 
skulle inte vara ett rättvist system så ett totalt avskaffande ser vi inte som något alternativ 
även om Företagarnas representant har väldigt goda argument. 
 
Istället är det avskaffandet av arvs- och gåvoskatten som underlättat ägarskiften mest de 
senaste åren. Gåvoskatten var i många fall ett stort problem för företag, och det var vanligt att 
nya generationen var tvungen att sälja bort delar av företaget för att finansiera arvs- och 
gåvoskatten. Den vanligaste överlåtelsemetoden vid ett generationsskifte inom familjen har nu 
blivit en gåva då man slipper beakta gåvoskatten. Regeringens avsikt med avskaffandet är 
alltså infriat, och fler generationsskiften borde bli mer framgångsrika nu efter avskaffandet 
och statisktiken vi gav i vår bakgrund att vart tredje generationsskifte misslyckas borde kunna 
bättras på.  
 
Förmögenhetsskatten har också en mindre inverkan på ägarskiften än vi trodde innan vår 
undersökning. Det är lite samma sak med förmögenhetsskatten som med 3:12-reglerna, de har 
ingen direkt effekt utan effekten är mer indirekt och belastar den avgående generationen efter 
deras försäljning av företaget. Vilket ofta resulterar i att de som säljer företagen behåller 
pengarna i andra företag för att slippa skatten. Däremot säger respondenterna att det skulle 
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underlätta en hel del i planeringen då man slipper att hitta lösningar för att komma undan så 
mycket av skatten som möjligt. Så även om skattekonsulterna inte tycker att 
förmögenhetsskatten är något problem så innebär det ju mer jobb, ett jobb som de flesta 
fåmansföretag behöver hjälp med och som kostar pengar. Flera av respondenterna var ändå 
positiva till ett avskaffande av förmögenhetsskatten, speciellt av den anledningen att så 
mycket svenskt kapital ligger nu i utlandet som istället skulle kunna satsas i nya företag eller 
utveckling av gamla företag. Och med den bakgrunden och det faktum att 
förmögenhetsskatten inte drar in några stora summor till staten, anser vi att det vore bra om 
förslaget om avskaffande går igenom. 
 
Vilka är de vanligaste överlåtelsemetoderna vid ägar- och generationsskiften i 
fåmansföretag?  
 
Efter intervjuer med våra respondenter har vi kommit fram till att metoderna för överlåtelse 
skiljer sig mellan om det är generationsskiften inom familjen eller försäljning till 
utomstående. Vid ett generationsskifte är gåva av aktierna den vanligast förekommande 
metoden. Men gåvan är sällan en ren gåva utan dessa föregås ofta av flera steg för att kunna 
lyfta ut pengar för att antingen kunna säkra den äldre generationens försörjning eller 
kompensera syskon som inte ska ta över företaget. Ska olika parter kompenseras är det inte 
ovanligt med att reverser skrivs ut. 
 
Vid försäljning till extern part menas en part som inte tillhör den närmaste familjen. Metoden 
här är en ren försäljning av aktierna. Även här kan ägaren utfärda reverser om köparen inte 
har råd att lägga hela köpeskillingen direkt. Respondent 3 som jobbar aktivt med 
företagsförsäljningar lyfter fram att inkråmsaffärer blir allt vanligare. Anledningen till detta är 
att det är lättare att hitta finansiärer till det nya företaget då de vet att företaget som skall 
förvärvas inte har några dolda garantiåtaganden osv. 
 
Som vi nämnt ovan så förbereds oftast företaget inför ett ägarskifte. Och oavsett om det ska 
ges i en gåva till något av barnen eller säljas till extern part så verkar förberedelserna vara 
tämligen lika.  
 
Det som respondenterna tar upp är att företagaren sätter sig tillsammans med sin rådgivare 
(oftast revisorn) och kollar igenom sin K:10 blankett för att se om det finns något sparat 
utdelningsutrymme. 
 
En annan mycket vanligt förekommande metod i förberedelserna inför ett ägarbyte är att göra 
en så kallad intern aktieöverlåtelse. Fördelen med att göra en sådan manöver är att 
försäljningen till sig själv kan göras skattefritt. Därefter säljer ägaren det första bolaget vidare 
eller ger bort aktierna i bolaget till barnen. Den interna aktieöverlåtelsen är central både vid 
försäljning och vid gåva. 
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7. SANNINGSKRITERIER 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer vi att diskutera huruvida vår undersökning och resultaten vi kommit 
fram till är pålitliga.___________________________________________________________ 
 
7.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten visar på i vilken utsträckning en metod att genomföra en undersökning eller ett 
mått på någonting ger samma resultat om undersökningen genomförs en gång till med samma 
urval av respondenter.114 Reliabilitet är alltså ett mått på tillförlitlighet.  
 
Vi anser att vi har en relativt hög reliabilitet i vår undersökning. Vid nya intervjuer med 
samma respondenter bör svaren och slutsatserna bli desamma, däremot kan det givetvis 
påverka vilka frågor som ställs för att svara på problemet. Vi tror dock att huvuddelen av 
empirin skulle bli densamma. 
 

7.2 Validitet 
 
Validitet är ett mått på giltighet, det vill säga en god validitet betyder att man skall kunna lita 
på att undersökningen gjorts, och frågorna ställts på ett bra sätt så att man verkligen mäter vad 
man avsett att mäta.115  
 
Vår frågeställning var vilka problem som finns vid generationsskiften. Detta är givetvis olika 
för olika företag och kan besvaras på ett stort antal sätt, vilket gör det svårare att nå en hög 
validitet än på en fråga om exempelvis kön. Vi anser ändå att vår undersökning har en god 
validitet. Någon fråga kanske var lite sämre formulerad men som helhet anser vi att våra 
intervjuer gav oss svar på det vi ville veta. Den externa validiteten som är ett mått på 
överförbarhet tror vi är god trots vi bara intervjuat personer i Umeå. Alla ägarskiften stöter 
inte på exakt samma problem men de vanligaste problemen bör vara desamma för de flesta 
fåmansföretag och bör lösas på ungefär samma sätt. 

                                                      
114 Bryman Alan, Bell Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber ekonomi. s.48 
115 Ibid. s.205 
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8. AVSLUTNING 
 
8.1 Bidrag med studien 
 
Vi hoppas kunna bidra med att klargöra de vanligast förekommande problemen vid 
ägarskiften, detta för att företag som funderar på att genomföra ett ägarskifte ska kunna 
planera i förväg för att undvika att stöta på dessa problem.  
 

8.2 Förslag på vidare studier 
 
En intressant vidare studie i ämnet vore att studera ur överlåterens eller övertagarens 
perspektiv. Att se på vad som händer efter ägarskiftet. Vad de berörda skulle gjort annorlunda 
om de genomfört skiften nu. Detta för att andra ägarskiften inte ska behöva gå på samma 
”nitar”.  
 
Eftersom skatterna inte var ett så stort problem som vi trodde innan vår studie, utan de största 
problemen är av annan karaktär vore ett annat alternativ att studera mer konkret orsakerna till 
att många ägarskiften blir misslyckade. 
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8. BILAGA 
___________________________________________________________________________ 
Här följer vårt utskick till respondenterna som de fick ta del av några dagar innan intervjun._ 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Joel Brännström och Henning Waldehag. Vi läser på 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Vi håller för närvarande på med vår C-
uppsats. Bakgrunden till arbetet ligger i den debatt som förts under senare år kring problemen 
med att många företagare kommer att gå i pension inom den närmaste 10-årsperioden, och att 
många företag saknar nya ägare som kan ta över. Vi vill kolla närmare på vilka metoder som 
kan användas när ett företag ska skifta ägare och vilka problem som uppstår samt hur de 
påverkas av 3:12-reglerna. Vår handledare är Per Nordström, auktoriserad revisor på 
Lindebergs Grant Thornton. 
 
Vi har skrivit ihop frågor som vi kommer att utgå ifrån vid intervjun. Har du tid får du gärna 
läsa igenom dessa och fundera lite innan! 
    

Frågor 

• Jobbar ni mycket med ägarskiften i fåmansföretag idag? Har ni sett någon 
ökning av ägarskiften de senaste åren? 

• Vilka är det vanligaste metoderna för överlåtande av ett fåmansföretag vid ett 
generationsskifte/ägarskifte? Vilka för och nackdelar finns med dessa metoder? 

• Vilka är de vanligaste problemen ni stöter på vid ägarskiften i fåmansföretag? 
Hur går ni tillväga för att lösa dessa problem? 

• Hur har 3:12-reglerna och förändringarna som gjorts i 3:12 påverkat 
genomförandet av generationsskiften/ägarskiften? Vilken förändring i 3:12 har 
haft störst påverkan, till det bättre eller sämre för företagen? 

• Om man vill genomföra ett generationsskifte inom familjen men alla barn inte 
vill ta över företaget vad ger då 3:12 reglerna för möjligheter att tillgodose alla 
parters intressen? Ex. kompensation för de syskon som inte vill driva företaget 
vidare. 

• Hur har avskaffandet av arvs och gåvoskatten påverkat för företagen som ska 
generationsskifta/ ägarskifta? 

• Har förmögenhetsskatten inneburit några problem vid generationsskiften/ 
ägarskiften? Hur tror du det kommer att påverka om de avskaffar skatten? 

• Om ni skulle föreslå en förändring i 3:12-reglerna för att underlätta 
generationsskiften/ ägarskiften, vad skulle det vara? 

 

Tack för att du tog dig tid! 
 
Med vänliga hälsningar/  
 
Henning Waldehag 
Joel Brännström 


