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Förord 
Ägandets villkor är centralt och grundläggande för det svenska näringslivet och 
den ekonomiska utvecklingen i stort. Inte minst utgör betingelserna kring 
ägarskiften en viktig del i denna fråga. Utvecklingen de senaste åren har varit 
händelserik och betydelsefull. På exempelvis skatteområdet har viktiga 
förändringar skett genom att arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna har 
avskaffats. 

På ägarskiftesområdet följer och deltar Svenskt Näringsliv i 
samhällsdiskussionen på flera olika sätt. På senare tid har samarbeten med 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping kunnat komma till stånd. År 
2010 arrangerades en internationell ägarskifteskonferens och forskning på flera 
områden har initierats. Några resultat har kunnat presenteras redan tidigare och 
i föreliggande rapport läggs ytterligare intressanta fakta och slutsatser fram.  

Rapporten spänner över ett stort antal aspekter på ägarskiften. Skattefrågorna 
är långt från det enda området som tas upp. Utfallet att 92 procent av 
respondenterna i undersökningen är positiva till slopade arvs- och gåvoskatter 
är slående och kan vara särskilt värt att notera. Det pekar på att skattesystemets 
utformning har betydelse för ägarskiften och att Sverige här haft en positiv 
utveckling, som är angelägen att uppmärksamma och ta till vara. 

Rapportförfattarna vill rikta ett stort tack till alla de företagare som, genom att 
besvara enkätfrågor och lämna ut uppgifter om sina företag, möjliggjort 
undersökningen. Det är lätt att instämma i denna tacksamhet och jag vill även 
tacka författarna för deras arbete att ställa samman rapporten. 

Johan Fall 

Svenskt Näringsliv 
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1.  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Familjeägda företag har stor betydelse för samhällsekonomin i de flesta länder. 
Endast omkring en tredjedel av företagen förs över från grundaren till nästa 
generation (Massmutual 2002). Möjligen ökar den kvoten något inom senare 
generationer (Greenwald m.fl. 1993). Kanske lär dessa av det första 
generationsskiftet. (Jämför Sonfield & Lussier 2004). Det understyker vikten av 
förberedelser och planering. Som Barach and Granitsky (1995) uttrycker det: 
En framgångsrik övergång av ägande inom familjen “is the lengthiest strategic 
process for family firms.” Vi hävdar, att även om processen kan vara lång, så 
behöver den inte vara den mest problemfyllda, åtminstone inte med grundliga 
förberedelser, vilket vi återkommer till i det följande. 

Vi definierar intressenter, i samband med ett generationsskifte i ett familjeägt 
företag, som de individer, företag eller myndigheter som har legitima skäl att 
reagera på - inte bara passivt acceptera - resultatet. Skälen kan vara exempelvis 
ekonomiska, karriärbetonade eller avhängiga av en identifiering med företaget. 

Nära intressenter är, enligt vårt synsätt, familjemedlemmar, delägare och 
personer i ledningspositioner i familjeföretaget. Icke nära intressenter är bl.a. 
kunder, leverantörer, samverkande företag och vissa myndigheter. Gemensamt 
för alla är att de kan möta ett hot mot sina positioner eller andra intressen i 
samband med ett generationsskifte. 

Typiskt för icke nära intressenter är att deras anknytning till skeendet är 
begränsat till de ekonomiska eller rättsliga aspekterna. Skälen att agera är mera 
diversifierade för de nära intressenterna. Exempelvis gör personer i ledningen 
sina karriärer i företaget och kompanjonerna har egna familjer som kommer att 
beröras av senare generationsskiften. Vidare kan familjemedlemmar ha sociala 
och kulturella bindningar till företaget. 

1.2  Enkätstudie 

Avsikten med vår undersökning var att genom litteraturstudier och en empirisk 
undersökning av genomförda generationsskiften identifiera framgångsfaktorer för 
ett skifte inom familjen och  förhållanden som kan hämma skeendet. 

Populationen bolag som passade in i målbilden och som svarade ja (ibland på 
vissa villkor) till att delta var 425. I slutänden fullbordades enkäten av 143 
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majoritetsägare i lika många företag. Svarsfrekvensen blev sålunda 34 procent 
(143/425). Som en jämförelse varierade svarsfrekvensen mellan 9,2 och 40 
procent i tio andra publicerade och jämförbara enkätundersökningar. 
Genomsnittet låg på 25,5 procent. Av majoritetsägarna som besvarade enkäten 
tillhörde 44 st (30,8 %) den äldre generationen och 99 (69,2 %) den yngre. När 
dessa grupper besvarat frågor hänvisas i det följande till de äldre respektive 
yngre. När samtliga besvarat en fråga, hänvisas till majoritetsägarna.  

Av de 143 studerade fallen avsåg 127 generationsskiften inom familjen och 
under majoritetsägarens livstid, 6 legala arv och 10 försäljningar till 
utomstående. Därmed är arven och externförsäljningarna för få för generella 
slutsatser. Det betonas, att underssökningen avsåg dels genomförda 
ägarväxlingar och dels generationsskifte inom familjen och under den äldre 
generationens livstid. 

Enkäten besvarades av respondenterna inom 20-30 minuter. Frågorna delades 
in i fyra huvudgrupper, nämligen de som besvarades av: 

1) samtliga,  
2) majoritetsägarna, vid generationsskifte under livstiden. 

a) Om företaget fortfarande hade en majoritetsägare i den äldre 
generationen svarade denne. 

b) Om övergången av ägande till aktier hade nått sådan omfattning, 
att den skapat en ny majoritetsägare i den yngre generationen var 
denne respondent. 

3) den nye majoritetsägaren, om förvärvet skett genom arv. 
4) den tidigare majoritetsägaren, när aktierna sålts externt.  

Professor Leif Melin och docent Mattias Nordqvist har under projektets gång 
välvilligt ställt upp som ett ”vetenskapligt bollplank.” 

Enkätstudien är avgränsad till familjeägda onoterade aktiebolag och den 
genomfördes av Markör AB, Örebro. 

Resultaten av undersökningen beskrivs i nästa avsnitt. En uppdelning sker i 
faktorer som underlättar en generationsväxling av ägande inom familjen (2.1) 
och de som försvårar (2.2) samt förberedelsearbetet med ett generationsskifte 
(2.3). Tabeller redovisas i Appendix. I avsnitt 3 behandlas potentiella åtgärder i 
de fall där de hämmande faktorerna dominerar. Rapporten avslutas med 
slutsatser och rekommendationer om bl.a. framtida forskning. 
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2  Resultat 

2.1  Faktorer som underlättar 

Relationer inom familjen och engagemang i verksamheten 

Många författare har poängterat att goda relationer mellan familjemedlemmar är 
av avgörande vikt för ett familjeföretag (bl.a. Venter m.fl. 2005. Harmoni inom 
familjen, särskilt mellan majoritetsägaren och en potentiell ny ägare i den yngre 
generationen, har likaledes hävdats vara av vikt även vid ett generationsskifte 
inom familjen (Barach m.fl. 1988, Lansberg & Astrachan 1994, Goldberg 1996 
och Griffeth m.fl. 2006).  

Förutom goda relationer betonar många författare, att engagemanget från 
familjemedlemmarna, mot företaget och dess verksamhet, är avgörande för en 
generationsväxling (Lansberg & Astrachan 1994, Morris m.fl. 1997, Davis & 
Harveston 1999, Griffeth m.fl. 2006 och Motwani m.fl. 2006). 

Av respondenterna i undersökningen ansåg nära 9 av 10 att goda relationer 
inom familjen är viktiga eller mycket viktiga i sammanhanget. Nästan tre 
fjärdedelar poängterade även ett för hela familjen gemensamt ansvarstagande 
för verksamheten i bolaget. Vidare ansåg nästan 7 av 10, att det är viktigt att 
föra över starka familje- och företagsanknutna värderingar till den yngre  
generationen.1 

Det bör på ett tidigt stadium sägas, att även om det finns goda familjerelationer 
och ett gemensamt engagemang i verksamheten, så är det inte alltid givet att det 
ligger i företagets intresse att familjen förblir majoritetsägare. Om exempelvis 
en kapitalintensiv tillväxt är nödvändig, särskilt sett i relation till 
konkurrenterna, samt om kapital och ”know how” bara kan tillhandahållas av 
ett mycket större företag, så kan, med tanke på företagets 
utvecklingsmöjligheter, en försäljning av aktierna vara att föredra.  

Familjemöten 

Finns det goda relationer, ett gemensamt engagemang och en vilja att föra över 
företaget till nästa generation, vilket vi kommenterar ytterligare i det följande, 
kan ett vikigt nästa steg vara att starta familjemöten eller ett familjeråd, som 
bl.a. får till uppgift att arbeta med det kommande generationsskiftet. Vikten av 

                                                      
1 Se tabell  1-3 i appendix 
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att börja med en sådan frivillig arena betonas av många författare (Motwani 
m.fl. 2006, Distelberg 2008 och Distelberg & Sorenson 2009).  

Mer än hälften av majoritetsägarna hade startat familjemöten i syfte att stärka 
de interna relationerna och gynna ett gemensamt ansvarstagande mot företaget. 
En kvalificerad majoritet av dessa ansåg att familjemötena underlättade 
generationsskiftesprocessen.2  

Benägenheten att starta familjemöten, eller vidta andra likartade åtgärder, kan 
vara större om det inom familjen finns tidigare erfarenheter av 
generationsskiften eller om någon gått igenom en relevant utbildning (Nutek 
2004). Av undersökningen framgår, att endast ungefär en femtedel av 
majoritetsägarna hade sådana erfarenheter och knappt en tredjedel hade deltagit 
i utbildning med syfte att öka kunskaperna om generationsskiften. Det sista 
rekommenderades dock av nästa alla (95,2 %) som deltagit i en sådan 
utbildning.3 

Utbildning och träning 

Beträffande utbildningsbakgrund hade nästan en tredjedel av respondenterna i 
den äldre generationen en universitets- eller högskoleexamen. De flesta (77,1 
%) ansåg att den potentielle nye majoritetsägaren i den yngre generationen hade 
en utbildning som var lämpad för bolaget. Cirka en tredjedel av de yngre hade 
en högre examen och något fler ansåg att deras utbildning var lämplig för 
familjeföretaget.4  

Utbildning kan underlätta skeendet, men det finns fler faktorer. En del 
författare hävdar, att en ny företagare i den yngre generationen måste vandra 
från ”outsider to a socialized insider” (t.ex. Griffeth m.fl. 2006). Kanske den 
åsyftade kunskaps- och engagemangsnivån kan beskrivas som att den yngre 
generationen ska ta tillvara den inomfamiljära företagarkunskapen, inkluderande 
affärsrelaterade nätverk, och visa lojalitet mot familj, företag och bygd 
(Bjuggren & Sund 2001).  

Den potentielle nye företagaren kan få kunskaper och engagemang genom att 
praktisera i familjeföretaget eller i ett annat bolag. Vikten av sådana erfarenheter 
har poängterats av ett flertal författare (t.ex. Barach m.fl. 1988, Breton-Miller 
m.fl. 2004, Lambrecht 2005, Barach & Granitsky 1995, Motwani m.fl. 2006 and 
Griffeth m.fl. 2006).  

                                                      
2 Se tabell 4 & 5 i appendix 
3 Se tabell 6-8 i appendix 
4 Se tabell 9-12 i appendix 
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Av respondenterna ansåg tre fjärdedelar, att inträningen av en potentiell ny 
majoritetsägare är avgörande för ett generationsskifte. De äldre hade typiskt 
ställt upp två krav för att någon skulle få ta över bolaget, nämligen att denne 
har arbetat i familjeföretaget (82,9 %) och eller i ett annat bolag (57,1 %). 
Hälften av respondenterna i den yngre generationen kände till kravet på en 
träningsperiod inom företaget. En kvalificerad majoritet (85,3) av dessa hade 
tränat i ett annat bolag.5 

Potentiella nya majoritetsägare kan känna oro kring att ta över företaget (Dunn 
1999). Den aspekten tydliggör än mera hur viktigt det är med en period av 
relevant träning. I annat fall kan oro, pga. bristande självförtroende m.m., 
hämma viljan att träda in som ny ägare. Av de yngre svarade en femtedel att de 
kände oro över att ta på sig ansvaret som nya majoritetsägare.6 

Attityder till ett generationsskifte inom familjen 

Uöver utbildning och/eller praktisk träning finns även andra faktorer som kan 
på ett positivt sätt främja skeendet vid ett generationsskifte. Som tidigare 
nämnts inverkar även en positiv attityd hos både den äldre och den yngre 
generationen samt en vilja att underlätta generationsskiftet. 

Vikten av en positiv attityd från familjen har poängterats i flera publicerade 
artiklar (Koiranen 2002, Sharma m.fl. 2003b, Lambrecht 2005). Vår empiriska 
studie visar en förvånande hög enighet inom familjen; nästan samtliga (91%) 
majoritetsägare rapporterade nämligen ingen oenighet bland den yngre 
generationen om vem som skulle bli ny majoritetsägare, vilket möjligen var ett 
resultat av en gemensam positiv attityd till verksamheten. De flesta hade växt 
upp med diskussioner i hemmet kring företaget och dess verksamhet och en 
öppen diskussion uppmuntrades.7 

Även den äldre generationens majoritetsägare kan känna oro inför ett 
kommande generationsskifte och det kan hämma viljan att ta itu med 
skiftesprocessen. Av de äldre kände sig dock bara en femtedel obekväma inför 
tanken att inte längre vara behövd i en central position. Några få upplevde 
obehag inför att förlora sin identitet som affärsmän eller affärskvinnor eller att 
deras livsverk (företaget) ska gå i konkurs.8  

Ett lyckat generationsskifte förutsätter en postitiv attityd även från den 
potentiellt nye ägaren. Om denne känner sig inspirerad (t.o.m. predestinerad) 
som företagare underlättar det skeendet (Lambrecht 2005, Venter m.fl. 2005 

                                                      
5 Se tabell 13-16 i appendix 
6 Se tabell 17 i appendix om yngre generationens obehagskänslor 
7 Se tabell 18-19 i appendix 
8 Se tabell 20 i appendix om äldre generationens obehagskänslor 
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och Griffeth m.fl. 2006.) Nästan samtliga (89,4 %) respondenter i den yngre 
generationen kände starka incitament att ta över familjeföretaget och nära 
hälften hade strävat efter att bli nya ägare.9 Den positiva attityden kan ha 
uppstått bl.a. som följd av att respondenterna  i hemmet hade deltagit i 
diskussioner kring företagets verksamhet (81 ,1 %) och att hela familjen kände 
ett ansvar mot företaget (78,9 %). Att flertalet (77,8 %) börjat arbeta i företaget 
redan under tonåren kan likaledes ha inverkat.10 

Initiativ och information 

Någon måste ta initiativ till ett kommande generationsskifte, särskilt den 
formella övergången av ägandet. (Jämför Sharma et al 2003b and Lambrecht 
2005.) Enligt vår undersökning togs initiativet  i de flesta fall (58,7 %) av 
majoritetsägaren i den äldre generationen. Den potentielle nye ägaren initierade 
skeendet i drygt en femtedel av fallen och några få (12,6 %) rapporterade ett 
gemensamt initiativ. I ännu färre fall (7,7 %) startades skeendet av en 
utomstående, t.ex. en kompanjon eller revisor.11 

Flera författare har betonat, att informationen om skeendet under 
planeringsfasen, särskilt mellan de nära intressenterna, är betydelsefullt för ett 
lyckat generationsskifte (Dyck m.fl. 2002 och Motwani m.fl. 2006). Av 
respondenterna var ungefär tre av fyra nöjda eller mycket nöjda med hur valet 
av den potentielle nye majoritetsägaren kommunicerades till 
familjemedlemmarna och nyckelpersoner i företaget. Vidare hade cirka en 
tredjedel ett på förhand bestämt datum när generationsskiftet skulle vara 
färdigt. Det var, enligt respondenterna väl känt bland familjemedlemmarna och 
av revisorn eller en jurist.12  

En mentor 

Resultaten av vår undersökning visar att även en mentor kan vara en 
betydelsefull faktor som underlättar ett generationsskifte inom familjen. En 
mentor kan vara med från starten, exempelvis när barnen introduceras i 
företaget, praktiserar i verksamheten och väljer lämplig utbildning. Vidare kan 
nätverkskunnande föras över till en yngre generation, likväl som konsten att 
ständigt hålla uppe inkomsterna och jaga kostnaderna. En sådan vägledare kan 
även ha en viktig roll både under den formella ägarövergången och under tiden 
därefter. Det kan exempelvis behövas ett stöd när junior, som ny 
majoritetsägare, tar över VD-rollen och den förre VD:n tar plats i styrelsen. 

                                                      
9 Se tabell 21-23 i appendix. 
10 Se tabell 19 &24 i appendix . 
11  Se tabell 25 i appendix 
12 Se tabell 26-29 i appendix 
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Vikten av att det finns en mentor har betonats av många författare (Goldberg 
1996, Morris m.fl. 1997, Sharma m.fl. 2003b, Breton-Miller 2004, Walker & 
Brown 2004 och Lambrecht 2005). En del hävdar att det bör utarbetas en plan 
för de kvarvarande rollerna för en f.d. ledare/majoritetsägare (Motwani m.fl. 
2006). Av vår undersökning framgår att drygt en tredjedel (37,1 %) av 
respondenterna i den äldre generationen själva hade en mentor när de tog över 
rollen som företagare. Av de som var utan det stödet, uppgav ett mindre antal 
att de kände ett behov av en sådan vägledning.  

Av respondenterna i den yngre generationen hade drygt en tredjedel (36,8 %) 
en mentor under generationsskiftesprocessen. Denne var i de flesta fall en 
familjemedlem, revisor, styrelseledamot eller majoritetsägare i den äldre 
generationen. Av dem som saknade ett sådant stöd (60), rapporterade en dryg 
tredjedel att de skulle ha uppskattat en mentor. Av samma respondenter hade 
knappt hälften en sådan rådgivare för rollen som majoritetsägare, dvs. efter det 
formella generationsskiftet. I de flesta fall var denne en familjemedlem, revisor, 
styrelsemedlem eller den äldre majoritetsägaren. Mer än en fjärdedel av de som 
saknade en mentor kände att de hade behövt det stödet.13  

Sammantaget om ägarskifte 

Sammantaget och sett ur de nära intressenternas synvinkel kan – utifrån både 
våra empiriska resultat och litteraturstudien - en övergång av majoritetsägandet, 
inom familjen och till en yngre generation, vara det bästa alternativet för 
företaget, om: 

1. Den äldre generationens majoritetsägare är villig att i god tid låta 
ägande (och ledning) övergå till en ny ägare i den yngre generationen. 
Vidare bör han/hon vara beredd att, vid behov, ta på sig rollen som 
mentor efter generationsskiftet. 

2. Det är möjligt att, när så behövs, ge ersättning till den äldre 
generationen, i syfte att de ska kunna upprätthålla sin levnadsstandard 
och kompensera eventuella syskon som inte blir delägare. 

3. Den yngre generationen är lämpad och motiverad att ta över som nya 
ägare (och ledare) av företaget. Ett alternativ är att utomstående, för 
kortare eller längre tid, tar över ledningen (Handler 1992; Sharma & 
Rao 2000).     

4. Alla familjemedlemmar gillar, eller kan i vart fall acceptera, en viss ny 
majoritetsägare. Familjemedlemmar kan exempelvis identifiera sig med 
firman och därmed ha intresse av vem som tar över. 

                                                      
13 Se tabell 30-37 i appendix 



Internationella Handelshögskolan 

14 

5. Samtliga delägare gillar, eller kan tolerera, resultatet av 
generationsskiftet. I sammanhanget har de, typiskt sett, intresse av att 
skydda sina investeringar. 

6. Alla medlemmar i ledningen kan acceptera resultatet. De gör karriär 
inom företaget och har därmed intresse av att hävda sina positioner. 

7. Den nye majoritetsägaren har, vid behov, en mentor under processen 
och några år därefter. 

8. Företagets utveckling inte är beroende av resurser som inte kan 
tillhandahållas av bolaget självt, familjemedlemmar eller delägare eller 
ledningen. 

För resultat från undersökningen i relation till p. 1-8, se vidare i delavsnitt 2.2. I 
det följande kommer punkterna (1-8) att kopplas till kraven för ett effektivt 
generationsskifte. 

Kort om ledarskifte 

Övergång av ägande är nära knutet till ledarskiftet. Av det skälet är en kort 
kommentar kring ledarväxlingen i samband med ett generationsskifte 
motiverad. Det ger en mer fyllig bild av komplexiteten. Om någon i den yngre 
generationen ska bli ny ledare (förutom ny majoritetsägare) förutsätt bl.a: 

1. I vissa fall en relevant utbildning, t.ex. i typiska kunskapsföretag. 

2. Lämplig träning i familjeföretaget, eller annat bolag, i syfte att nå 
färdigheter i rollen som ledare. 

3. Kunskaper om och träning i att hantera familje- och företagsrelaterade 
nätverk (Se vidare av Steier 2001.)  

4. En “socialisering” in i företaget och företagarfamiljen, som bl.a. leder 
till en förmåga att visa lojalitet mot familj, företag och bygd. (Se vidare 
av bl.a. Garcia-Alvarez m.fl. 2002.) Om familjeföretaget är stort, 
minskar betydelsen av lojalitet mot bygden. (Se även Morris m.fl. 1997 
om vikten av goda relationer mellan familjemedlemmarna.) 

5. Väl definierade roller för gamla och nya ledare efter generationsskiftet 
(Harvey & Evans 1995 och Miller m.fl. 2003). Vidare är det av vikt att 
en ny ledare åtminstone accepteras av samtliga nära intressenter. (Se 
vidare av bl.a. de Massis m.fl. 2008). 

6. Även om p. 1-5 ovan är väl implementerade, kan den nye ledaren 
behöva den äldre som mentor, t.ex. vad gäller kunskaper om 
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verksamheten i företaget och dess nätverk samt relevanta familje- och 
företagsanknutna värderingar. (Se vidare av Garcia-A´lvarez & Lo´pez-
Sintas 2006, Trevinyo-Rodriguez & Tàpies 2006 och Lambrecht & 
Donckels 2006.) 

I det följande begränsas perspektivet till frågor rörande övergång av ägande av 
aktier till en person i den yngre generationen. I det sammanhanget är typiskt 
rättssystemet en av de drivande faktorerna bakom många transaktioner. 

Skatter och förvärvsbegränsningar 

Hälften av majoritetsägarna ansåg att ägarövergångarna på ett eller annat sätt 
påverkades av rättsregler. Särskilt skatterätten påverkade transaktionerna. 
Exempel är den numera upphävda arvs- och gåvobeskattningen. Även 
kapitalvinstskatten kan vara ett hinder. Endast var femte rapporterade inget 
inflytande från rättssystemet. Närmare en tredjedel kände inte till om systemet 
hade inverkat på skeendet.14 

Mer än hälften (53,1 %) rapporterade att det fanns förvärvsbegränsningar i 
bolagsordningen eller i aktieägaravtal som potentiellt kunde hindra eller hämma 
en övergång av äganderätten till aktierna. På frågan, om sådana begränsningar 
hade orsakat problem vid generationsskiftet, svarade dock endast några få ja.15 

Förvärvsbegränsningar kan vara viktiga för ett familjeföretag, men har samtidigt 
potential att orsaka problem vid ett generationsskifte. (Se vidare av Sund 2008.) 
Exempel på fördelar är följande: 

1. Avyttringsbegränsningar kan befrämja möjligheterna att behålla 
majoritetsägandet inom en familj eller några få familjer, vilket möjliggör 
att nästa generation kan ta över företaget. Antag att ett bolag har tre 
ägare och att en vill sälja sitt aktieinnehav. En förköpsklausul i 
bolagsordningen ger de två övriga en option att förvärva aktierna och 
därmed en möjlighet att hindra att utomstående gör entré. 

2. Samma möjlighet kan nås genom en förvärvsbegränsning, om en av 
delägarna har gett aktier till ett barn, som därefter vill sälja sitt innehav. 

3. Om ett barn genom gåva har fått en minoritetspost och 
majoritetsägaren i den äldre generationen plötsligt avlider, så kan 
barnet, genom t.ex. en hembudsklausul, ha rätt att köpa ut aktierna från 
dödsboet eller arvingarna. 

                                                      
14 Se tabell 38 i appendix 
15 Se tabell 39 & 40 i appendix 
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När är ett generationsskifte effektivt 

När väl eventuella hinder pga. förvärvsbegränsningar är lösta, exempelvis efter 
förhandlingar, kan planeringen av den formella övergången av ägandet ske. Det 
är kanske den ”tekniskt” mest komplicerade delen av skeendet. Vidare är det av 
vikt att i det sammanhanget ställa frågan, om vad som krävs för ett effektivt 
generationsskifte (jämför Sund & Melin 2008). Med effektivitet åsyftas i 
sammanhanget, för det första, att en ägarväxling inom familjen är väl förberedd 
och planerad. För det andra, att familjeföretaget kan framgångsrikt drivas vidare 
efter generationsskiftet. Med den definitionen vill vi ställa upp följande 
förutsättningar för effektivitet: 

1. Möjligheterna att utöva ett aktivt ägande befrämjas om det blir en 
majoritetsägare i den yngre generationen. Skulle det inte vara möjligt, är 
det viktigt att skapa ett ägarunderlag för ett fåtal delägare, som 
tillsammans äger en majoritet av aktierna. Ägarinflytande kan bl.a. 
utövas genom frivilliga arenor, exempelvis ett aktieägarråd eller 
familjeråd. Därigenom kan dessa tillsammans och inför årsmötet 
avgöra vilka som ska sitta i styrelsen, som i sin tur utser VD:n. 

2. I syfte att låta den äldre generationen behålla sin levnadsstandard och 
ha möjlighet att kompensera eventuella syskon, som inte blir delägare i 
företaget, kan den nye majoritetsägaren behöva betala för aktierna, 
men förmodligen med ett pris som understiger marknadsvärdet. I vår 
enkätstudie användes underprisöverlåtelse som metod för att överföra 
ägandet i knappt 16 procent av fallen (127). Endast i ett fåtal fall såldes 
aktierna mot marknadsvärdet. Nära 6 av 10 respondenter ansåg att 
kompensation till syskon är viktigt eller mycket viktigt vid ett 
generationsskifte inom familjen.16 

3. Den totala kostnaden (för kompensationer, skatter och konsultarvoden 
m.m.) för generationsskiftet får inte bli så hög, att den hämmar 
riskvillighet och kapaciteten till investeringar. (Se vidare av exempelvis 
Bjuggren & Sund 2005.) 

4. Alla nära intressenter (familjemedlemmar, kompanjoner och ledare) 
förklarar, uttryckligt eller konkludent, sig nöjda med det tänkta 
resultatet av ett planerat generationsskifte eller, att de i vart fall är 
villiga att acceptera det. I annat fall kan framtida motsättningar 
äventyra möjligheterna till samarbete i syfte att befrämja företagets 
intressen. 

5. Den tidigare majoritetsägaren är villig att, i mån av behov, ta på sig en 
mentorsroll före, under och efter generationsskiftet. Förmodligen är ett 

                                                      
16 Se tabell 41 & 42 i appendix 
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sådant stöd i de flesta fall viktigare för en ny ledare än för en ny 
majoritetsägare. Om avsikten är att utöva ett aktivt ägarinflytande kan 
det dock te sig annorlunda. 

Det bör även framhållas, att en majoritetsägare (familjen) eller konsult har goda 
skäl att välja en metod för övergång av majoritetsägandet som är till gagn för så 
många nära intressenter som möjligt. En intern aktieöverlåtelse kan, 
exempelvis, ge betalt för aktierna, vilket har potential att gynna den äldre 
generationen och syskon som inte blir ägare. Vidare kan en sådan metod ge den 
äldre majoritetsägaren en lågbeskattad ersättning, om denne väljer att såsom 
mentor stötta den nye majoritetsägaren/ledaren. Dessutom medför en intern 
aktieöverlåtelse att den nye majoritetsägaren inte behöver ta på sig personliga 
skulder. Därutöver kan kostnaderna för ägarövergången hållas låga, vilket ökar 
möjligheterna för delägarna att åtminstone acceptera resultatet av 
generationsskiftet. 

I undersökningen rapporterade majoritetsägarna, att en kvalificerad majoritet 
(mellan 75 och 90 %) av de nära intressenterna var nöjda eller mycket nöjda 
med utfallet av generationsskiftet. Bland de icke nära intressenterna kan nämnas 
likaledes nöjda kunder och leverantörer. Majoritetsägarna angav vidare, att 
endast ett fåtal (c:a 10 %) var missnöjda eller mycket missnöjda, t.ex. 
familjemedlemmar som inte blev nya delägare och konkurrenter.17 Betydelsen 
av att i vart fall nära intressenter är nöjda kommenteras ytterligare i avsnitt 4.2. 

2.2  Faktorer som försvårar 

Inledning 

I samband med ett generationsskifte kommer, som antytts ovan, 
majoritetsägaren i den äldre generationen att direkt eller indirekt, uttalat eller 
outtalat, möta krav från olika intressenter. Familjemedlemmar har sitt synsätt, 
kompanjoner ett annat och personer i ledningen för företaget en tredje. Därtill 
ska läggas kunders krav på säkra leveranser, eljest söker de en ny leverantör. 
Familjeföretagets egna leverantörer, liksom kreditorerna, vill ha betalt för sina 
prestationer eller i vart fall säkerhet för kommande betalningar. Myndigheter 
har sitt särskilda sätt att se på skeendet. Skatteverket, som ett exempel, är 
skyldigt att tillse att skatt betalas för vissa transaktioner. Majoritetsägaren i den 
äldre generationen kan blir pressad från många håll och av många olika skäl. 
Sett ur den synvinkeln är det inte förvånande om en företagare väljer att skjuta 
upp den långa och kostsamma process som är svårfrånkomlig i samband med 
ett generationsskifte. Om en majoritetsägare väntar för länge med att ta itu med 

                                                      
17 Se tabell 43-49 i appendix 
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ägarväxlingen, kan det leda till att aktierna går i arv. Det är definitivt ett mycket 
olyckligt alternativ, vilket berörs  ytterligare i det följande. 

I föregående avsnitt (2.1) beskrivs när en övergång av ägande inom familjen, 
särskilt sett ur de nära intressenternas synvinkel, kan vara det bästa alternativet 
för företaget. I det följande beskrivs motsatsen, dvs. förhållanden som kan 
medföra att ett sådant generationsskifte blir mycket komplext, vilket i sin tur 
kan medföra att det finns skäl att överväga andra alternativ, inte minst en 
försäljning till utomstående: 

1. Majoritetsägaren är inte villig att släppa ifrån sig ägandet (i rimlig tid). 
En negativ attityd i det avseendet kan härröra från en omedveten 
förnekelse av den egna mortaliteten eller rivalitet i förhållande till den 
potentiella nya ägaren. Vidare kan finnas en ovilja mot att förlora en 
central roll bland ledare, delägare och familjemedlemmar (Lansberg 
1988; Davis & Harveston 1999). Ett exmpel, hämtat från 
undersökningen, är att en femtedel av respondenterna i den äldre 
generationen hade upplevt rädsla för att inte längre känna sig 
behövda.18  

2. Efter ägarväxlingen kan inte den äldre generationen upprätthålla sin 
levnadsstandard och kompensera eventuella syskon som inte blir 
delägare i företaget. Enligt undersökningsresultaten ansåg en 
kvalificerad majoritet av respondenterna (72.2 %) att det är viktigt att 
kompensera syskon  (nivå  3-5).19  

3. Ingen i den yngre generationen är motiverad och lämpad som ny 
majoritetsägare (och potentiell ledare) av företaget. Enkätstudien visar, 
att hälften av respondenterna i den äldre generationen ansåg det vara 
tillfyllest om den potentielle nye ägaren visar motivation och 
självförtroende.20 Nästan samtliga av respondenterna i den yngre 
generationen rapporterade att de hade en hög eller mycket hög 
motivationsnivå.21 Också en potentiell ny majoritetsägare kan drabbas 
av oro inför en ägarväxling. Av respondenterna hade en femtedel känt 
rädsla för att inte klara av att hantera ansvaret för företaget.22 

4. Familjemedlemmar, som inte är kompanjoner eller potentiella ny ägare 
eller medlemmar av ledningen, är inte villiga att acceptera en viss ny 
majoritetsägare. Även dessa har ett intresse av utgången, eftersom de 

                                                      
18 Se tabell 20 i appendix  
19 Se tabell 42 i appendix.  
20 Se tabell 14 i appendix 
21 Se tabell 21 i appendix 
22 Se tabell 17 i  appendix 
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exempelvis kan vara beroende av den äldre majoritetsägarens 
generositet för att upprätthålla sin levnadsstandard. Enligt enkätstudien 
ansåg en kvalificerad majoritet av respondenterna att det var viktigt 
eller mycket viktigt att familjen är enig om vem som ska bli den nye 
ägaren.23 Vidare kan harmoni inom familjen anses som viktigare än 
företaget. En sådan värdering kan hämma eller omöjliggöra en 
diskussion om ägarväxlingen. (Se bl.a. Lambrecht & Lievens 2008.) Ett 
annat sätt att uttrycka denna fundamentala skillnad, särskilt mellan 
personer i ledningen och familjemedlemmar, är att olika mål motiverar 
de ansträngningar som görs inom företaget respektive familjen. 
Uttryckt av Handler och Cram: “… the business is a performance-
based system, while the family is a relational-based system.” (Handler 
and Kram 1988.) 

5. Delägarna är inte beredda att acceptera en viss ny majoritetsägare i den 
yngre generationen. I egenskap av aktieägare har de intresse av att 
skydda sina investeringar. I undersökningen hade, enligt 
majoritetsägarna, ungefär en tredjedel av delägarna uttryckt en åsikt om 
vem som borde bli den näste majoritetsägaren av familjeföretaget.24  

6. Även medlemmarna i ledningen är ovilliga att acceptera den nye ägare. 
Av enkätstudien framgår att tre av fyra respondenter ansåg det viktigt 
eller mycket viktigt att personerna i ledningen gillade den potentiellt 
nye majoritetsägaren i den yngre generationen.25  

7. Ingen person är villig att vid behov acceptera rollen som mentor för 
den nye ägaren, vare sig genom successionsprocessen eller några få år 
efter generationsskiftet.  

8. Företagets utveckling är beroende av resurser som inte kan 
tillhandahållas av någon nära intressent.  

Det bör sägas, att nära intressenter kan vara mycket lojala mot företaget och 
dess framtid. Det förefaller dock som om generationsskiften har en förmåga att 
generera mera snäva attityder. Vissa har karriärmöjligheter att bevaka och andra 
oroar sig främst för gjorda ekonomiska investeringar. En tredje vinkel kan vara 
familjerelaterade relationers utvecklingsmöjligheter. Ser vi till de icke nära 
intressenterna dominerar framtida möjligheter till goda affärer. För andra 
sådana aktörer kan förvaltnings- och skatterättsligt grundade plikter vara de 
drivande faktorerna. 

                                                      
23 Se tabell 50 i appendix 
24 Se tabell 51 i appendix 
25 See table 52 i appendix 
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Exempel på reella hämmande förhållanden 

Om vi antar att företagets grundare, eller majoritetsägare, är villig att låta 
ägande och ledning övergå till nästa generation och den påtänkte nye ägaren är 
lämplig och ambitiös, vilka omständigheter relaterade till övriga intressenter kan 
då utgöra reella hot mot ett generationsskifte? Med andra ord: I vilka fall kan 
ingångna avtal, eller andra rättsliga grunder, utnyttjas för att ”sätta käppar i 
hjulet”. 

Bland nära intressenter ingår delägare. En sådan kan, med åberopande av 
förvärvsbegränsningar i exempelvis bolagsordningen, förhindra en övergång av 
aktier från en annan delägare till dennes barn. I de flesta fall kan det antas vara 
en olämplig åtgärd, eftersom den hämmar det framtida samarbetet. Som 
tidigare nämnts, fanns i mer än hälften av de i undersökningen ingående 
företagen förvärvsbegränsningar med potential att hindra ett generationsskifte, 
men endast i ett fåtal fall uppstod praktiska svårigheter pga. begränsningarna.  

Å andra sidan, kan förvärvsbegränsningar vara en hämmande faktor, t.ex. om: 

a) En av tre delägare vill ge en del av sina aktier till ett barn, som del av 
förberedelserna av ett framtida generationsskifte, och de andra säger - 
genom styrelsen och åberopande en samtyckesklausul - nej.  

b) En majoritetsägare har gett vardera av sina tre barn fem procent av 
aktierna i företaget och vill nu göra ett av dessa till majoritetsägare, 
medan de två andra barnen vill att alla ska ha lika andelar. Dessa kan 
åberopa en förköpsklausul och vardera förvärva en tredjedel av de 
aktier som var avsedda att överföras till en ny majoritetsägare. (Se 
vidare av bl.a. Sund & Bjuggren 2007.) 

Kompanjoner har få möjligheter att hindra en majoritetsägare från att, via 
årsmötet och styrelsen, utse en ny VD. Det förutsätter att en sådan makt getts 
till delägarna genom ett aktieägaravtal eller klausuler i ett avtal om ett 
aktieägarråd. 

Familjemedlemmar som inte är delägare kan inte hindra en majoritetsägare från 
att göra ett barn till ny majoritetsägare eller ledare, om inte stipuleringar i ett 
avtal om ett familjeråd ger den makten. Om den äldre majoritetsägaren driver 
igenom sin vilja, kan det dock leda till störningar i relationerna, vilket i sin tur 
kan hämma skeendet. (Se vidare av Dunn 1999.) 

Medlemmar i ledningen och styrelsen kan inte heller hindra en majoritetsägare i 
den äldre generationen att föra över sina aktier till ett barn. Vill 
majoritetsägaren utse barnet till ledare och om det möter protester, kan 
ledningspersonerna bytas ut via årsstämman. 
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Icke nära intressenter i samband med ett generationsskifte är företagets kunder 
och leverantörer samt samverkande företag. Vidare kan nämnas konkurrenterna 
och vissa myndigheter, inte minst Skatteverket. Ingen av dessa har något reellt 
inflytande över skeendet. Däremot kan en vänskaplig relation med den äldre 
ägaren bli ersatt av ett mera formellt förhållande med den yngre förmågan. 
Skulle denne dessutom visa prov på samarbetssvårigheter, kan det sammantaget 
hämma affärsmöjligheterna. 

Å andra sidan kan ett tidsödande och kostsamt generationsskifte leda till 
avsevärt allvarligare problem. Ett exempel är vid legala arv av aktier, om 
dödsbodelägarna har svårt att enas om en ny majoritetsägare. En långdragen 
osäkerhet i det avseendet kan ge kunder skäl att söka en ny leverantör, vilket 
gagnar konkurrenterna. Om dessutom de direkta kostnaderna stiger, kan det ge 
kreditorerna skäl att agera. Av undersökningsresultatet framgår att endast ett 
fåtal majoritetsägare fick synpunkter från icke nära intressenter beträffande vem 
som borde bli ny majoritetsägare; från kunder och leverantörer (5.6 %), 
samverkande företag eller konkurrenter (4.2 %), kreditorer (5.6 %) samt 
regionala eller lokala myndigheter (1.4 %).26  

Även lokala, regionala och centrala myndigheter kan orsaka svårigheter i 
samband med generationsskiften. Ett exempel är skatter på övergång av 
ägande. De måste i slutänden i regel betalas av företaget. Antag att ett 
generationsskifte sker genom arv när arvsskatten fortfarande är aktuell och att 
den blir hög samt att arvtagarna måste ta personliga lån för att betala skatten. 
Amorteringar och ränta finansieras genom ökad lön eller utdelning, vilka i sin 
tur beskattas och det kräver ännu större uttag ur verksamheten. Sammantaget 
kan kostnaderna för företaget bli avsevärt högre än enligt villkoren i 
skuldebrevet. Sker istället en kapitalvinstbeskattning, t.ex. efter en 
underprisöverlåtelse, kanske den äldre generationen hamnar i motsvarande sits. 
De behöver då lön från företaget för att betala amorteringar och ränta. Samma 
visa upprepas på nytt  (Bjuggren & Sund 2002). Av majoritetsägarna i vår 
undersökning ansåg drygt 40 procent, att skatter (bortsett från den avskaffade 
arvs- och gåvoskatten) är en hämmande faktor vid generationsskiften.27 Enligt 
dessa var särskilt kapitalvinstskatten vid försäljning till underpris (54.2 %) ett 
hinder. Mer än hälften av majoritetsägarna ansåg, att all beskattning av 
ägarövergångar bör skjutas upp till dess att en  företagarfamilj väljer att avyttra 
aktier till utomstående.28  

Sålunda kan ett generationsskifte inom familjen vara ett skadligt alternativ för 
företaget, om beskattningen leder till en minskad förmåga att göra investeringar 

                                                      
26 Se tabell 51 & 53 i appendix 
27 Se tabell 67 i appendix 
28 Se tabell 54 & 55 i appendix 
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och en minskad riskbenägenhet hos ägarna. Det måste läggas till listan ovan, 
dvs. när en försäljning av företaget till utomstående kan behöva övervägas.  

En åldrande majoritetsägare ska hantera många dilemman. Han eller hon ska inte 
bara att ta itu med sin egen olust inför att avsevärt yngre förmågor tar över, 
utan även nära och icke nära intressenter kommer att direkt och indirekt låta 
höra av sig. Under olika omständigheter kan de sätta press på den äldre 
generationen. 

Uttalade krav och problem kan härröra från exempelvis Skatteverket och 
företagets konkurrenter. Underförstådda förväntningar på exempelvis 
positioner eller kompensationer kan ha familjemedlemmar som avsändare. 
Situationen kan, uttalat eller outtalat, vara så till den grad konfliktfylld, att 
majoritetsägaren i den äldre generationen inte ser någon annan lösning än att 
skriva ett testamente – vari t.ex. en viss person förordnas som testamentstagare 
till aktierna - som inte får öppnas förrän efter testators frånfälle. Av 
undersökningen framgår dock, att en ägarövergång av aktier genom testamente 
endast skedde i knappt 5 procent av fallen.29  

Möjligheterna att hantera situationen kan öka genom utbildning eller tidigare 
erfarenheter av generationsskiften. Av undersökningen framgår, som tidigare 
nämnts, att nästan en tredjedel av majoritetsägarna hade deltagit i kurser, 
seminarier e.d., i syfte att öka kunskapen om successioner.  Ett alternativ är att 
nå motsvarande erfarenheter genom att lära av andras generationsskiften. 
Knappt en av fem hade sådana erfarenheter. 

2.3  Förberedelser för ett generationsskifte 

Inledning 

Resonemanget ovan understryker vikten av att förbereda ett framtida 
generationsskifte av familjeföretaget. Under den processen måste hänsyn tas till 
samtliga nära och icke nära intressenter. Förberedelsearbetet kan ta åratal, 
ibland decennier, i anspråk, vilket betonas av många författare (t.ex. Ward 1987, 
Barack & Granitsky 1995 och Bjuggren & Sund 2005).  

Grundliga förberedelser kan ha många fördelar, bl.a: 

1. Majoritetsägaren kan dela med sig av bl.a. ”know-how” och nätverk 
(Lansberg 1988 och Bjuggren & Sund 2001).  

                                                      
29 Se tabell 41 i appendix för en mer detaljerad specifikation av metoder som användes 
för att genomföra ett ägarskiftet  
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2. Tid ges att undvika eller stilla konflikter mellan särskilt de nära 
intressenterna.  

3. När hänsyn tas även till icke nära intressenter, t.ex. konkurrenter och 
Skatteverket, kan framtida kostnader undvikas. (Se vidare av Hubler 
1999.)  

De flesta av respondenterna ansåg, att det är det viktigt att börja föra över 
ägande av aktier till den yngre generationen på ett tidigt stadium, likväl som att 
starta träningen i ägarrollen. Vidare betonade många vikten av att ha samtycke 
från familjemedlemmar, delägare, personer i ledningen och kreditorer. En dryg 
tredjedel ansåg, att det var av vikt att även kunder och leverantörer är 
införstådda med en ägarförändring.30 

Exempel på frågor som behöver tas upp under förberedelsearbetet (se vidare av 
Beckhard & Dyer 1983) är förändringar av: 

1. Ägarpositioner och skydd av ägande. Exempel är vem/vilka ska ha 
majoriteten av aktierna och hur vill man skydda sig mot oönskade 
förvärv av aktier i framtiden? 

2. Personsammansättningen i ledning och styrelse. 

3. Regler för utseende av ledningspersoner, styrelseledamöter och chefer 
inom verksamheten. 

4. Karriär och roller i familjeföretaget, för både den äldre och yngre 
generationen (Nutek 2007). 

5. Familjens engagemang i företaget, exempelvis genom ett familjeråd. 

6. Regler för uppföljning av generationsskiftet, bl.a. om en ny ägare 
lämnar företaget eller avlider. 

En del, men inte alla, frågor kan regleras i ett nytt (eller ändrat) aktieägaravtal. 

Det avskräckande alternativet: Ett legalt arv 

Om inte ett generationsskifte genomförs under den äldre majoritetsägarens 
livstid förvärvas aktierna genom legalt arv av efterlevande make eller nästa 
generation. Det kan ha ett flertal negativa följdverkningar, bl.a: 

1. I ett land där arv fortfarande beskattas (eller regler därom 
reintroduceras) kommer arvsskatten att belasta företagets finanser 

                                                      
30 Se tabell 56-62 i appendix 
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(Sund 2001 och Bjuggren & Sund 2002). Av enkätsvaren framgår att 
nästan samtliga (92.3 %) av majoritetsägarna ansåg, att avskaffandet av 
arvs- och gåvoskatten (i slutet av 2004) i allmänhet underlättade 
generationsskiften. Det betyder dock, enligt nära tre av fyra  
respondenter, inte allt. Ett generationsskifte måste fortfarande 
förberedas.31 (Se vidare av Ramires-Pasillas & Melin 2009.) 

2. Dödsbodelägarna ska enas om vem som i framtiden ska äga aktierna. 
Bodelning och arvskifte kan blir en mycket utdragen process. Om den 
avlidne dessutom var VD i företaget, måste dödsbodelägarna och 
delägarna i företaget – via bolagsstämman och styrelsen - enas om en 
ny sådan. Vidare kan de emotionella spänningarna i samband med ett 
dödsfall väcka liv i gamla konflikter, såväl som ge upphov till nya. Allt 
sammantaget kan leda till att företaget säljs till utomstående.  

3. Om den osäkra ägar- och ledarsituationen blir utdragen, kan det ge 
kunder incitament att söka en ny leverantör, vilket kan skaka liv i både 
konkurrenter och kreditorer. 

Om blott en minoritetspost av aktier har överlåtits till ett av barnen, så behöver 
det inte vara en katastrof om majoritetsägaren plötsligt avlider. (Jämför Bowes 
1991). Förvärvsbegränsningar kan ge minoritetsägaren rätt att köpa resterande 
aktier. Det visar vikten av att starta processen i tid, särskilt att den potentielle 
nye majoritetsägaren får en minoritetspost. 

Kravet på effektivitet 

När det gäller generationsskiften har ägare och ledare i familjeföretag en både 
viktig och komplex uppgift. Motivationen borde inte vara något problem, 
eftersom upp till 80 procent vill att nästa generation ska ta över (Emling 2000, 
Birley 2002 och MassMutual 2002). Av undersökningsresultaten framgår, som 
sagt, att den äldre generationen var initiativtagare i närmare 60 procent av 
fallen. Uppenbarligen är dock inte motivation tillfyllest. Viljan att ta initiativ och 
driva processen kan vara blockerad av den äldre generationens tveksamheter 
och oro, ibland skarpa motsättningar mellan nära intressenter samt 
förväntningar och krav från icke nära intressenter. Dessutom kan all tid och 
kraft vara fokuserad på att driva verksamheten. 

Det kan därutöver förutsättas att den äldre majoritetsägaren är medveten om 
effektivitetskraven för ett generationsskifte. Om kraven kan nås, kan det bl.a. 
öka sannolikheten för ett generationsskifte inom familjen och att 
familjeföretaget kan framgångsrikt drivas vidare efter skiftet. Förutsättningarna 
för ett effektivt generationsskifte upptas i avsnitt 2.1 ovan. I syfte att skapa en 

                                                      
31  Se tabell 65 & 66 i appendix 
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bild av komplexiteten vid ett generationsskifte, återges motsvarande här i 
negativ form, dvs. när förutsättningarna för ett effektivt generationsskifte inte 
uppnåtts:  

1. Inget av barnen, eller annan nära släkting i en yngre generation, vill bli 
ny(a) ägare. 

2. Den äldre generationen kan inte få ekonomisk ersättning. De måste 
därmed sänka sin levnadsstandard och kan inte (fullt ut) kompensera 
eventuella syskon som inte blir delägare i bolaget. 

3. Inget av barnen kan bli majoritetsägare. Inte heller kommer majoriteten 
av aktierna att ägas av familjen. De förlorar därmed potentialen till 
ägarinflytande över företagets ledning. 

4. Den totala kostnaden för generationsskiftet kommer att hämma 
ägarnas riskvillighet och företagets kapacitet att göra investeringar. 

5. En eller flera av de nära intressenterna förklarar sig inte vara nöjda med 
det tänkta utfallet av generationsskiftet. Den/de kan inte ens tänka sig 
att motvilligt acceptera resultatet därav.  

6. Den äldre majoritetsägaren är inte villig att (eller kan inte), när så 
behövs, ta på sig rollen som mentor. 

Nämnda krav på ett effektivt generationsskifte bidrar till pressen på en 
majoritetsägare i den äldre generationen. Denne ska inte ”bara” hantera sina 
egna tveksamheter, utan även konflikter mellan nära intressenter och krav från 
icke nära intressenter samt dessutom nå effektiva resultat av en både tidsödande 
och kostsam process. Allt ska, till på köpet, ske vid sidan av hanteringen av 
driften av den dagliga verksamheten i företaget, om majoritetsägaren dessutom 
är VD.  
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3  Behovet av rådgivare, särskilt om 
konsultens roll 

3.1  Inledning 

Det är välkänt att värderingar påverkar attityder, som i sin tur får effekt på 
beteendet. I fall att den äldre majoritetsägaren eller den nye potentielle ägaren är 
ovilliga att verka för ett generationsskifte kan värderingar vara grunden till den 
attityden. Exempel på sådana mentala blockeringar har berörts ovan. Om det i 
ett praktiskt fall är hög tid att låta ägandet övergå till den yngre generationen, så 
är det i regel för sent att låta en mentor under en längre tid preparera 
inställningarna. Då kan en extern ledamot i styrelsen eller en konsult ha 
möjlighet att bryta upp blockeringar. Finns bland nära intressenter motstånd 
mot en viss ny majoritetsägare i den yngre generationen, är det dock 
förmodligen lämpligast att låta den äldre majoritetsägaren ta itu med den frågan. 

En konsult förefaller ha en mera avgörande funktion om de hämmande 
faktorerna dominerar skeendet. Om istället de förhållanden som underlättar ett 
generationsskifte har överhanden behövs kanske ingen konsult. Det kan då vara 
tillfyllest med en (intern) mentor. Möjligen kan en konsult då få betydelse vid 
val av metod för övergången av ägandet. Om en transaktion kan ske utan 
juridiska komplikationer, t.ex. genom en ren gåva, kan dock familjen själva 
hantera det formella ägarskiftet. 

I det följande berörs i vad mån en konsult kan bidra till att motverka de 
hämmande faktorerna inför ett generationsskifte (3.2). (Se vidare av bl.a. Nutek 
2004.) Rättssystemets eventuella roll i sammanhanget upptas sist (3.3). 

3.2  Konsultens roll 

Möjligheterna att nå ett framgångsrikt generationsskifte inom familjen avgörs 
förmodligen i de flesta fall av den äldre majoritetsägaren. Om denne är ovillig 
att initiera processen, kan en konsult presentera de avskräckande följderna av 
att ingenting görs, dvs. ett legalt arv, och kanske även ett antal fall av lyckade 
successioner under livstiden. Är inte det övertygande nog, kan konsulten 
försöka engagera någon av de nära intressenterna, som helst har 
majoritetsägarens öra. 
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Att starta familjemöten eller etablera ett familjeråd kan vara gynnsamt, eftersom 
övriga familjemedlemmar blir engagerade. (Se vidare av bl.a. Lansberg 1988 och 
Tower m.fl. 2007.) Av undersökningen framgår, som tidigare nämnts, att drygt 
hälften av majoritetsägarna höll regelbundna familjemöten. En kvalificerad 
majoritet av respondenterna ansåg, att dessa möten underlättade 
generationsskiftet. En tredjedel ansåg att starten av ett familjeråd är avgörande 
eller helt avgörande för ett generationsskifte.32 Det kan antas, att också ett 
aktieägarråd kan underlätta skeendet. 

En konsult kan i vissa avseenden ha en avgörande roll: 

I. Vikten av att undvika ett legalt arv. 

II. Identifiera förvärvsbegränsningar som kan hämma eller omöjliggöra en 
övergång av ägandet av aktierna. Vidare: Introducera förhandlingar, i 
syfte att lösa problemen, eller juridiska metoder för att gå runt 
begränsningarna. 

III. Om den potentiella skattebelastningen riskerar att äventyra riskvillighet 
och investeringsförmåga, bör konsulten kunna implementera metoder 
för ägarövergången som kraftigt reducerar skatteeffekterna, t.ex. en 
intern aktieöverlåtelse (Bjuggren & Sund 2005). Av 
enkätundersökningen framgår, att en intern aktieöverlåtelse användes 
som metod i knappt 20 procent av fallen. I de flesta av dessa var 
motivet att undvika skatter.33 

IV. En del frågor avseende planeringen för ett effektivt generationsskifte. 

V. Tillhandahålla kunskaper och nätverk m.m., om den tidigare 
majoritetsägaren vill starta ett nytt företag. 

VI. I mån av behov resa frågan om familjeföretaget har för många 
aktieägare, ägarfamiljer eller personer med ledarfunktioner (Nutek 2004 
och Lambrecht & Lievens 2008).  

Vidare kan det, som tidigare nämnts (2.1), vara avgörande för ett 
generationsskifte, om en konsult kan finna lösningar som tillgodoser flera olika 
intressenters ambitioner.  

                                                      
32 Se tabell 4 -5 & 63 i appendix.  
33 Se tabell 41 & 64 i appendix 
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Icke nära intressenters förväntningar har ofta en rättslig grund, vilket kan 
medföra att en konsult får en viktig roll, t.ex. att hantera: 

1. Misstänksamma långivare. 

2. Regionala och lokala myndigheters civil- och förvaltningsrättsliga krav. 

3. Centrala myndigheters civil- och skatterättsliga krav. 

För att så återvända till den långa raden av svårigheter för den äldre 
majoritetsägaren, så kan konstateras att en konsult inte har en lika avgörande 
roll beträffande: 

1. Majoritetsägarens egen motvillighet och oro. 

2. Oron och inställningen i övrigt hos den yngre generationen. 

3. Förväntningar från delägare och personer i ledningspositioner. 

4. Förväntningar från familjemedlemmar som inte är aktieägare eller 
ledare. 

5. Otåliga kunder, leverantörer och samverkande företag. 

6. Listiga och ambitiösa konkurrenter. 

I dessa fall kan en mentor eller en frivillig arena (t.ex. aktieägar- eller familjeråd) 
ha större möjligheter att påverka skeendet i en positiv riktning. 

Slutligen bör nämnas, att en revisor som konsult under en 
generationsskiftesprocess kanske inte alltid är den bästa lösningen. En sådan 
person hamnar ibland i den situationen att han/hon ska granska åtgärder som 
denne själv initierat, kanske t.o.m. utformat. 

3.3 Rättsliga åtgärder 

Juridiska lösningar på problem som möter företagare är inte alltid att föredra, 
inte heller i samband med generationsskiften. Den press som kan tynga en 
majoritetsägare, särskilt om denne dessutom är VD i företaget, är dock så pass 
omfattande och ingripande, att det kan vara motiverat att lägga förslag på 
juridiska lösningar på bordet. 

Vetenskapsmän förefaller vara eniga om att en ledarväxling inom familjen är ett 
familjeföretags mest tidsödande strategiska utmaning. Det organ som inom ett 
aktiebolag mest sysslar med sådana frågor är styrelsen. En möjlighet är, att 
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ålägga det organet att en gång per år ta upp frågan om ett kommande 
ledarskifte inom familjen. 

Även övergång av ägande till aktier, vid ett kommande generationsskifte, kan 
hanteras av styrelsen, inte minst eftersom ägandet är kopplat till ledningen. Med 
undantag för förvärvsbegränsningar (4 kap ABL) är dock ägarfrågor reglerade 
inom familje- och avtalsrätten. Det förefaller spegla allmänna uppfattningar, 
nämligen att ledarskapet avgörs av bolaget, medan frågor om ägande hanteras 
av familjen och delägarna. Vidare aktualiseras, i samband med övergång av 
ägande till aktier, även t.ex. värdering av företaget, försäkringar och skatter. 
Sådana frågor regleras, åtminstone till del, i rättsregler. 

Övergång av ägande till aktier förutsätter sålunda kunskaper om och hantering 
av rättssystemet. I de allra flesta fall är det dock tillfyllest med en revisor. Av 
nämnda skäl kan revisorn åläggas att en gång per år väcka frågan om 
ägarväxling vid ett kommande generationsskifte. Det bör ske i samarbete med 
den person inom styrelsen som ansvarar för ledarskiftet. 

Bestämmelser av ovannämnda slag bör dock vara dispositiva. Om en aktieägare 
själv vill hantera dessa problem, ska det vara möjligt. Det bör vara tillfyllest om 
denne exempelvis visar att det bildats ett familjeråd med uppgift att hantera 
ägarväxlingen och kanske ett aktieägarråd som  tar upp frågan om vem, som vid 
ett framtida generationsskifte, bör bli ny VD. 
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4.  Slutsatser och rekommendationer 

4.1  Summering av resultaten 

Först bör än en gång betonas, att denna undersökning har resulterat i rapporter 
från 127 fall av under den äldre generationens livstid, helt eller delvis, 
genomförda generationsskiften av ägande inom familjen. I så måtto är 
resultaten baserade på framgångar. Frågorna i enkäten är dock så utformade, att 
de även behandlar i sammanhanget hämmande faktorer. 

Det har många gånger nämnts, att ett generationsskifte inom familjen är en lång 
process som bör startas i god tid. Resultaten av undersökningen visar, att 
sådana ägarväxlingar inte rimligen kan beskrivas bara som långa eller 
decennielånga. Skeendet bör istället karaktäriseras såsom ständigt pågående. 
Med andra ord: Generationsskiftesprocessen utgör en del av (det aktiva) 
familjeföretagandet. 

Helhetsintrycket av den empiriska undersökningen, om framgångsfaktorer vid 
generationsskiften inom familjen, är att det krävs många sammanfallande 
gynnsamma omständigheter för att optimera sannolikheten för ett sådant ägar- 
och ledarskifte. Utan medvetna åtgärder, i syfte att mana fram de befrämjande 
faktorerna, är det kanske inte så förvånande att knappt en tredjedel av 
grundarnas företag når den andra generationen. Lägger vi därtill alla faktorer 
som kan hämma skeendet, så ter det sig märkligt att ens 30 procent tas över av 
nästa generation. I det avseendet är det likaledes angeläget med åtgärder, men 
då sådana som motverkar de hämmande faktorerna. Med andra ord: Även om 
alla gynnsamma faktorer är förhanden, så kan en enda av de hämmande 
omständigheterna i kullkasta hela projektet. 

Resultaten visar vikten av en gynnsam attityd från både majoritetsägaren och 
familjen samt den/de potentiella nya ägarna. Andra undersökningar visar, att de 
flesta majoritetsägare i den äldre generationen vill att företaget skall stanna 
inom familjen. Det är inte lika givet att nästa generation vill ta över. Av olika 
studier framgår, att de kan vara likgiltiga inför familjeföretaget eller 
verksamheten och hellre vill göra egen karriär eller starta egna företag. 

I det avseendet är det viktigt med förberedande åtgärder, exempelvis inträning i 
det egna eller annat bolag och relevant utbildning, allt i en miljö med 
engagemang från familjen gentemot företaget och verksamheten. Båda 
åtgärderna kan inte bara motverka eventuell osäkerhet eller oro inför ansvaret, 
utan även inspirera den unge till att se den potentiella uppgiften - ny 
entreprenör - som ett viktigt framtida alternativ. 
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Även om förberedelserna är viktiga och kan väsentligt underlätta skeendet på 
ett senare stadium, så måste någon ta initiativ till planeringen av övergången av 
både ägande och ledning. Det kan ske på många sätt. Här kan nämns initiativ av 
den äldre majoritetsägaren/ledaren, kanske i egenskap av mentor. Det kan även 
ske indirekt, t.ex. genom start av ett familjeråd, som bl.a. ges i uppgift att 
befrämja generationsskiftet, eller genom att nyckelpersonerna tar del i en 
utbildning särskilt inriktad på ägar- och ledarskiften. 

En mentor kan, i relation till familjen, var intern eller extern. Han eller hon kan 
befrämja skeendet fram till den formella ägar- och ledarövergången och/eller 
den växlingen och/eller några år efter att en yngre generation tagit över 
företaget. 

Fördelarna med en intern mentor kan vara många, inte minst om denne 
samtidigt är majoritetsägare och ledare. Få andra kan vara mera insatta i vilka 
faktorer som befrämjar eller hämmar skeendet. Det förutsätter dock, att det 
finns en öppen kommunikation mellan majoritetsägaren och den potentiellt nye 
entreprenören. Vidare måste det finnas ett öppet sinnelag hos en mentor. Det 
är inte ändamålsenligt att exempelvis favorisera en mindre duglig son i stället 
för en uppenbarligen lämpad dotter. 

En extern mentor kan ha den påtagliga fördelen, att denne kan stå vid sidan av 
konflikter och andra hämmande faktorer. Vidare kan en sådan ha ett vidare 
synfält sett i relation till andra företag, inte minst vad gäller möjligheterna att 
befrämja ett generationsskifte. Den externe mentorn kan t.ex. först ha varit 
konsult, därefter övergått till att bli styrelsemedlem och slutligen fått en 
position som betrodd ”insider.” Nackdelarna med en sådan rådgivare kan vara 
att denne kan ha svårt att nå överblick över samtliga befrämjande och 
hämmande faktorer. 

Under det vi här kan kalla ett initiativstadium, dvs. när förberedelserna är gjorda 
och skeendet behöver bli mera konkret i form av en planering för ett formellt 
ägar- och ledarskifte, kan ett alternativ eller komplement vara en relevant 
utbildning. En sådan kan höja viljan att ta itu med planeringen, möjligheterna 
att se alternativ samt förmågan att handha de hämmande faktorerna och 
ytterligare utveckla de gynnsamma omständigheterna. Nackdelarna med 
utbildningsinsatser är få. Sker det i större grupper kan möjligheterna att se t.ex. 
individuella hämmande faktorer vara små, likaså chansen att hjälpa till. Vidare 
kan, om utbildningsledarna själva har ekonomiska intressen i skeendet, miljön 
blir mera inriktad på säljinsatser än på att företagarfamiljen själva ska kunna 
hantera skeendet. 

Det är, för processen i stort, av vikt att familjen identifierar de situationer när 
en ägarövergång kräver konsulthjälp. Behöver, exempelvis, äldre generationen 
ersättning och om junior inte kan betala eller om skattebelastningen riskerar att 
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hämma investeringsförmåga och riskvillighet, så är mera sinnrika metoder för 
generationsskiftet en nödvändighet. Detsamma gäller om 
avyttringsbegränsningar riskerar att i kullkasta generationsskiftet. Vidare kan en 
konsult vara av avgörande betydelse för att hantera andra civil- och 
offentligrättsliga frågor, inte minst i relation till de icke nära intressenterna. 

4.2  Rekommendationer 

Det följande delas upp i rekommendationer till dels företrädarna för 
familjeföretagen, dels forskningssamhället samt dels näringslivsorganisationer 
och lagstiftande församlingar. 

Familjeföretaget 

Enligt vår uppfattning är, i de flesta fall, en generationsväxling inom familjen 
den mest gynnsamma lösningen för ett familjeföretag. Därigenom kan den 
inomfamiljära företagarkunskapen behållas och utvecklas, likaså lojaliteten mot 
företag, familj och bygd. Vidare ger uppväxten inom en företagarfamilj 
oöverträffade möjligheter att växa in i de för verksamheten viktiga nätverken 
med kunder, leverantörer, samverkande företag, lokala myndigheter m.fl. För 
en ny utomstående ägare och/eller ledare är det komplext och tidsödande att 
odla motsvarande kontakter. (Se vidare av bl.a. Bjuggren & Sund 2001.) 

Ett framgångsrikt generationsskifte inom familjen förutsätter förberedelser. 
Dessa bör starta redan när barnen är små, bl.a. med samtal i hemmet om 
företaget och dess verksamhet. Därvid bör den äldre generationen visa en 
positiv attityd både inför företaget som sådant och verksamheten samt 
möjligheten av ett framtida generationsskifte där barnen tar över. Det lägger 
grunden hos nästa generation; de kan komma att se en framtida roll som 
företagare som ett viktigt alternativ. Alla förtroendefulla samtalen och den 
positiva attityden bör följas upp med både besök på företaget, varvid barnen 
introduceras för nyckelpersoner och den praktiska verksamheten, samt 
feriearbete under sommartid. Det sista kan, många gånger med fördel, bytas ut 
mot arbete i andra bolag. 

Efterhand barnen växer upp rullar, så att säga, bollen delvis över på deras 
planhalva. De har goda skäl att visa en positiv inställning både till företaget och 
att en dag ta över det. Vidare bör eventuell oro inför det kommande 
företagaransvaret tränas och utbildas bort. Kanske kan inte alla tveksamheter av 
det slaget elimineras, men självförtroendet kan stiga i avsevärd grad bara genom 
inträning och lämplig utbildning. 

Dessutom kan, efterhand avkomman blir äldre och mera erfaren, 
minoritetsposter av aktier ges till dem i form av gåvor. Ytterligare exempel på 
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taktiska åtgärder, i syfte att befrämja ett kommande generationsskifte, är att vid 
behov tillhandahålla en mentor eller starta familjemöten eller ett familjeråd, som 
bl.a. tar upp successionsfrågor. 

Exempel på vad en mentor kan göra är följande: 

1. Stötta både den äldre och yngre generationen vad avser olika 
orosmoment inför ett generationsskifte. 

2. Uppmuntra en potentiell ny majoritetsägare beträffande träning i 
företagarrollen. 

3. Underlätta skapandet av goda relationer inom familjen. 

4. Uppmuntra familjemedlemmar till ökat engagemang i företaget. 

5. Underlätta acceptansen av en viss ny majoritetsägare. 

Vidare kan en mentor befrämja samtliga faktorer, nämnda i avsnitt 2.1, som 
leder till att ett ägar- och ledarskifte, till nästa generation och inom familjen, är 
det bästa alternativet för företagets utveckling. Därmed minskar behovet av en 
extern konsult, som kan bli en nog så kostsam erfarenhet både i tid och pengar.  

När ett ägarskifte närmar sig, så bör - om det inte skett på ett tidigare stadium - 
även familjemöten startas. Finns flera delägare kan det även vara av vikt att 
börja med aktieägarmöten. Båda dessa frivilliga arenor kan, vid behov, 
formaliseras till familjeråd respektive aktieägarråd. Genom nämnda initiativ kan 
exempelvis konflikter undvikas eller, i vart fall, stillas. Vidare kan den så 
avgörande kommunikationen av skeendet vid en ägarväxling ske inom frivilliga 
arenor. 

En del författare betonar vikten av att ha en extern rådgivare (t.ex. Dunn 1999). 
Enligt vår uppfattning kan en rådgivare vara antingen en familjemedlem eller en 
utomstående. Personen kan, i egenskap av mentor, hantera hela skeendet, d.v.s. 
ända från det att den potentielle nye majoritetsägaren är ett barn, över den 
formella ägarövergången och ett antal år därefter. Vi antar att en mentor som 
finns med under hela processen är familjemedlem, kanske majoritetsägaren i 
den äldre generationen. Det kan dock, som tidigare nämnts, finnas situationer 
där en betrodd utomstående kan vara ett bättre alternativ, i vart fall under delar 
av skeendet. En sådan kan vara till gagn för processen särskilt genom att kunna, 
så att säga, se personer, intressenter och händelseutvecklingen från sidan, dvs. 
utan att själv vara involverad. Om en rådgivare hanterar endast den formella 
ägarövergången är denne antagligen revisor eller jurist, dvs. i de flesta fall extern 
konsult. En rådgivare som träder in först efter ägarövergången kan vara 
antingen en nära intressent eller extern, men i rollen som mentor bör personen 
vare en erfaren affärsman eller affärskvinna. 
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Om de hämmande faktorerna dominerar, kan en (extern) konsults uppgifter bli 
avgörande. Förvärvsbegränsningar i bolagsordningen eller i aktieägaravtal kan 
behöva hanteras med metoder för kringgående. Både nära och icke nära 
intressenter kan sätta käppar i hjulet och även sådana hinder kan kräva tid och 
skickliga insatser, ofta i samarbete med den äldre majoritetsägaren. Denne har i 
många fall bäst överblick över alla aktuella och potentiella konfliktmöjligheter. 
Särskilt betydelsefulla insatser av en konsult kan behövas vid den formella 
övergången av ägandet av aktier. Val av metod – gåva, underprisöverlåtelse, 
intern aktieöverlåtelse m.fl. – kan var avgörande för att hålla 
beskattningskonsekvenserna låga och för att tillgodose nära intressenters krav. 
Även om det är tacknämligt att arvs-och gåvoskatten avskaffats, så återstår det 
fler beskattningskonsekvenser som bör ses över. Här kan nämnas 
underprisöverlåtelse av aktierna till nästa generation. En sådan ägarövergång 
blir delvis kapitalvinstbeskattad. Den skattekonsekvensen bör tas bort. För en 
mer övergripande (principiell) skatterättslig utgångspunkt, se i slutet (under 
”Policymakers”). 

I en extern rådgivares uppgifter kan ibland ingå en medlande funktion, t.ex. 
mellan nära intressenter. Om dessa är mest upptagna med att tillgodose de egna 
intressena, kan en medlande uppgift bli nog så avgörande. Förmodligen är det 
dock i de flesta fall den äldre majoritetsägaren som bäst kan hantera konflikter 
mellan de nära intressenterna. Skulle inte så vara fallet, kan en mentor vara ett 
alternativ till en extern rådgivare. En sådan person kan vara medlem av familjen 
eller en annan nära intressent, men även en betrodd utomstående som haft tid 
och möjlighet att få överblick över både problem och potentiella lösningar. 
Möjligen kan en ”consiglieri” göra nytta i dessa fall.  

Den äldre majoritetsägaren bör, under några år efter generationsskiftet, vara 
beredd att i mån av behov ta på sig rollen som mentor. Därefter är det juniors 
sak att träda in som ny mentor för nästa generation, osv. I detta perspektiv är 
generationsskiften ständigt pågående processer.  

Når man de i avsnitt 2.1 nämnda kvalitéer med ett generationsskifte 
(beträffande både ägar- och ledarväxlingen), så är den nye 
majoritetsägaren/ledaren väl förberedd och kan vidmakthålla de 
konkurrensfördelar som ges med familjeföretagande. Vidare behövs dessa 
kvalitéer i syfte att kunna hantera de ständigt föränderliga behov och 
möjligheter som följer med ett växande företag i en dynamisk marknad, även 
inkluderande förväntningar från de nära intressenterna. En omfattande 
förberedelse för ett generationsskifte, kan ge företaget en ny entreprenöriell 
anda (Longenecker & Schoen 1991, Birley 2002). 
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Forskningen 

Det finns ingen etablerad definition av ett familjeföretag. Dock ingår ibland i olika 
försök till definitioner ett krav på avsikt, eller önskemål, att barnen ska ta över. 
Med andra ord: Finns inte den ambitionen är företaget inte mer än en 
försörjningskälla och/eller investering. Undersökningar visar att den äldre 
generationen (upp till 80 %) när en önskan om att företaget förblir kvar i 
familjens ägo (t.ex. Emling 2000) Att den inställningen bör ingå som ett 
moment i definitionen av ett familjeföretag stöds av denna undersökning. 

Vidare är det av vikt att alla nära intressenter är nöjda med ett generationsskifte, 
eftersom ett positivt resultat kan främja möjligheterna till ett framtida fruktbart 
samarbete i företagets intresse. Om forskningen kan visa att vissa faktorer ökar 
förnöjsamheten, kan det underlätta framtida generationsskiften (Sharma et al 
2003a).  

Dock anser vi att varje fall är unikt, vilket leder till att faktorer som genererar 
förnöjsamhet efter ett visst generationsskifte har ett begränsat värde såsom en 
eftersträvansvärd effekt vid andra och senare fall. Familjer och företag är olika, 
likaså övriga nära intressenter. Inte ett enda fall kan fullt ut likna ett senare. 
Dessutom kommer de icke nära intressenterna att skilja sig åt, liksom 
konflikterna inom och mellan olika grupper samt var grupps inflytande över 
processen. Vidare ändras ideligen marknadsförutsättningarna. Inte en enda 
månad liknar fullt ut en senare. Därutöver finns nationellt präglade skillnader, 
inte bara vad gäller rättssystemet utan även de kulturella, ekonomiska och 
sociala förutsättningarna. Allt är dynamiskt och samvarierande. Med andra ord: 
De faktorer som underlättar och försvårar ett generationsskifte inom familjen, 
särskilt sammantaget, är mycket – för att inte säga häpnadsväckande – 
heterogena, dels i sig, dels i samverkan och dels i dynamiskt avseende. 

Det nämnda leder oss till slutsatsen, att det är alltför osäkert att sträva efter att 
nå tidigare beprövade förnöjsamhetsfaktorer i ett visst senare 
generationsskiftesfall. I stället bör parterna på förhand, där det inte redan 
framgår av omständigheterna, t.ex. förmås deklarera att de är nöjda, eller i vart 
fall kan acceptera, det tänkta resultatet av en planerad ägarväxling. Forskningens 
uppgift blir då att presentera effektivitetskraven (delavsnitten 2.1 och 2.3). Dessa 
krav bör utformas så, att de erfarenhetsmässigt kan förväntas leda till 
förnöjsamhet. Därmed kan man ersätta svårspådda och svåruppnåeliga post 
generationsskifteskunskaper, som alltid kommer att överträffa vad vi känner till 
före ett generationsskifte, med vissa specifika krav som det är möjligt att nå 
före ägarväxlingen. Givetvis är det inte alltid möjligt att nå kraven och inte 
heller kan vi med säkerhet veta att de leder till förnöjsamhet, men graden av 
osäkerhet ter sig – med på i förväg specificerade effektivitetskrav - avsevärt 
lägre än om vi på förhand försöka göra (åtminstone) de nära intressenterna 
nöjda med resultaten av ett kommande generationsskifte (vilka inte kan mätas 
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förrän i efterhand) utifrån erfarenheter från tidigare generationsskiften (som 
inte någonsin helt kan likna ett senare fall). 

Utifrån vår empiriska undersökning och litteraturstudien, ser vi följande 
exempel på angelägen framtida forskning: 

1. En mentors uppgifter vid generationsskiften; vem är lämpad i denna roll 
samt vad kan och bör en mentor göra. Vidare: Bör allmänna åtgärder 
implementeras, i syfte att skapa förståelse för vikten av en sådan handledning, 
t.ex. kurser vid universitet och högskolor, seminarier av Almi m.fl. 

2. En konsults uppgifter, särskilt när de hämmande faktorerna dominerar. Finns 
även i det avseendet skäl till allmänna åtgärder? 

3. Känslors roll i samband med generationsskiften. Vilken betydelse har t.ex. 
oro hos nära intressenter inför ett generationsskifte? Vilken vikt har rivaliteter, 
särskilt inom familjekretsen, och vilka effekter kan de få? Hur bör man hantera, 
för generationsskiften, negativa känslor? 

4. Kan krav på effektivitet leda till förnöjsamhet med generationsskiften? Med 
andra ord: Är det bättre att på förhand ställa upp vissa effektivitetskrav, som 
typiskt kan leda till att intressenterna blir nöjda, än att använda samma osäkra 
resultat men sett som post generationsskifteserfarenheter.  

5. Ägarbeskattningens inverkan på möjligheterna att genomföra generations-
skiften inom en familj. I dagsläget inverkar inte avskaffade skatter, såsom 
utskiftnings-, förmögenhets- samt arvs- och gåvoskatten. Kvar finns 
kapitalbeskattningen (3:12-reglerna). Denna undersökning ger vissa ledtrådar 
om effekterna av den vid generationsskiften. Helhetseffekten är dock avsevärt 
mera komplex och ingripande. Vidare: Vad händer om någon av de avskaffade 
skatterna reintroduceras. Det ska dock sägas att en sådan utveckling i dagsläget 
förefaller avlägsen; dels visar resultaten av denna undersökning att slopandet av 
dessa skatter avsevärt underlättar generationsskiften och dels sker 
internationellt en utveckling mot avskaffande av skatter på ägarövergångar eller, 
i vart fall, att beskattningens inverkan hämmas genom undantag, utökade 
grundavdrag m.m. (Sund & Melin 2008). 

6. Vilken inverkan har förvärvsbegränsningar i bolagsordningen och/eller 
aktieägaravtalet, särskilt i samband med generationsskiften. Resultaten visar att 
även om de praktiska effekterna inte är omfattande, så är 
förvärvsbegränsningarna ett potentiellt hot mot framgångsrika 
generationsskiften. Hur undviker man att de för negativa verkningar? Sker det 
genom förhandlingar eller skickliga kringgåendeåtgärder? Får sådana åtgärder i 
sin tur effekter som vi idag inte känner till? 
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7. Skilsmässors inverkan på familjeföretagen, inte minst beträffande 
möjligheterna till generationsskifte inom familjen. 

8. Hur kan familjeföretagare utöva ett aktivt ägande och vad händer i praktiken? 
I vad mån påverkar det möjligheterna till generationsskiften inom familjen? 

”Policymakers” 

Näringslivsorganisationer, inte minst Svenskt Näringsliv, har en mycket viktig 
funktion att fylla i samband med generationsskiften av familjeföretag. Vi kan 
bl.a. peka på följande områden: 

1. Initiativ till och finansiering av forskningsinsatser. Exempel på 
angelägna sådana finns uppräknade ovan. 

2. Information till företagare, inte minst de som nått sådan ålder att 
planeringen av ett kommande ägar- och ledarskifte ter sig angelägen. 
Sådana insatser kan bl.a. avse facklitteratur riktad till en bredare krets 
och forskningsresultat som anpassats särskilt för majoritetsägare och 
ledare i familjeföretag. 

3. Initiativ till utbildningsinsatser inom området. Utbildning kan riktas till 
större grupper, dvs. mera allmänt inriktade insatser. Den kan dock även 
behöva ske på en mera individuell bas. För sådana fall ter det sig 
lämpligt att initiera bildandet av flera grupper runt om i landet. De bör 
ha kapacitet att hantera hela skeendet. Med andra ord: En sådan ”task 
force” ska kunna hantera brister i förberedelserna för ett individuellt 
generationsskifte samt planeringen av både ägar- och ledarväxlingen. 
Vidare ska gruppen ha förmåga att hantera komplexa ägarövergångar. 
Skickliga insatser kan resultera i att man når enighet om att sälja ett 
företag till utomstående, varför även dessa fall bör innefattas i var 
grupps uppgifter. 

4. Lobbyverksamhet mot regering och riksdag i syfte att åstadkomma 
ändringar i lagstiftningen som underlättar generationsskiften och andra 
ägarväxlingar. Ett exempel ges nedan. 

Som tidigare nämnts ansåg mer än hälften av respondenterna, att all beskattning 
vid övergång av ägande bör skjutas upp till dess att aktierna avyttras till 
utomstående, dvs. till annan än familjemedlem. Den åsikten kan härröra bl.a. 
från den påtagliga bristande neutraliteten i beskattningen av olika metoder för 
övergång av ägande till aktier till den yngre generationen och inom familjen. 
Här kan nämnas följande: 
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a. Arv och gåva är skattefritt. 

b. Försäljning mot marknadsvärdet kapitalvinstbeskattas. 

c. Försäljning till pris under marknadsvärdet blir delvis 
kapitalvinstbeskattat. 

d. Vid en delning (fission) av familjeföretaget, t.ex. mellan två företag ägt 
av två syskon som inte vill driva verksamheten gemensamt, kan 
beskattningen bli uppskjuten. 

Att olika metoder för generationsskiften behandlas på ett så olikartat sätt får 
förmodas vara obegripligt för de flesta, inte minst den enskilde företagaren. Det 
vore i det avseendet tacknämligt om systemet i framtiden kan ges en principiell 
utgångspunkt, exempelvis att övergång av ägande till aktier – som inte utgör 
rena riskplaceringar - inom en familj inte beskattas (oavsett metod). Med andra 
ord, att beskattningen skjuts upp till den dag familjen väljer att realisera 
familjeföretagets ackumulerade värdetillväxt genom en försäljning av aktierna 
(mot marknadsvärdet) till utomstående. Därmed skulle skattesystemet inte driva 
fram kostnadskrävande åtgärder, som leder till förlust av tid och stora 
kostnader i övrigt. Generationsskiften är – för varje generation av företagare - 
komplexa nog ändå. 
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Appendix 
 

Tabell 1: Vikten av att ha bra relationer inom familjen. 

 Rating level Antal 
Respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Vikten av att ha bra relationer 
inom familjen 1-Saknar helt betydelse 3 2,3 
 2 0 0 
 3 9 6,9 
 4 30 23,1 
 5-Är helt avgörande 82 63,1 
    

  Ingen åsikt 6 4,6 

N=130    Medelvärde 4.58   Standardavvikelse 0.870    

 

Tabell 2: Vikten av att få alla familjemedlemmar att känna ett ansvar mot företaget. 

 Rating level Antal 
Respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Vikten av att få alla familjemed-
lemmar att känna ett ansvar mot 
företaget 1-Saknar helt betydelse 3 2,3 
 2 6 4,6 
 3 16 12,3 
 4 45 34,6 
 5-Är helt avgörande 51 39,2 
    

  Ingen åsikt 9 6,9 

N=130     Medelvärde 4.25    Standardavvikelse 1.064  
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Tabell 3: Vikten av att föra vidare starka familje- och företagsanknutna värderingar 
till den yngre generationen. 

 Rating level Antal 
Respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Vikten av att föra vidare starka 
familje- och företagsanknutna 
värderingar till den yngre 
generationen 1-Saknar helt betydelse 2 1,5 
 2 6 4,6 
 3 27 20,8 
 4 43 33,1 
 5-Är helt avgörande 43 33,1 
    

  Ingen åsikt 9 6,9 

N=130    Medelvärde 4.12   Standardavvikelse 1.064    

 

Tabell 4: Brukar/brukade Ni som familj träffas i familjemöten för att stärka de 
personliga banden och få alla att känna ansvar för familjeföretaget ? 

Familjemöten Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 81 56,6 

Nej 62 43,4 

N=143.   Medelvärde 1.43    Standardavvikelse 0.497  

 

Tabell 5: Anser Du att de regelbundna mötena mellan familjemedlemmarna 
främjade ägarskiftesprocessen ? 

 
Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 69 85,2 
 

Nej 3 3,7 
 

Ingen åsikt 9 11,1 
N=81  
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Tabell 6: Har majoritetsägaren erfarenhet av ett tidigare ägarskifte ? 

 
Antal respondenter Procentuell fördelning 

Ja 28 19,6 

Nej 115 80,4 

N=143.  Medelvärde 1.80   Standardavvikelse 0.398   

 

 

Tabell 7: Har majoritetsägaren deltagit i utbildningar, seminarier, kurser m.m som 
syftar till att öka din kunskap om ägarskiften inom familjen ? 

 
Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 42 29,4 

Nej 101 70,6 

 
N=143   Medelvärde 1.71    Standardavvikelse 0.457 

 

  

 

 

Tabell 8: Är detta något som Du rekommenderar andra familjeföretag som står 
inför ett ägarskifte att delta i utbildningar, seminarier, kurser, m.m. ? 

 
Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 40 95,2 

Nej 2 4,8 

 
N=42  Medelvärde 1.05   Standardavvikelse 0.216 
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Tabell 9: Äldre generationens senast avklarade examen. 

Tabell 10: Har den nye/yngre majoritetsägaren en utbildning som är inriktad på att 
möta företagets behov. 

Dina erfarenheter om den 
nya/blivande majortietsägaren 

Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Har en utbildning som är inriktad 
på att möta företagets behov 

  

Ja 27 77,1 

  Nej 5 14,3 

    Vet ej 3 8,6 

 
N=35    Medelvärde 1.31    Standardavvikelse 0.631 
 

  

 

Tabell 11: En översikt av yngre generationens senast avklarade examen. 

Utbildningsnivå Frekvens Procent av N 

Grundskola 6 6,3 

Gymnasium 56 58,9 

Universitet/Högskola 32 33,7 

Licensiat/Doktor 1 1,1 

N=95    Medelvärde 2.29   Standardavvikelse 0.599   

  

 
 

Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Grundskola 7 20 

Gymnasium 17 48,6 

Högskola/universitet 11 31,4 

N=35   Medelvärde 2.11    Standardavvikelse 0.718    
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Tabell 12: Var din  (yngre generationens) utbildning inriktad på att möta företagets 
behov. 

Dina erfarenheter som medlem i en 
företagarfamilj Ja /Nej 

Antal 
respondenter 

Percentage 
of N 

Var din utbildning inriktad på att möta 
företagets behov    
  

Ja 40 42,1 
  

Nej 55 57,9 
 
N=95   Medelvärde 1.58    Standardavvikelse 0.496   

 

Tabell 13: Vikten av att i god tid träna den nya ägaren 

 Rating level 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Vikten av att I god tid träna den 
nya ägaren 

1-Saknar helt betydelse 2 1,5 

 2 2 1,5 

 3 16 12,3 

 4 45 34,6 

 5-Är helt avgörande 53 40,9 

    

 Ingen åsikt 12 9,2 

 
N=130   Medelvärde 4.39   Standardavvikelse 0.976    
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Tabell 14: Den äldre generationens krav på den nya/potentiella majoritetsägaren. 

 
 
 Rating level 

Antal 
Respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Genomfört 1-stämmer inte alls 13 37,1
högskoleutbildning 2 2 5,7 
 3 6 17,1
 4 2 5,7 
 5-stämmer mycket bra 9 25,7
 Ingen åsikt 3 8,6 
Arbetat en träningsperiod 1-stämmer inte alls 1 2,9 
inom företaget 2 0 0 
 3 3 8,6 
 4 5 14,3 
 5-stämmer mycket bra 24 68,6 
 Ingen åsikt 2 5,7 
Arbetat utanför 1-stämmer inte alls 2 5,7 
familjeföretaget 1-3 år 2 1 2,9
 3 10 28,6 
 4 6 17,1
 5-stämmer mycket bra 14 40 
 Ingen åsikt 2 5,7
Räcker med rätt vilja och 1-stämmer inte alls 4 11,4
bra självförtroende 2 5 14,3 
 3 6 17,1
 4 7 20 
 5-stämmer mycket bra 11 31,4
 Ingen åsikt 2 5,7 
Testad på de förmågor som 1-stämmer inte alls 3 8,6
krävs av en majoritetsägare 2 2 5,7 
 3 3 8,6
 4 8 22,9 
 5-stämmer mycket bra 13 37,1
 Ingen åsikt 6 17,1 
Arbetat på alla stationer 1-stämmer inte alls 1 2,9 
inom företaget 2 2 5,7
 3 7 20 
 4 5 14,3
 5-stämmer mycket bra 16 45,7 
  Ingen åsikt 4 11,4
N=35  
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Tabell 15: Finns/Fanns det uttalade krav på förberedande åtgärder som Du bör / 
borde ha klarat av innan Du får / fick majoriteten av aktierna?  

 
Förberedande krav 
 

Skala 1-5 Antal 
Respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Genomförd högskoleutbildning  
 1-Stämmer inte alls 55 57,9
 2 8 8,4
 3 8 8,4
 4 3 3,2
 5-Stämmer mycket bra 6 6,3
 Ingen åsikt 15 15,8
Arbetat en träningsperiod 
inom företaget 

   

 1-Stämmer inte alls 27 28,4
 2 6 6
 3 8 8,4
 4 12 12,6
 5-Stämmer mycket bra 28 29,5
 Ingen åsikt 14 14,7
Arbetat utanför 
familjeföretaget i 1-3 år    

 1-Stämmer inte alls 43 45,3
 2 9 9,5
 3 6 6,3
 4 10 10,5
 5-Stämmer mycket bra 15 15,8
 Ingen åsikt 12 12,6
Visa prov på rätt vilja och bra 
självförtroende    

 1-Stämmer inte alls 17 17,9
 2 2 2,1
 3 8 8,4
 4 25 26,3
 5-Stämmer mycket bra 35 36,8
 Ingen åsikt 8 8,4
Testad på de förmågor som 
krävs av en majoritetsägare    

 1-Stämmer inte alls 20 21,1
 2 6 6,3
 3 11 11,6
 4 23 24,2
 5-Stämmer mycket bra 22 23,2
 Ingen åsikt 13 13,7
Arbetat på alla stationer inom 
företaget    

 1-Stämmer inte alls 24 25,3
 2 7 7,4
 3 12 12,6
 4 19 20
 5-Stämmer mycket bra 26 27,4
 Ingen åsikt 7 7,4
N=95  
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Tabell 16: Har du (yngre generationen) någon arbetslivserfarenhet utanför 
familjeföretaget? 

Arbete utanför familjeföretaget Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 81 85,3 

Nej 14 14,7 

N = 95   Medelvärde 1.15    Standardavvikelse 0.356  

 

 
Tabell 17: Känner Du i yngre generationen obehag över att ta över 
majoritetsägandet av aktierna i familjeföretaget? 

Personliga faktorer som hämmar 
ägarskiftet Rating level 

Antal 
Respondenter 

Procentuell 
fördelning 

  
Jag kände rädsla över att inte 1-Stämmer inte alls 37 38,9
kunna axla ansvaret som krävs för 2 12 12,6
att driva ett företag 3 24 25,3
 4 14 14,7
 5-Stämmer mycket bra 5 5,3
 Ingen åsikt 3 3,2
  
Rädsla över att förlora min 1-Stämmer inte alls 58 61,1
nuvarande identitet (kopplad till 2 18 18,9
visst arbete) 3 8 8,4
 4 4 4,2
 5-Stämmer mycket bra 2 2,1
 Ingen åsikt 5 5,3
  
Jag kände olust över att inte 1-Stämmer inte alls 70 73,6
längre känna mig behövd inom 2 9 9,5
det område jag nu är eller tidigare 3 4 4,2
var verksam 4 1 1,1
 5-Stämmer mycket bra 2 2,1
 Ingen åsikt 9 9,5
  
Rädsla över att medarbetare i 1-Stämmer inte alls 45 47,4
företaget inte kommer att gilla 2 23 24,2
och verka utifrån de värderingar 3 12 12,6
som jag vill implementera i  4 6 6,3
företaget 5-Stämmer mycket bra 4 4,2
  Ingen åsikt 5 5,3
N=95  
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Tabell 18: Fanns det enligt majoritetsägaren oenighet bland yngre generationen 
om vem som skulle ta över ägarrollen? 

 

Tabell 19: Dina (yngre generationen) erfarenheter av att växa upp i en 
företagarfamilj. 

Antal 
Respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Besökte du redan i tidig ålder (8-15 år) 
företagets område samt träffade 
personalen Ja 80 84,2 
 Nej 15 15,8 
Träffade du  i åldern (8-15 år), 
nyckelpersoner i företaget som var 
verksamma internt och externt Ja 77 81,1 
 Nej 18 18,9 
Introducerades du i företagets 
verksamhet i tidig ålder (8-15 år) Ja 64 67,4 
 Nej 31 32,6 
Blev du automatiskt involverad i 
företagets verksamhet genom 
konversationerna i hemmet Ja 77 81,1 
 Nej 18 18,9 
Var din utbildning inriktad på att möta 
företagets behov Ja 40 42,1 
 Nej 55 57,9 
Har det i din familj alltid uppmuntrats till 
öppen kommunikation och konfliktlösning Ja 68 71,6 
 Nej 27 28,4 
Har du och den tidigare/kvarvarande 
majoritetsägaren lätt för att dela viktig 
information med varandra Ja 77 81,1 
 Nej 18 18,9 
Känner alla i familjen ett ansvar mot 
företaget Ja 75 78,9 

  Nej 20 21,1 

N=95 

 

Yngre generationen Antal Respondenter Procentuell fördelning 
Ja 4 2,8

Nej 130 90,9

Vet ej 9 6,3

N=143    Medelvärde 2.03     Standardavvikelse 0.301  
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Tabell 20: Känner/kände Du i äldre generationen rädsla inför att överlämna 
majoritetsägandet i familjeföretaget? 

  Rating level 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Rädsla över att den nya 1-stämmer inte alls 16 45,7 
ägaren inte skall kunna axla 2 5 14,3 
ansvaret som krävs för att 3 8 22,9 
driva företaget 4 2 5,7 
 5-stämmer mycket bra 1 2,9 
 Ingen åsikt 3 8,6 
Ovilja att förlora min 1-stämmer inte alls 19 54,3 
identitet som egen företagare 2 4 11,4
 3 6 17,1 
 4 0 0
 5-stämmer mycket bra 3 8,6 
 Ingen åsikt 3 8,6
Obehagskänsla över att inte 1-stämmer inte alls 15 42,9
ha något att sysselsätta mig 2 8 22,9 
med när jag lämnar 3 5 14,3
majoritetsägandet i företaget 4 2 5,7 
 5-stämmer mycket bra 2 5,7
 Ingen åsikt 3 8,6 
Olust över att inte längre 1-stämmer inte alls 14 40
känna mig behövd 2 5 17,1 
 3 6 14,3
 4 4 11,4 
 5-stämmer mycket bra 3 8,6
 Ingen åsikt 3 8,6 
Rädsla över att företaget inte 1-stämmer inte alls 19 54,3 
kommer ha kvar de 2 7 20
värderingar som jag 3 2 5,7 
implementerat i företaget 4 2 5,7
 5-stämmer mycket bra 2 5,7 
 Ingen åsikt 3 8,6
Rädsla över att mitt livsverk 1-stämmer inte alls 18 51,4
skall gå under 2 9 25,7 
 3 3 8,6
 4 1 2,9 
 5-stämmer mycket bra 1 2,9
  Ingen åsikt 3 8,6 

N=35    
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Tabell 21: Jag (yngre generationen) har/hade en stark vilja och drivkraft/mo 
tivationsnivå att ta på mig ansvaret som ny ägare i företaget? 

 

Tabell 22: Eftersträvade Du (yngre generationen) att bli delägare i familjeföretaget? 

 

Tabell 23: Hur försökte Du i yngre generationen att bli delägare i familjeföretaget? 

 

Tabell 24: I vilken ålder började Du i yngre generationen att arbeta i 
familjeföretaget? 

Ålder Antal respondenter Procentuell fördelning 

-16 60 63,1 

17-19 14 14,7 

20- 20 21,1 

Har inte arbete i företaget 1 1,1 

N=95   Medelvärde 1.60    Standardavvikelse 0.856  

 Antal Respondenter Procentuell fördelning

1-Mycket omotiverad 1 1,1

2 2 2,1

3-varken eller 7 7,4

4 29 30,5

5-Mycket motiverad 56 58,9

N=95    Medelvärde 4.44     Standardavvikelse 0.808 

  Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 44 46,3 

Nej 46 48,4 

Vet ej 5 5,3 

N=95    Medelvärde 5.26     Standardavvikelse 0.224  

  Antal Respondenter 

Genom diskussioner 34 

Förslag om gåva av aktier i företaget 8 

Förfrågan om testamentesförordnande 1 

Annat sätt 7 

N=44. Fem av respondenterna hade försökt med mer än en av de ovanstående kategorierna 
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Tabell 25: Vem tog enligt majoritetsägaren initiativet till ägarskiftet i 
familjeföretaget? 

 Antal respondenter Procentuell fördelning
  
Överlåtaren av aktierna 84 58,7 
  
Erhållaren av aktierna 30 21 
  
Både erhållaren & överlåtaren 18 12,6 
  
Andra personer* 11 7,7 
   

N=143. Andra personder* (revisor, VD, delägare)  

 

Tabell 26: Hur nöjd/missnöjd är Du med hur valet av ny ägare kommunicerades 
till familjemedlemmar som arbetar i företaget? 

 

Tabell 27: Hur nöjd/missnöjd är Du med hur valet av ny ägare kommunicerades 
till nyckelpersoner inom  företaget? 

 Antal Respondenter Pocentuell fördelning
  

1- Missnöjd 2 1,5 
2 2 1,5 
3 12 9,2 
4 30 23,1 

5- Mycket nöjd 66 50,8 
  

Vet ej 18 13,9 
  

N = 130   Medelvärde 4.62    Standardavvikelse 0.991  

 

 Antal Respondenter Procentuell fördelning
  

1- Missnöjd 2 1,5 
2 1 0,8 
3 12 9,2 
4 22 16,9 

5- Mycket nöjd 72 55,4 
  

Vet ej 21 16,2 
  

N = 130   Medelvärde 4.72   Standardavvikelse 0.973  
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Tabell 28: Finns/fanns det ett bestämt framtida datum där överförandet av 
aktierna till den yngre generationen skall/skulle vara klart?  

 

Tabell 29: Ange vilka av dessa personer som känner/kände till att det finns/fanns 
ett bestämt framtida datum då överförandet av aktierna till den yngre generationen 
skall/skulle vara klart? 

 Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 40 30,8 

Nej 90 69,2 

N=130    Medelvärde 1.69     Standardavvikelse 0.463 
 

 

  Antal Respondenter Procentuell fördelning

Några i äldre generationen  

 Ja 19 47,5

 Ej valt 21 52,5

  

Andra familjemedlemmar  

 Ja 26 65

 Ej valt 14 35

  

Kompanjoner (del-ägare)  

 Ja 15 37,5

 Ej valt 25 62,5

  

Revisor/Jurist  

 Ja 33 82,5

 Ej valt 7 17,5

  

Andra personer*  

 Ja 7 17,5

 Ej valt 33 82,5

  

N=40 *arbetare, banken, kreditgivare och fru/sambo. 
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Tabell 30: Jag (äldre generationen) hade en mentor (rådgivare) när jag tog över 
rollen som ägare och/eller ledare i familjeföretaget ? 

 Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 13 37,1 

Nej 22 62,9 

N=35   Medelvärde 1.63   Standardavvikelse 0.490   

 

Tabell 31: Du som inte hade någon mentor/rådgivare kände Du (äldre 
generationen) behov av det? 

 

Tabell 32: Jag (yngre generationen) har/hade en mentor (rådgivare) som stöd 

under generationsskiftesprocessen ? 

 

  

 
 

Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 4 18,2 

Nej 18 81,8 

N=22    Medelvärde 1.82    Standardavvikelse 0.395   

 
 

Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 35 36,8 

Nej 60 63,2 

N=95    Medelvärde 1.63    Standardavvikelse 0.485   
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Tabell 33: Dessa personer användes som mentorer/rådgivare åt den yngre 
generationen under generationsskiftesprocessen 

 

Tabell 34: Ni i yngre generationen som inte hade en mentor som stöd under 
generationsskiftesprocessen, skulle ni ha uppskattat det stödet? 

 

Tabell 35: Jag har/hade en mentor (rådgivare) som stöd för rollen som (blivande) 
ägare och/eller ledare i familjeföretaget? 

 

Antal Respondenter 

Familjemedlemmar som arbetar i företaget 17 

Familjemedlemmar som inte arbetar i företaget 4 

VD 4 

Utomstående chefspersoner i företaget 4 

Andra anställda 4 

Den nuvarande eller tidigare majoritetsägaren 8 

Styrelseledamot 9 

Revisor 16 

Annan Person* 8 
* advokat, andra företagare, fd VD styrelseordförande i annat bolag, utomstående konsult, skuggstyrelse i form av 
IFL. 18 respondenter hade mer än en mentor som stöd under generationsskiftesprocessen   

 Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 22 36,7 

Nej 38 63,3 

N=60   Medelvärde 1.63    Standardavvikelse 0.486   

 Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 41 43,2 

Nej 54 56,8 

N=95    Medelvärde 1.57    Standardavvikelse 0.498   
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Tabell 36: Dessa personer användes som mentorer/rådgivare, dvs. som stöd för 
den yngre generationen i rollen som ny ägare/ledare i familjeföretaget. 

Mentorskap Antal Respondenter
  
Familjemedlemmar som arbetar i företaget 18 
  
Familjemedlemmar som inte arbetar i företaget 9 
  
VD 5 
  
Utomstående chefspersoner i företaget 2 
  
Andra anställda 5 
  
Den nuvarande eller tidigare majoritetsägaren 6 
  
Styrelseledamot 14 
  
Revisor 15 
  
Annan Person* 12 
*Advokat, vänner, utomstående företagare, F.d. VD/ordförande i annat bolag, personlig coach och 
kunder.  18 respondenter hade mer än 1 mentor som stöd under generationsskiftesprocessen. 

 

Tabell 37: Kände Du i yngre generationen, som inte hade någon mentor/rådgivare 
som stöd för din blivande roll som ägare/ledare, ett behov av att ha ett sådant stöd? 

Mentorskap Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 15 27,8 

Nej 39 72,2 

N=54   Medelvärde 1.72    Standardavvikelse 0.452   
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Tabell 38: Anser du (majoritetsägare) att möjligheten att genomföra ett ägarskifte 
i något avseende påverkades av lagstiftningen (skatterättsliga regler m.m.)? 

 Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 71 49,7 

Nej 29 20,3 

Vet ej 43 30,1 

N=143    Medelvärde 1.80    Standardavvikelse 0.874   

 

Tabell 39: Fanns enligt majoritetsägaren aktieägaravtal och/eller klausul i 
bolagsordningen (avyttringsbegränsningar), som begränsade möjligheterna till 
övergång av äganderätten till aktier i företaget till annan person än tidigare delägare 
(s.k. hembudsplikt)? 

 Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 76 53,1 

Nej 67 46,9 

N=143    Medelvärde 1.47    Standardavvikelse 0.501 
 

 

Tabell 40: Om Ja, det finns avyttringsbegränsningar: Har de på något sätt försvårat 
genomförandet av ert ägarskifte eller kommer de att försvåra ägarövergången? 

 

  

 Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 3 3,9 

Nej 73 96,1 

N=76    Medelvärde 1.96    Standardavvikelse 0.196  
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Tabell 41: Vilka metoder användes för ägarskifte under livstiden? 

Olika metoder för ägarskifte inom familjen Frekvens 
Procentuell 
fördelning 

  
Testamente (helt eller delvis) 6 4,72 
  
Gåva 78 61,42 
  
Försäljning av aktier till pris under marknadsvärdet 20 15,75 
  
Intern aktieövertlåtelse 25 19,69 
  
Vinstbolagstransaktion 1 0,79 
  
Stiftelse, utländsk stiftelse, trust 0 0 
  
Fission 2 1,57 
  
Försäljning av inkråm till pris under marknadsvärdet 8 6,30 
  
Successiv överföring 22 17,32 
  
Annan metod 21 16,54 

N=127. Respondenterna kunde ange mer än ett alternativ.  

 

Tabell 42: Hur viktigt anser Du att det är att kompensera syskon och arvingar  för 
att ägarskiftet skall bli lyckat? 

 Rating level Antal 
Respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Vikten av att kompensera 
syskon och arvingar vid 
ägarskiftet 1-Saknar helt betydelse 7 5,4 

 2 4 3,1 

 3 18 13,8 

 4 28 21,5 

 5-Är helt avgörande 48 36,9 

  Ingen åsikt 25 19,3 

N= 130    Medelvärde 4.39    Standardavvikelse 1.321     
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Tabell 43: Är, enligt majoritetsägaren, de ny/nya ägarna i den yngre generationen 
nöjda/missnöjda med ägarskiftet? 

 

Tabell 44: Är, enligt majoritetsägaren, familjemedlemmar som inte blev nya ägare 
nöjda/missnöjda med ägarskiftet? 

 Nivå 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Familjemedlemmar 
(inte ägare) 

1-Mycket missnöjd 2 3,4 

 2 4 6,8 

 3 9 15,2 

 4 15 25,4 

 5-Mycket nöjd 29 49,2 

N=59    

 

Tabell 45: Är, enligt majoritetsägaren, delägarna nöjda/missnöjda med ägarskiftet? 

 Njivå 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Kompanjoner 
(delägare) 

1-Mycket missnöjd 0 0 

 2 1 2,3 

 3 6 14,3 

 4 9 21,4 

 5-Mycket nöjd 26 62 

N=42    

  

 Nivå 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Nya ägare i yngre 
generationen 

1-Mycket missnöjd 1 1,1 

 2 2 2,2 

 3 8 8,9 

 4 31 34,5 

 5-Mycket nöjd 48 53,3 

N=90    
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Tabell 46: Är, enligt majortietsägaren, medlemmarna i ledningen nöjda/missnöjda 
med ägarskiftet? 

 

Tabell 47: Är, enligt majoritetsägaren, företagets kunder nöjda/missnöjda med 
ägarskiftet? 

Nivå 
Antal

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Kunder  1-Mycket missnöjd 0 0 

2 1 1,7 

3 2 3,3 

4 25 41,7 

  5-Mycket nöjd 32 53,3 

N=60 

 

Tabell 48: Är, enligt majoritetsägaren, leverantörerna nöjda/missnöjda med 
ägarskiftet? 

Nivå Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Leverantör 1-Mycket missnöjd 0 0 

2 2 3 

3 4 7 

4 18 31 

  5- Mycket möjd 34 59 

N=58 
  

 Nivå Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Medlemmar i 
ledningen 

1-Mycket missnöjd 0 0 

 2 0 0 

 3 7 11 

 4 17 27 

 5-Mycket nöjd 39 62 

N=63    
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Tabell 49: Är, enligt majoritetsägaren, konkurrenterna nöjda/missnöjda med 
ägarskiftet? 

 Nivå Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Konkurrenter 1-Mycket missnöjd 2 7,7 

 2 1 3,8 

 3 2 7,7 

 4 10 38,5 

 5-Mycket nöjd 11 42,3 

N=26    

 

Tabell 50: Vikten av att den närmaste familjekretsen är enig om vem/vilka som 
skall bli nya ägare. 

 Rating level 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Vikten av att den närmaste 
familjekretsen är överrens om  

1-Saknar helt betydelse 2 1,5 

vem/vilka som skall bli ny(a)  2 2 1,5

ägare 3 12 9,2

 4 41 31,5

 5-Är helt avgörande 62 47,7

  

 Ingen åsikt 11 8,5

N=130    Medelvärde 4.48    Standardavvikelse 0.942      
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Tabell 51: Uttryckte följande personer, enligt majortitetsägaren, 
synpunkter/åsikter  om vem/vilka som bör bli nästa ägare? 

Intressegrupper Antal Respondenter Procentuell fördelning
Delägare  
 Ja 48 33,6 
 Nej 89 62,2 
 Vet ej 6 4,2 
Medlemmar i ledningen  
 Ja 44 30,8 
 Nej 95 66,4 
 Vet ej 4 2,8 
Kunder & Leverantörer  
 Ja 8 5,6 
 Nej 123 86 
 Vet ej 12 8,4 
Samarbetade företag & 
konkurrenter 

   

 Ja 6 4,2 
 Nej 125 87,4 
 Vet ej 12 8,4 
Kreditgivare  
 Ja 8 5,6 
 Nej 123 86 
 Vet ej 12 8,4 
N=143  

 

Tabell 52: Vikten av att företagets ledning är införstådda med ägarförändringen. 

 
Rating level 

Antal 
Respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Vikten av att företagets 
ledning är införstådda med 
ägarförändringen 

1-Saknar helt 
betydelse 

3 2,3 

 2 2 1,5

 3 12 9,2

 4 36 27,7

 5-Är helt avgörande 62 47,8

  

 Ingen åsikt 15 11,5

N=130    Medelvärde 4.52    Standardavvikelse 1.021     
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Tabell 53: Finns/fanns det förhållanden som, enligt majoritetsägaren, orsakats av 
lokala eller regionala myndigheter (kommunen eller  länsstyrelsen) och som 
påverkar(-de) valet av ny  majoritetsägare i företaget? 

  
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Kommun/Länsstyrelse  

 Ja 2 1,4

 Nej 137 95,8

 Vet ej 4 2,8

  

N=143    Medelvärde 2.01   Standardavvikelse 0.205 

 

Tabell 54: Vilka skatter anser du hämmar ägarskiftet och därmed borde avskaffas? 

 
 

Antal 
Respondenter 

Procentuell 
fördelning 

  
Kapitalskatt överföring mot 
marknadsvärdet 

Ja 16 27,1 

 Ej valt 43 72,9
Kapitalskatt överföring under 
marknadsvärdet 

Ja 32 54,2 

 Ej valt 27 45,8

Andra skatter Ja 20 33,9

 Ej valt 39 66,1

N=59  

 

Tabell 55: Anser majoritetsägaren att all eventuell beskattning vid ägarskifte inom 
familjen bör skjutas upp (genom att en förvärvare övertar den tidigare ägarens 
skattemässiga situation) till dess att familjen säljer företaget mot marknadsvärdet till 
utomstående ? 

 Antal respondenter Procentuell fördelning

Ja 
 

79 55,2 

Nej 
 

64 44,8 
  

N=143   Medelvärde 1.45   Standardavvikelse 0.499  
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Tabell 56: Vikten av att starta överföring av aktier i god tid. 

 Rating level 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Vikten av att starta överföring 
av aktier i god tid 

1-Saknar helt betydelse 5 3,8 

 2 10 7,7
 3 28 21,5
 4 39 30
 5-Är helt avgörande 36 27,8
  
 Ingen åsikt 12 9,2

N=130    Medelvärde 3.98    Standardavvikelse 1.236    

 

Tabell 57: Vikten av att i god tid träna den nya ägaren. 

 Rating level 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Vikten av att I god tid träna 
den nya ägaren 

1-Saknar helt betydelse 2 1,5 

 2 2 1,5
 3 16 12,3
 4 45 34,6
 5-Är helt avgörande 53 40,9
  
 Ingen åsikt 12 9,2

N=130    Medelvärde 4.39    Standardsvvikelse 0.976    

 

Tabell 58: Vikten av att den närmaste familjekretsen är överrens om vem/vilka 
som skall bli ny(a) ägare. 

 Rating level 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Vikten av att den närmaste 
familjekretsen är överrens 
om vem/vilka som skall 

1-Saknar helt betydelse 2 1,5 

bli ny(a) ägare 2 2 1,5
 3 12 9,2
 4 41 31,5
 5-Är helt avgörande 62 47,7
  
 Ingen åsikt 11 8,5

N=130    Medelvärde 4.48    Standardavvikelse 0.942    
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Tabell 59: Vikten av att övriga delägare är införstådda med ägarförändringen. 

 Nivå 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Vikten av att övriga 
delägare är införstådda 
med ägarförändringen 

1-Saknar helt betydelse 2 1,5 

 2 2 1,5
 3 9 6,9
 4 30 23,1
 5-Är helt avgörande 59 45,4
  
 Ingen åsikt 28 21,5

N=130    Medelvärde 4.74    Standardsvvikelse 1.023 

 

Tabell 60: Vikten av att företagets ledning är införstådda med ägarförändringen. 

 Rating level 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Vikten av att företagets 
ledning är införstådda med 
ägarförändringen 

1-Saknar helt betydelse 3 2,3 

 2 2 1,5
 3 12 9,2
 4 36 27,7
 5-Är helt avgörande 62 47,8
  
 Ingen åsikt 15 11,5

N=130    Medelvärde 4.52    Standardavvikelse 1.021 

 

Tabell 61: Vikten av att företagets kreditgivare är införstådda med 
ägarförändringen. 

 Rating level 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Vikten av att företagets 
kreditgivare är införstådda 
med ägarförändringen 

1-Saknar helt betydelse 4 3,1 

 2 4 3,1
 3 24 18,5
 4 39 30,1
 5-Är helt avgörande 40 30,8
  
 Ingen åsikt 19 14,6

N=130    Medelvärde 4.26    Standardavvikelse 1.191 
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Tabell 62: Vikten av att företagets kunder/leverantörer är införstådda med 
ägarförändringen. 

 Rating level 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Vikten av att företagets kunder/
leverantörer är införstådda med 
ägarförändringen 

1-Saknar helt betydelse 10 7,7 

 2 15 11,5
 3 36 27,7
 4 36 27,7
 5-Är helt avgörande 14 10,8
  
 Ingen åsikt 19 14,6

N=130    Medelvärde 3.66    Standardavvikelse 1.423  

 

Tabell 63: Vikten av att skapa ett familjeråd. 

 Rating level 
Antal 

Respondenter 
Procentuell 
fördelning 

Vikten av att skapa ett 
familjeråd 

1-Saknar helt betydelse 10 7,7 

 2 16 12,3
 3 40 30,8
 4 24 18,5
 5-Är helt avgörande 21 16,2
  
 Ingen åsikt 19 14,6

N=130    Medelvärde 3.67    Standardavvikelse 1.465   

 

Tabell 64: Vad var syftet med att använda en familjeintern aktieöverlåtelse såsom 
medel för generationsskiftet? 

Antal Respondenter
 

Undvika för hög skatt 16 
  
Eljest hade förvärvet blivit för dyrt för köparen 7 
  
Möjliggöra ersättning till äldre generationen 8 
  
Annat skäl* 4 

 

N=25 *det fanns flera syskon i familjen, vet ej. Respondenterna kunde välja mer än ett alternativ 
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Tabell 65: Anser majoritetsägaren att slopandet av arvs- och gåvoskatten 
underlättar ägarskiften i allmänhet? 

 

Tabell 66: Finns det därmed ingen anledning att planera för ägarskiften i 
familjeföretag? 

 

Tabell 67: Anser majoritetsägaren att det finns fler skatter som hämmar 
ägarskiften än arvs-och gåvoskatten? 

 
Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 59 41,3 

Nej 84 58,7 

N=143     Medelvärde 1.59    Standardavvikelse 0.494  

 

 

Arvs- & gåvoskatt Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 132 92,3 

Nej 11 7,7 

N=143    Medelvärde 1.08    Standardavvikelse 0.267  

Arvs- & gåvoskatt Antal Respondenter Procentuell fördelning 

Ja 12 9,1 

Nej 97 73,5 

Vet ej 23 17,4 

N=132    Medelvärde 2.08    Standardavvikelse 0.510  
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