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Abstrakt 

En generationsväxling innebär att man lämnar över ett företag till en familjemedlem eller 
till en nära släkting. Det är väldigt individuellt hur ett företag gör eftersom en 
generationsväxling kan göras på många olika sätt. Planeringen av en generationsväxling 
räcker länge och normalt tar det mellan tre och fem år. Syftet med studien var att ta reda 
på vad som skulle vara en bra lösning för företaget X Ab så att det skulle bli en lyckad 
generationsväxling.  
 
I den teoretiska delen av arbetet beskrivs allmänt vad en generationsväxling innebär samt 
vilka olika alternativ det finns och hur de olika alternativen påverkas av beskattningen. I 
den empiriska delen användes den kvalitativa metoden. En uträkning av företagets värde 
samt aktiernas gängse värde har även gjorts för att kunna räkna ut hur övertagaren 
beskattas i de olika alternativen gåva, gåvoartat köp och köp. Dessutom undersöktes ifall 
ett alternativ skulle vara att man löser in bolagets egna aktier.  
 
Efter en jämförelse mellan de olika generationsväxlingsalternativen samt även beaktat att 
det kommer beröra många personer, visar resultatet att det bästa alternativet för 
företaget skulle vara att lösa in bolagets aktier. Således skulle den nya generationen ges 
möjlighet till att köpa aktier i företaget.  
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Tiivistelmä 

Sukupolvenvaihdos tarkoittaa sitä, että joku luovuttaa yrityksensä perheenjäsenelle tai 
lähisukulaiselle. On hyvin yksilöllistä, miten yritys tekee tämän koska 
sukupolvenvaihdoksen voi tehdä monella eri tavalla. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu 
kestää kauan ja normaalisti sukupolvenvaihdos kestää kolmesta viiteen vuotta. 
Tutkimuksen tarkoitus oli saada selville, mikä olisi hyvä ratkaisu yritykselle X Ab, jotta 
sukupolvenvaihdoksesta tulisi onnistunut.  
 
Tutkimuksen teoriaosassa kuivaillaan mitä sukupolvenvaihto tarkoittaa sekä minkälaisia 
erilaisia vaihtoehtoja on ja miten veroitus vaikuttaa siihen. Empiirisessä osassa käytettiin 
kvalitatiivista menetelmää. On tehty laskelma sekä yrityksen arvosta että osakkeiden 
tavanomaisesta arvosta, jotta voidaan laskea, miten haltuunotto verotetaan 
vaihtoehdoissa lahja, lahjanluonteinen kauppa ja osto. Tämän lisäksi tutkittiin jos yksi 
vaihtoehto voisi olla lunastaa yrityksen omat osakkeet.  
 
Sukupolvenvaihdoksessa on erilaisia vaihtoehtoja ja on otettu huomioon myös se, että 
sukupolvenvaihdos koskee monta ihmistä. Vertailun jälkeen tulos näyttää, että paras 
vaihtoehto yritykselle olisi lunastaa yrityksen osakkeet. Näin annettaisiin uudelle 
sukupolvelle mahdollisuus ostaa yrityksen osakkeita.  
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Abstract 

A change of generation means that you pass a company forward to a family member or to 
a close relative. The change of generation is a complex and personal procedure since there 
are several alternatives to consider. The planning of a change of generation takes time and 
the change of generation usually takes between three and five years. The aim of the study 
was to find out what the best possible solution would be for company X Ab so that the 
change of generation would succeed.  
 
In the theoretic part of the thesis there is a description of what a change of generation 
means and which different alternatives there are and how the alternatives will be affected 
by the taxation. The qualitative method was used in the empirical part. A calculation of the 
company’s worth and the current worth of the stocks has also been done so that it would 
be possible to calculate how the grantee will be taxed in the different alternatives gift, gift-
like sale and purchase. In addition, an analysis was made to determine if one alternative 
could be to cash in the company’s stocks.   
 
The results show that, after a comparison between the different alternatives of a change 
of generation and also considering that a lot of people will be involved, the best alternative 
for the company would be to cash the company’s stocks. In that way the new generation 
would be given the possibility to buy stocks in the company.  
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer inledningsvis en introduktion till ämnet där bland annat lite fakta om 

ägarbyten tas upp samt varför jag har valt att skriva om detta ämne i mitt examensarbete. 

Sedan kommer en beskrivning av syftet och problemet med själva arbetet. Därefter beskrivs 

de avgränsningar som gjorts för arbetet, slutligen i det sista underkapitlet presenteras 

forskningsmetoden som valts för detta arbete.  

1.1 Introduktion 

Under det kommande tio året kommer det totalt finnas cirka 50 000 företag som kommer att 

göra ett ägarbyte. Nästan 80 procent tror att de kommer att kunna överföra sin verksamhet 

till nya händer. Totalt uppskattas att cirka 46 procent kommer att säljas till någon 

utomstående, med andra ord kommer det att vara fråga om 34 000 företag som kommer att 

finnas till försäljning. De som önskar att det sker en generationsväxling är totalt 24 procent, 

det vill säga 13 500 företag skulle föras vidare till någon familjemedlem eller någon nära 

släkting. Den del som tror att entreprenörskapet helt och hållet kommer läggas ner är 22 

procent, vilket i sin tur innebär att cirka 21 500 helt skulle sluta med verksamheten. 

Majoriteten av de som tror att verksamheten kommer läggas ner berördes starkare av 

enmansföretagare. Den sista sju procenten uppskattade att man skulle hitta någon av de 

nuvarande ägarna. (Elinkeinoelämän, 2018) 

En generationsväxling inom ett företag innebär att ägandet av företaget förs över till 

familjemedlemmar eller till någon nära släkting. När man gör ett ägarbyte i form av en 

generationsväxling bör man se det som en möjlighet för företaget att växa och eventuellt 

internationalisera bolaget.  (Vasek, 2018) När man skall genomgå en generationsväxling kan 

man göra det på flera olika sätt. Beroende på vilket alternativ man väljer påverkas det av 

beskattningen. Ifall ägarna har dött innan generationsväxlingen kommer det att vara fråga 

om ett testamente eller arv. (Skatteförvaltningen, 2013) Vid en generationsväxling blir det 

även aktuellt att värdera företaget, det finns två alternativ man kan välja på, substansvärde 

och avkastningsvärde.  

Varför jag har valt att skriva om generationsväxling i mitt examensarbete är på grund av att 

detta ämne kommer att vara väldigt aktuellt inom några år för case företaget. Jag själv 

kommer att beröras av denna generationsväxling och har därför valt att undersöka hur en 

generationsväxling går till och vilka alternativ det finns samt vilket av dessa skulle vara det 

bästa alternativet för case företaget. Hur övertagaren kommer att beskattas av de olika 
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alternativen kommer även räknas ut. Jag kommer även att se på case företagets bokslut och 

värdera företaget. Idén är även att case företaget kan använda sig av detta arbete och få tips 

och råd inför kommande generationsväxling.  

1.2 Syfte  

Eftersom företaget X Ab inte vet hur de skall göra vid den kommande generationsväxlingen, 

är syftet med detta examensarbete att ta reda på vad som skulle vara en bra lösning för 

företaget X Ab så att det skulle bli en lyckad generationsväxling. Syftet är även att reda ut 

huruvida övertagaren kommer att beskattas av de olika alternativen. Målet med detta arbete 

är att göra ett slags handbok för case företaget så att de kunde ta hjälp av detta arbete när det 

blir aktuellt för en generationsväxling inom företaget. Tanken med detta arbete är att det inte 

enbart skulle vara till nytta för case företaget, utan det kunde även vara till hjälp för andra 

företag som funderar på att ha en generationsväxling inom företaget men inte vet hur de skall 

gå till väga samt vad de behöver tänka på.  

1.3 Problemformulering 

Inom några år kommer företaget X Ab påbörja planeringen av en generationsväxling. Det 

finns flera olika frågor som måste tas i beaktande. Vad är företagets värde och vad är värdet 

på en aktie? Vad skulle vara det bästa alternativet för företaget X Ab, köp, gåva, gåvoartat 

köp eller lösa in bolagets aktier? Vad behöver man tänka på när det blir dags för en 

generationsväxling? Hur kommer övertagaren att beskattas? Hur skall man göra när det 

handlar om nästan 50 barn som kommer att att beröras av generationsväxlingen? Hur 

kompenserar man de övriga barnen? Svaret på alla dessa frågor kommer att besvaras i 

arbetet.  

1.4 Avgränsning 

I teoridelen har jag valt att skriva allmänt om generationsväxling i ett aktiebolag och vad 

som gäller när man skall genomföra en generationsväxling. Jag kommer även att skriva om 

värdering av ett företag och vilka olika alternativ man kan ha vid en generationsväxling samt 

hur de beskattas. Det kommer att vara väldigt allmänt om generationsväxlingen och det mest 

centrala angående generationsväxlingen kommer att uppkomma i teoridelen.  

I den empiriska delen har jag valt att avgränsa detta arbete till att enbart kolla på 

generationsväxling i onoterade aktiebolag. Detta eftersom case företaget är ett onoterat 

aktiebolag. Jag har även valt att avgränsa arbetet till att endast se på hur övertagaren 
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beskattas av de olika alternativen. Ibland kan överlåtarna ha några krav som man då måste 

ta i beaktande.  

1.5 Forskningsmetod 

Arbetets teoridel kommer att skrivas utgående från litteratur, teoridelen kommer även vara 

som en bas för hela arbetet. I den empiriska delen görs en intervju baserad på en kvalitativ 

forskning. En kvalitativ forskning har valts för att jag anser att jag får bäst svar om jag gör 

en intervju med case företaget, och eftersom jag gör detta för case företaget vill jag gärna se 

vad de har för krav och tankar kring den kommande generationsväxlingen inom företaget.  

2 Vad innebär en generationsväxling?  

I detta kapitel kommer en allmän beskrivning om vad en generationsväxling innebär. Vad 

behöver man tänka på och hur länge på förhand måste man påbörja hela processen? 

Generationsväxling är ingenting som man gör på en kort tid utan det krävs flera år av 

planering. Att ta en sak i taget och planera generationsväxlingen är väldigt viktigt. Då man 

vet vem som skall ta över verkamheten är det bara att sätta igång med förberedelserna.  

På skatteförvaltningens hemsida beskriver de en generationsväxling som sådan att när ett 

aktiebolag, ett personbolag eller en enskild näringsidkare förs över till ägarens barn eller 

någon annan person som kommer att ta över verksamheten är det fråga om en 

generationsväxling. Varje generationsväxling är individuell och kan ha inverkan på 

inkomstbeskattningen, arvs- och gåvobeskattningen, överlåtelsebeskattningen eller 

mervärdesbeskattningen. Skattepåföljder kan även komma för aktiebolag och personbolag. 

Så länge ägarna lever kan en generationsväxling ske på flera olika sätt. Beroende på vad man 

väljer kommer det att påverkas av beskattningen. Ifall ägarna har dött innan 

generationsväxlingen sker det genom testamente eller arv. (Skatteförvaltningen, 2013) Ifall 

det finns i åtankar om en generationsväxling är det väldigt bra att på allvar börja tänka på 

det redan idag även fast det är många år kvar till pensionen. (Vasek, 2018) 

Det finns flera olika alternativ man kan välja mellan då man skall göra en 

generationsväxling. Det alternativ som passar bäst vid en generationsväxling är upp till 

överlåtaren att välja beroende på överlåtarens krav. De tre vanligaste alternativen är köp, 

gåva samt gåvoartat köp.  
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2.1 Planeringen 

Det finns ingenting som säger vad som är det rätta sättet när man genomför en 

generationsväxling. Det viktigaste vid en generationsväxling är att man börjar i god tid med 

planeringen, de bästa är att börja flera år innan generationsväxlingen kommer att ske. Detta 

är en långsiktig process inom företaget och det man också bör komma ihåg är att det kommer 

att vara mycket känslor inblandade. En generationsväxling kan pågå mellan tre och fem år. 

En annan stor utmaning som man bör fundera på i tid är vem som skall ta över företagandet 

samt vad de ska ha för ägarandel. Ifall det finns flera familjemedlemmar eller släktingar bör 

man även beakta hur de eventuellt skall kompenseras ifall de inte tar över företagandet. 

(Vasek, 2018) 

Hur bra en generationsväxling kommer att gå beror främst på hur bra man är att diskutera 

och komma överens om olika saker inom familjen eller släkten gällande familjeföretagets 

framtid. När man skall genomgå en generationsväxling så kan det vara bra att komma ihåg 

att ett byte av en ägare tar lång tid. Nedan kommer jag att presentera några skeden som är 

väldigt bra att följa när man skall genomgå en generationsväxling: 

1. En presentation av företaget samt inlärning för övertagarna. 

2. En tid där båda generationerna tar hand om företaget tillsammans. 

3. Stegvist ge över ansvaret för ledningen. 

4. Genomförande av ägaromstruktureringen. 

5. Utvecklande av familjeföretaget. (Suomi, 2018) 

2.2 De viktiga stegen 

Det finns flera saker man bör komma ihåg innan en generationsväxling skall ske. Förutom 

de olika skeden som presenterades i förra avsnittet och som är bra att tänka på vid en 

generationsväxling så finns även en minneslista på suomen yrittäjät för företagare som skall 

genomgå en generationsväxling så att de vet exakt vad de behöver göra. Då man vet vem 

som skall ta över företaget så är det bara att sätta igång.  
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Tabell 1: Minneslista. (Yrittäjät, 2014) 

 

Börja i god tid. Processen vid en försäljning räcker cirka tio månader, ifall det är mycket och 

det drar ut på tiden så kan det ibland ta över ett år. Det är väldigt bra att man anlitar experter 

samt att man själv som företagare sätter ner både tid och pengar. Många företag skulle kunna 

hjälpa till med försäljningen av verksamheten ifall de skulle se till att fixa saker innan. 

(Yrittäjät, 2014) 

Rådfråga experter. När man tar hjälp av experter sparar företaget tid, riskerna minskar och 

det är även lättare att fatta olika beslut. I de flesta fall är den första diskussionen gratis. När 

man tar hjälp av experter ger de förslag på vad som är det bästa alternativet för företaget. De 

säger även ifall de tycker att företaget borde vänta till senare skede eller ifall man borde 

slopa tanken av en generationsväxling. Även fast det kostar med en expert så lönar det sig 

ändå i slutändan eftersom kostnaderna för det är så små. (Yrittäjät, 2014) 

Samla ihop information. Det är väldigt bra ifall företaget samlar ihop alla viktiga papper och 

dokument så som olika avtal, bokslut, ritningar och andra nödvändiga papper innan 

generationsväxlingen. Dessa viktiga papper vill man ha för de tre senaste åren samlade på 

ett ställe. Det är viktigt att ha alla papper i ordning när man skall sälja ett företag. (Yrittäjät, 

2014) 

Gör en realistisk strategi. Innan försäljningen skall företagaren kolla upp vad som gäller för 

dig vid en överlåtelse av en verksamhet, vilka är fördelarna, vilka problem kan uppstå, vad 

medför det för kostnader samt hur är det med skatterna. Efteråt kan man göra en värdering 

av företaget. Det bästa är att ta en expert som värderar företaget så att det blir värderat så 

korrekt som möjligt. (Yrittäjät, 2014) 
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Gör upp köpebrev. Vid uppgörande av ett köpebrev kan det vara väldigt bra att ha med sig 

en expert. Man behöver veta vad allting som är nedskrivet i köpebrevet betyder i praktiken. 

För köparens del är det viktigt att de läser igenom köpebrevet och förstår påföljderna ifall 

man överträder mot det som står skrivet i avtalet.  (Yrittäjät, 2014) 

Ge över ansvaret. Säljaren bör ge över ansvaret till den som tar över verksamheten och se 

till att den som tar över faktiskt får ta över platsen i företaget. Något som är väldigt viktigt 

är att det faktiskt är så att ansvaret läggs helt över på den som tar över hela verksamheten. 

(Yrittäjät, 2014) 

2.3 Kompensera resterande barn 

Vid en generationsväxling när överlåtarna skall ge över företaget till sina barn kan det många 

gånger vara att det endast är ett av barnen som är villig att ta över verksamheten. De barnen 

som inte kommer att ta över företaget behöver då kompenseras av sina föräldrar med någon 

form av medel eftersom de också behöver få någonting då de inte valde att fortsätta med 

verksamheten. Utgångsläget är olika för alla företag. Ifall det endast finns ett barn inom 

familjen är det inte så svårt för företaget om barnet är redo att ta över företaget. I ett företag 

där det finns många barn som påverkas av generationsväxlingen kan det vara betydligt 

svårare. Om företaget ges bort till barnen till exempel som en gåva så måste de andra barnen 

som inte tar över kompenseras. När man kompenserar de övriga barnen kan det vara till 

exempel att man ger det i form av pengar eller ger bort en sommarstuga eller en del av den, 

man kan också ge något boende, någon annan fast egendom eller så eventuellt en gemensam 

egendom. En kompensation av barn är väldigt individuell för alla företag eftersom alla 

företag är olika. Beroende på hur många barn det är fråga om så kan man utgå ifrån det när 

man skall fundera vad man skall ge för kompensation till de övriga barnen.  (Telefonintervju 

med Kjell Nydahl, Vasek, 11.10) 

2.4 Krav från överlåtaren 

När överlåtaren vid en generationsväxling skall lämna över verksamheten till barnen så vill 

överlåtaren gärna kunna säkerställa sin pension. Oftast vid generationsväxlingar ges 

företaget som en gåva vilket innebär att överlåtaren inte får så mycket medel för företaget. 

För att överlåtaren då skall kunna säkerställa pensionen kan de innan de börjar på med 

generationsväxlingen dela upp bolaget. Det är väldigt vanligt att man delar upp företaget 

innan generationsväxlingen så att man har ett bolag för fastigheten som man kommer att 
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hyra ut och ett bolag för själva verksamheten där alla aktier finns. Överlåtaren hyr då ut 

fastigheten och får således in lite pengar. Hyresintäkterna beskattas då som kapitalinkomst.  

I vissa fall väljer överlåtaren att ha rätt till dividend för de aktier som han överlåter. Detta 

betyder alltså att överlåtaren kan plocka ut dividend för de aktier som han har gett till 

övertagaren. Man måste dra av avkastningsvärdet från företagets gängse värde ifall 

överlåtaren väljer att behålla avkastningsrätten. Värdet på avkastningsvärdet beror på vad 

man har haft för dividendutdelning under de tre till fem föregående åren. När överlåtaren 

väljer att inte ha avkastningsrätten mera kommer det att vara fråga om en skild överlåtelse.  

Alla som är företagare måste ha en Föpl försäkring. När företagaren sedan går i pension får 

man inkomster från det. Ifall man vill få en högre pensionsinkomst så kan man även välja 

att ha en frivillig pensionsförsäkring. Den frivilliga pensionsförsäkringen betalar man via 

företaget och för företaget är den även avdragbar i beskattningen. (Telefonintervju med Kjell 

Nydahl, Vasek, 11.10)  

3 Företagsvärdering  

Ett företags värde är speciellt viktigt att veta då man skall beskattas för överlåtelsen. I detta 

kapitel beskrivs de två olika värderingsmetoderna, substansvärde och avkastningsvärde. 

Substansvärdet är det lägsta man kan värdera ett företag till medan avkastningsvärdet 

räknar nuvärdet av avkastningen företaget väntar i framtiden. I de första underkapitlen görs 

en uträkning på substans- och avkastningsvärdet samt deras gängse värde. I det sista 

underkapitlet beskrivs hur man räknar ut aktiernas gängse värde.  

När man skall sälja sitt företag eller ha ett generationsskifte inom företaget är det aktuellt att 

börja värdera företaget. Oftast när en företagare skall värdera sitt företag så övervärderar de 

företaget, detta eftersom det oftast ligger mycket känslor iblandade. Det är inte så enkelt att 

värdera ett företag, därför rekommenderas att anlita en expert. (Vasek, 2017) Vid värdering 

av ett företag finns det två olika metoder, substansvärde och avkastningsvärde. 

Substansvärde innebär att man ser vad företagets värde kan lägst värderas till medan 

avkastningsvärdet berättar hur man räknar ett företags nuvärde av avkastningen företaget 

väntas att tillverka i framtiden. Man fastställer ett värde för företaget då försäljaren är nöjd 

vad han får för företaget och köparen är villig att betala för det priset. (Heinonen, 2005, s. 

40) 
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3.1 Substansvärde 

Ett företags substansvärde får man då man drar bort tillgångarna från företagets skulder. De 

tillgångar och skulder som man tar i beaktande är de som hör till aktiebolagets 

förvärvskällor. Ifall att skulderna i ett företag skulle vara större än företagets tillgångar, 

skulle substansvärdet vara noll, och den summan som skulderna överstiger tillgångarna beror 

på att gängse värdet minskar. Tillgångarna och skulderna värderar man med hjälp av 

balansräkningen, som tas från den senaste räkenskapsperioden. Till tillgångarna hör 

inventarier, maskiner, bank, fordringar och jordområden. Till skulderna hör det främmande 

kapitalet. Man värderar tillgångarna och skulderna i ett företag till ett gängse värde, alltså 

det sannolika försäljningspriset för egendomen. Vid fastställande av ett gängse värde på en 

förmögenhetspost tittar man på balansvärdet eller på någon annan uppgift som är tillgänglig. 

(Skatteförvaltningen, 2017) 

Tabell 2: Exempel på substansvärde. 

 

I tabellen visar det ett exempel på ett företags tillgångar och skulder. I detta fall är 

tillgångarna större än skulderna och substansvärdet för detta exempel företag skulle då vara 

62 000 € (127 000 minus 65 000).  
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3.2 Avkastningsvärde 

Ett företags avkastningsvärde i beskattningen fastställs med hjälp av uppgifter från tidigare 

år. När man skall räkna ut avkastningsvärdet för ett företag brukar man använda sig av 

resultaträkningen från de tre senaste räkenskapsperioderna. Man räknar alltså ut 

avkastningsvärdet genom att ta medeltalen av företagets resultat, sedan diskonteras 

intäkterna med en räntesats som företaget vill ha och efter det kommer man fram till ett 

avkastningsvärde. (Suomi, 2017) Resultaträkningen bör vara gjord med beaktande på vad 

bokföringslagen säger. (Skatteförvaltningen, 2017) 

Korrigering av resultatet görs genom att ta bort bland annat tillfälliga poster samt 

bokslutsdispositioner. Vid beräkning av avkastningsvärdet använder man sig av formeln 

A=T/i. Betydelsen av formeln är följande: 

A = avkastningsvärde 

T = medeltalet av årsresultatet 

i = kapitaliseringsräntesats 

Kapitaliseringsräntesatsen innebär att man tar fram ett avkastningskrav för objektet samt 

anger risken för det. En ränta med lägre än 15 procent anses vara låg risk medan en ränta 

med över 15 % anses vara mycket stor risk när det är fråga om aktier i ett aktiebolag, detta 

beror själv på hur stor eller liten risk man vill ha. Vid väljande av en räntesats skall man 

beakta den totala avkastningen på kapitalet att den inte görs enbart av en delfaktor utan det 

kan finnas flera.  

Ifall det inte förekommer någonting annat gällande kapitaliseringsräntesatsen används det 

som skatteförvaltningen rekommenderar:  

- 5 % när det handlar om aktielägenheter samt fastigheter som används till bostad eller 

till något annat. 

- 8 % när det är fråga om fastigheter och aktielägenheter som man använder för 

placeringsändamål (exempel på sådana som har det som ändamål är uthyrningar och 

överlåtelsevinster).  

- 8 % när det är fråga om likvida värdepapper. 

- 15 % vid aktier i ett aktiebolag samt även vid andelarna i ett personbolag.  
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- 5 % gäller vid någon annan förmögenhet av passiv natur.  

Exempel på avkastningsvärde:  

Företaget Ab:s resultat var det första året 60 000 euro, det andra året var resultatet -40 000 

euro och det tredje året gick resultatet upp till 70 000 euro. Man börjar med att räkna ut 

medeltalet av resultatet för dessa tre år, alltså (60 000 – 40 000 + 70 000) / 3 = 30 000 euro. 

I detta exempel används kapitaliseringsräntesatsen på 15 procent som skatteförvaltningen 

har angett. Detta skulle då bli 30 000 / 0,15 vilket blir en summa på 200 000 euro. 

Avkastningsvärdet för företaget Ab skulle då bli med 15 procents räntesats totalt 200 000 

euro. (Skatteförvaltningen, 2017) 

3.3 Gängse värde av substans- och avkastningsvärde 

Fastställande av ett företags gängse värde görs med hjälp av substansvärdet och 

avkastningsvärdet. Ifall avkastningsvärdet är större än substansvärdet, innebär det att gängse 

värdet är medeltalet av substansvärdet och avkastningsvärdet. När substansvärdet är samma 

eller större än avkastningsvärdet är gängse värdet för företaget substansvärdet.  

Tabell 3: Uträkning av gängsevärde. 

 

Avkastningsvärdet för ett företag är 130 000 euro och substansvärdet är 20 000 euro. Gängse 

värdet för företaget blir då (130 000 + 20 000) / 2 = 75 000 euro.  

Vid fastställande av ett värde för ett företag, bör man beakta bolagets verksamhet samt i 

vilken situation de befinner sig. Beroende på vad det är för typ av företag kan man lägga 

mera vikt på antingen avkastningsvärdet eller substansvärdet i fastställande av bolagets 

gängse värde. Om ett företag som skall värderas har flera olika verksamheter och som är 

oberoende av varann, kan de olika delarna i företaget värderas skilt. (Skatteförvaltningen, 

2017) 
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3.4 Gängse värde av aktierna 

Vid uträknande av aktiernas gängse värde behövs först ett gängse värde på företaget som 

räknats ut med hjälp av avkastningsvärde eller substansvärde. Aktiernas gängse värde fås 

genom att dividera företagets gängse värde med antal aktier i bolaget. När man fastställer ett 

gängse värde för aktierna behöver man inte beakta ifall en del av aktierna hör till minoritets- 

eller majoritetsaktier, aktierna är av olika sort, ifall aktierna skulle ha inlösnings- eller 

samtyckesklausul eller någon annan utmärkande egenskap. (Skatteförvaltningen, 2017) 

4 Vilka olika alternativ finns det?  

I detta kapitel görs en presentation av de olika alternativen som finns vid en 

generationsväxling. Det finns många olika, men de tre som presenteras i detta kapitel är de 

vanligaste vid en generationsväxling. De tre alternativen är köp, gåva och gåvoartat köp. 

Det är oftast överlåtaren som bestämmer hur man skall göra vid generationsväxlingen. Ifall 

det ges till barnen väljer överlåtaren oftast att ge det som en gåva så att barnen inte behöver 

betala så mycket och ifall överlåtaren vill få ut så mycket som möjligt av företaget är det 

bästa alternativet att sälja.  

Alternativen är alltså köp, gåva samt gåvoartat köp. Skillnaderna mellan dessa tre alternativ 

är att när det är fråga om gåva så är den helt vederlagsfri, det betyder alltså att de som äger 

aktier får ingen ersättning. Gåvoartat köp innebär att priset måste åtminstone vara 75 % eller 

mindre av gängsevärdet medan då det är fråga om ett köp så är priset över 75 % av gängse 

värdet. (Lindgren & Immonen, 2013, s. 5) 

Tabell 4: Skillnad på de tre olika alternativen.  (Lindgren & Immonen, 2013) 
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4.1 Gåva 

När det är fråga om en gåva innebär det att själva föremålet samt äganderätten förs över till 

någon annan utan vederlag. När gåvomottagaren har tagit emot gåvan anses det vara färdigt. 

Till exempel om en gåva är i form av aktier eller värdepapper anses det vara klart då den 

som skall ta över får aktiebrevet eller om det är någon värdeandel bör de vara inlagda på 

värdeandelskontot. (Lakari & Engblom, 2009, s. 15) 

En gåva som fåtts till exempel av en make, någon släkting eller deras make eller någon 

närstående person som bor under samma tak som gåvotagaren, bör anmälas till magistraten. 

Denna anmälan måste göras ifall gåvan är i form av en lös egendom. Ifall det är en vanlig 

gåva behövs ingen anmälan göras. Man behöver göra denna anmälan eftersom mottagaren 

kan få skydd mot gåvogivarens borgenärer, ifall de skulle kräva tillbaka sin andel till 

exempel efter en konkurs. Då man har gjort denna anmälan så börjar det löpa, när tiden har 

gått ut så kan de som har gett gåvan inte längre kräva tillbaka gåvan. Ifall man inte skulle ha 

gjort denna anmälan så börjar ingen frist löpa. Denna anmälan kan göras både av den som 

tar emot gåvan och den som ger gåvan. De som tar emot gåvan brukar ha intresse av att 

anmäla detta så fort de har tagit emot gåvan. (Magistraten, 2018) 

När man skall lämna över en egendom är det väldigt bra att göra upp ett gåvobrev. I 

gåvobrevet skall det stå all information gällande gåvan, uppgifter om gåvogivaren samt 

gåvomottagaren, syftet med gåvan och även tiden för när överföringen av egendomen 

kommer ske. När man ger det som en gåva då det är fråga om generationsväxling så är det 

bra att skriva i gåvobrevet att det inte är fråga om något förtidsarv. Den som ger bort gåvan 

kan själv välja att hålla gåvobrevet för sig själv. (Lindgren & Immonen, 2013, s. 91) 

4.2 Gåvoartat köp 

Ett gåvoartat köp eller som det också heter köp av gåvokaraktär innebär att när en ersättning 

i ett köp skall uppgå till 75 procent av ägodelens gängse värde är det fråga om ett gåvoartat 

köp. Det är då skillnaden mellan den överenskomna köpesumman och gängse värdet som är 

en gåva. Vid denna typ av köp behöver man lämna in en gåvoskattedeklaration till 

skatteförvaltningen.  (Skatteförvaltningen, 2018) 

Om man säljer företaget för lägre än 75 procent av gängse värdet betraktas skillnaden mellan 

detta som en gåva till köparen från säljaren. Priset måste överstiga med 75 procent av gängse 

värde för att köpet inte skall behöva beskattas som en gåva. Vid generationsskiften kan 

bestämmelserna angående skattelättnaden medföra att priset kan understiga 75 procent av 
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bolagets gängse värde, utan att det skall betraktas som en gåva när man tar skillnaden mellan 

företagets gängse värde och det betalda priset. (Lakari & Engblom, 2012, s. 13) 

Exempel på gåvoartat köp när gåvan understiger 5000 euro.  

Pappa Tom har valt att sälja sina aktier i företaget Ab till sin dotter Kajsa för 8000 euro. 

Gängse värde för aktierna är 11 000 euro. Eftersom denna ersättning är 73 procent rör det 

sig om ett gåvoartat köp. Gåvan skulle bli 3000 euro, då man tar skillnaden mellan 

köpesumman och gängse värdet. I Detta fall har Kajsa inte fått andra gåvor av sin far de tre 

senaste åren. Kajsa behöver inte betala någon gåvoskatt eftersom gåvans värde i detta fall är 

mindre än 5000 euro. (Skatteförvaltningen, 2018) 

Tabell 5: Gåvoartat köp när gåvan understiger 5000 euro och ingen gåvoskatt betalas.  

 

4.3 Köp 

När det gäller köp så är det kanske det bästa alternativet för den som säljer företaget. Det är 

således mycket lättare för företagaren att få värdet på företagets ägodelar när man säljer 

företaget åt en utomstående. Säljaren får även någonting för namnet på företaget samt 

företagets rykte och även för deras kunder och olika avtal de har gjort med 

samarbetspartners. Vid köp är det mycket enklare att fastställa företagets rätta värde. Oftast 

vid en försäljning av ett företag säljer man det till köparen till ett gängse värde. Vid 

generationsväxlingar eller om köparen är en nära släkting brukar man oftast sälja till ett 

mindre belopp än gängse värde eller så ger man det helt som en gåva. (Lakari & Engblom, 

2012, s. 9) 
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När det är fråga om en generationsväxling via ett aktieköp innebär det att överlåtaren av 

verksamheten säljer aktierna i aktiebolaget till den person eller personerna som kommer att 

ta över företaget. Enligt iskl § 45 är vinsten som man har fått skattepliktig kapitalinkomst. 

Vid generationsväxlingar däremot kan den vinst man har fått från då man har sålt aktierna 

vara skattefri i vissa lägen enligt iskl § 48. Den som köper aktierna i företaget kommer inte 

att påverkas av inkomstbeskattningen. (Skatteförvaltningen, 2013) 

När man säljer ett företag är vederlaget i de flesta fall i form av pengar. Ibland kan vederlaget 

vara någon typ av egendom men då handlar det om byte. Den som köper aktierna måste 

betala överlåtelseskatt. Man betalar en överlåtelseskatt på 1,6 procent av försäljningspriset. 

Den som säljer företaget behöver betala skatt på försäljningsvinsten. Ifall det är fråga om 

generationsväxling så kan vinsten vara helt skattefri för försäljaren. (Lakari & Engblom, 

2012, s. 10) 

Ifall man skall sälja företaget så är det mycket viktigt att man är ute i god tid och berättar att 

företaget är till salu samtidigt som man börjar söka en köpare. Ifall man inte hittar någon 

inom familjen som kan tänka sig att ta över verksamheten, är det alltid bra att kolla ifall det 

finns intresserade runt om så som någon anställd, konkurrent eller någon helt annan. När 

man har hittat en övertagare så är det väldigt bra ifall övertagaren kan börja genast och sätta 

sig in i företagets alla rutiner vilket gör det mycket enklare sedan då själva överlåtelsen äger 

rum.  

Det lönar sig att göra upp ett köpebrev vid försäljning av ett företag. Detta för att vara säker 

på att både överlåtaren samt övertagaren är överens om vad som står nedskrivet samt vad 

konsekvenserna är ifall man bryter mot det som står skrivet i avtalet. (Vasek, 2017) 
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5 Beskattningen av de olika alternativen 

Detta kapitel beskriver hur de tre olika alternativen som presenterades i kapitel fyra 

beskattas. Köp, gåva samt gåvoartat köp beskattas på olika vis och därför är det bra att veta 

hur de olika alternativen beskattas så man vet vad som är mest lönsamt.  I kapitlet finns även 

olika exempel på uträkningar för att enklare förstå hur man räknar ut de olika alternativen. 

Det är alltid bra att kolla lite innan man gör en företagsöverlåtelse hur det påverkas av 

beskattningen.  

5.1 Beskattning av gåva 

När man överlåter ett företag genom gåva behöver överlåtaren inte betala någon skatt. 

Övertagaren däremot kommer att beskattas med gåvoskatt. Det finns möjligheter till 

skattelättnader när man har en generationsväxling, om inte kraven gällande skattelättnaderna 

uppfylls bestämmer man gåvoskatten med beaktande på företagets gängse värde. 

Substansvärdet är det minsta ett företags gängse värde kan vara. (Lakari & Engblom, 2012, 

s. 12) 

Man måste betala gåvoskatt på alla typer av egendom, detta gäller för de som ger eller tar 

emot en gåva. Det som hör till gåvoskatt är bland annat fastigheter, båtar, börsaktier, aktier 

i bolag som är icke noterade, bostadsaktier, bilar, pengar, andel i dödsbo, utlandsresor och 

djur. Ifall en gåva är minst 5000 euro eller mer så måste man betala gåvoskatt. Ifall man har 

fått flera gåvor av samma givare inom loppet av tre år och värdet på dessa gåvor är minst 

5000 euro måste man betala gåvoskatt. Man räknar ihop dessa gåvor även fast de är av olika 

egendom. (Skatteförvaltningen, 2018) 

Man bestämmer skatten på en gåva utifrån egendomens gängse värde, datum samt vad den 

som ger och den som tar emot gåvan har för typ av förhållande. Det finns två stycken olika 

skatteklasser. De som hör till skatteklass 1 är: make/maka, sambo som har varit gift eller haft 

åtminstone ett gemensamt barn med den som ger gåvan, släkt med gåvogivaren så som barn, 

barnbarn, förälder eller någon släkting till make/maka i rakt nedstigande led. Till skatteklass 

2 hör: övriga släktingar som inte hör till skatteklass 1 samt någon utomstående som inte alls 

hör till familjen eller släkten.  

Exempel på skatteklass 1:  

Om värdet på en gåva som en make får skulle vara till exempel 80 000 euro, utgår man ifrån 

skatteklass 1. Värdet på gåvan ligger på skalan mellan 55 000 och 200 000 och skatten vid 

den nedre gränsen är i detta fall 4700 euro. Man betalar en skatt på 12 procent på delen som 
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överstiger gränsen alltså 25 000 euro (80 000 – 55 000 euro). Man räknar ut det genom att 

ta 4700 euro + (12 procent x 25 000 euro), totalt skulle det bli 4700 + 3000 = 7700 euro i 

gåvoskatt. 

Tabell 6: Skatteklass 1. (Skatteförvaltningen, 2018)  

  

Exempel på skatteklass 2:  

Ifall gåvan ges till exempel till någon av de som hör till övriga släktingar utgår man från 

skatteklass 2. I detta exempel antas att gåvans värde är 50 000 euro. Gåvans värde ligger 

mellan 25 000 och 55 000 vilket betyder att skatten vid den nedre gräsen är 3900 euro. I 

tabellen nedanför kan man se att skatten nu ligger på 25 procent för den del som överstiger 

den nedre gränsen, det blir alltså 25 000 euro (50 000 euro – 25 000 euro). Uträkningen blir 

3900 euro + 6250 euro (25 procent x 25 000 euro). Gåvoskatten blir totalt 10 150 euro.  

Tabell 7: Skatteklass 2. (Skatteförvaltningen, 2018) 
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5.2 Beskattning av gåvoartat köp  

Gåvoartat köp innebär att en ersättning får vara högst 75 procent av egendomens gängse 

värde. Ifall priset är mindre än 75 procent anses skillnaden mellan gängse värdet och priset 

man har kommit överens om vara en gåva.  

Exempel på gåvoartat köp med skatt: 

Lars säljer en lägenhet till sin son Peter för 110 000 euro. Gängse värdet för lägenheten är 

190 000 euro. Ersättningen för detta blir då 58 procent då man dividerar priset på lägenheten 

med gängse värdet. Detta betyder att Peter får en gåva på 80 000 euro (190 000 euro minus 

110 000). Eftersom Peter är Lars barn hör de till skatteklass 1. Skatten för en 80 000 euros 

gåva enligt skattetabell 1 skulle bli 7700 euro. Ifall ersättningen hade varit större än 75 

procent av gängse värdet hade man inte behövt betala skatt på gåvan. (Skatteförvaltningen, 

2018) 

5.3 Skattelättnad i gåvoskatten 

Vid skattelättnader i gåvoskatten måste man lämna in en ansökan till skatteförvaltningen 

före gåvobeskattningen fastställs. I lagen om skatt på arv och gåva står det i § 55 att 

gåvoskatten på aktier som man har fått som en gåva eller en affär betraktas som karaktär av 

gåva och därför lämnar man det helt eller delvis odebiterad. Förutsättningar för att en del av 

skatterna skall uteslutas är följande:  

1. Gåvan som är skattepliktig är ett företag. 

2. Den som tar emot gåvan fortsätter med verksamheten. 

3. Gåvoskatten är större än 850 euro.  

För att man skall slippa skatten fullständigt bör följande tre punkter uppfyllas: 

1. Det måste vara ett företag som överlåts. 

2. Gåvotagaren ser till att verksamheten fortsätter.  

3. Överlåtelsen bör ske mot vederlag som är större än 50 procent av gängse värdet på 

aktierna.  

Villkoren gällande vederlaget på 50 procent som står i arvsskattelagen § 55 5 mom. kan man 

inte använda i vissa fall, där den aktieägare som kommer att fortsätta med verksamheten inte 
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har betalat vederlaget själv, utan aktiebolaget som arrangemang vid generationsskifte har 

löst in deras egna aktier genom att betala inlösningspriset med deras fritt egna kapital till den 

aktieägaren som slutar. (Skatteförvaltningen, 2013) 

Vid uträkning av skattelättnaden för någonting som getts som en gåva eller som man har fått 

via en affär med syfte som gåva använder man sig av gängse värdet samt 

generationsväxlingsvärde, även kallad för GV-värde. Generationsväxlingsvärde används vid 

uträknande av skattelättnaden vid en generationsväxling. Skattelättnaden är alltså den del av 

gåvoskatten som lämnar odebiterad, man räknar ut den genom att ta skillnaden mellan 

skatten på gängse värdet och skatten på generationsväxlingsvärdet, man kan även ta 

skillnaden mellan skatten på gängse värde och 850 euro. Det minsta skattebeloppet som man 

behöver betala är alltså 850 €. (Skatteförvaltningen, 2013) 

När man räknar ut generationsväxlingsvärdet, värderar man tillgångarna till ett belopp på 40 

procent av den summan som deklarerats eller som man kommer att deklarera i 

inkomstskattedeklarationen för föregående år. Det betyder alltså att GV-värdet är 40 procent 

av nettoförmögenheten av det som företaget har deklarerat i inkomstbeskattningen.  

Exempel: Beräkning av generationsväxlingsvärde 

Tillgångarna på företaget Ab är 400 000 euro och skulderna ligger på 200 000 euro. 

Nettoförmögenheten (tillgångarna minus skulderna) i företaget är då 200 000 euro (400 000 

– 200 000). Generationsväxlingsvärdet räknar man ut genom att ta 200 000 x 40 procent, 

GV-värdet skulle bli 2 000 euro. (Skatteförvaltningen, 2013) 

5.4 Beskattning av köp 

Då man skall räkna ut överlåtelsevinsten vid en försäljning får man från det pris man har sålt 

företaget till dra av anskaffningsutgiften för aktierna och även för utgifter och 

tilläggsinvesteringar som har uppkommit i samband med försäljningen eller köpet. Det finns 

även något som kallas för presumtiv anskaffningsutgift, enligt den är avdragen åtminstone 

20 procent av överlåtelsevinsten. Ifall den som överlåter egendomen har ägt det i minst 10 

år så kommer det vara 40 procent på överlåtelsevinsten. Man använder sig av den presumtiva 

anskaffningsutgiften när den är mindre än den verkliga anskaffningsutgiften samt 

försäljningskostnader. När man gör en överlåtelse som är köp av gåvokaraktär kan man 

använda sig av den presumtiva anskaffningsutgiften. Man beräknar den presumtiva 

anskaffningsutgiften utifrån överlåtelsepriset.  
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Tabell 8: Exempel på presumtiv anskaffningsutgift vid köp av gåvokaraktär. 

(Skatteförvaltningen, 2013) 

 

Exempel på presumtiv anskaffningsutgift vid köp av gåvokaraktär 

Fadern köpte aktier i bolag X för sju år sedan, han köpte 6 procent vilket kostade honom 

11 000 euro. Han har valt att sälja sina aktier till sin son för totalt 35 000 euro. Gängse värdet 

på aktierna då de säljs är 65 000 euro, det innebär alltså att det är fråga om köp av 

gåvokaraktär. Skillnaden mellan köpesumman och gängse värdet är 35 000 / 65 000 = 54 

procent. I figuren ovan ser man att överlåtelsevinsten skulle bli 28 000 euro. Eftersom 

pappan hade bara ägt aktierna i sju år var den presumtiva anskaffningsutgiften 20 procent.  

Sonen skulle få en gåva vid affären till ett värde på 30 000 euro (65 000 – 35 000).  

Ifall man gör en generationsväxling så kan det vara skattefritt när man överlåter aktier. Det 

finns några villkor som man måste uppfylla för att få denna skattefrihet när man har fått en 

vinst då man har överlåtit aktier vid en generationsväxling. Det första villkoret som man 

måste uppfylla är att den som är skattepliktig överlåter aktier eller någon andel i ett bolag 

och personen äger åtminstone 10 procent i bolaget. Det andra villkoret är att den som skall 

ta över är överlåtarens barn, barnets bröstarvinge, överlåtarens syskon eller halvsyskon. 

Skattefriheten gäller även för maken till den som tar över. Det tredje och sista villkoret som 

bör uppfyllas är att överlåtaren skall ha ägt egendomen i minst 10 år samt att överlåtaren har 

fått den utan vederlag. Ifall dessa tre villkoren inte uppfylls kommer överlåtelsevinsten att 

vara en skattepliktig inkomst. Man kan förlora denna skattelättnad vid en generationsväxling 

ifall den person som har tagit över verksamheten säljer det före fem år har gått efter att 

personen tagit emot den. Denna förlust av skattelättnad påverkas inte av 

inkomstbeskattningen för personen som får en skattelättnad utan det påverkas endast av hur 

överlåtelsevinsten kommer att räknas ut för personen som överför ägodelen vidare.  
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Exempel. Modern säljer aktier till sin dotter och dottern säljer vidare aktierna efter 4 år.  

Mamman säljer aktier till sin dotter som mamman har ägt över 10 år. Efter 4 år bestämmer 

dottern sig för att hon skall sälja aktierna. Nedanför finns en tabell på inköpspriset samt 

överlåtelsepriset, med hjälp av detta räknar man ut överlåtelsevinsten.  

Tabell 9: Inköpspris och överlåtelsepris för mor och dotter. (Skatteförvaltningen, 2013) 

 

För att räkna ut mammans överlåtelsevinst tas ett avdrag på 40 procent från överlåtelsepriset 

som i bilden visar 350 000 euro. Eftersom mamman har ägt aktierna i över 10 år så användes 

40 procent samt att den presumtiva anskaffningsutgiften är högre än det ursprungliga 

anskaffningspriset som är 85 000 euro. Överlåtelsevinsten blir då 210 000 euro. Om man 

följer det som föreskrivs i iskl § 48 mom. 3 punkten så skulle överlåtelsevinsten vara skattefri 

för mamman.  

För att räkna ut dotterns överlåtelsevinst använder man sig av det som föreskrivs i iskl § 48 

5 mom. i detta exempel eftersom dottern säljer vidare aktierna innan fem års regeln har gått 

till ända. Dotterns anskaffningsutgift var 350 000 euro och från det görs det avdrag som 

ansågs vara skattefritt för mamman, 210 000 euro. Den skattepliktiga överlåtelsevinsten för 

dottern blir då 410 000 euro.  

Tabell 10: Överlåtelsevinst för dottern. (Skatteförvaltningen, 2013) 

 

Vid överlåtelse före fem år har gått kan det i vissa fall endast beröra en del av de aktier som 

har blivit köpt i generationsväxlingssyfte. (Skatteförvaltningen, 2013) 
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6 Förvärv eller inlösen av bolagets egna aktier 

Ibland kan ett företag välja att varken sälja eller ge bort företaget som gåva vid en 

generationsväxling. Istället beslutar aktieägarna sig för att lösa in eller förvärva aktierna i 

bolaget. Aktieägarna kan lösa in bolagets aktier och så kan den som vill av nästa generation 

köpa aktier i företaget. Förvärv av egna aktier innebär att en aktieägare lämnar över aktier 

i företaget, detta sker oftast via försäljning. I kapitlet beskrivs vad förvärv och inlösen av 

bolagets egna aktier innebär.  

Ifall bolagsstämman har beslutat att en delägare måste lämna över aktierna åt företaget är 

det fråga om inlösen av bolagets aktier. Att lösa in aktierna kan innebära att man får någon 

ersättning för det eller så får man ingenting alls. Företaget bestämmer själv om de lämnar 

med aktierna, ger äganderätten till någon annan eller tar bort dem helt. Ifall aktieägarna väljer 

att sälja sina aktier frivilligt till bolaget handlar det om förvärv av egna aktier. 

(Skatteförvaltningen, 2013) 

Ifall bolagets aktiekapital kommer att minska när man gör ett förvärv eller inlösen av egna 

aktier måste man även ta ställning till det som står i abl. 14 kap. Det är bolagsstämman som 

tar besluten om förvärv och inlösen av bolagets egna aktier. De besluten man måste fundera 

på gällande förvärv och inlösen är bland annat att man bör komma överens om huruvida det 

skall handla om förvärv eller inlösen av aktierna, hur många aktier totalt man planerar, till 

vem aktierna kommer att förvärvas eller inlösas och i vilken ordning det kommer att ske, en 

tidpunkt för de aktier som väntas förvärvas skall erbjuda bolaget eller den dag då aktierna 

inlöses, hur mycket man skall betala i pengar för aktierna och ifall det består av en egendom 

så måste det finnas ett värde på egendomen, en tid när betalningen ska ske och hur allt detta 

kommer att påverka det egna kapitalet i företaget. Man får inte inlösa eller förvärva alla sina 

egna aktier när det är fråga om ett privat aktiebolag. Ett företag kan förvärva eller lösa in 

egna aktier med eget kapital eller utdelningsbara vinstmedel som har blivit fastslagen genom 

borgenärsskyddsförfarande. (Minskning av aktiekapitalet, 21.7.2006/624) (Bolagets egna 

aktier, 21.7 2006/624) 

När en delägare får en ersättning i samband med att de har löst in bolagets aktier eller gjort 

ett förvärv kommer de att beskattas enligt de bestämmelser som gäller när det är fråga om 

vinst på överlåtelse. (Skatteförvaltningen, 2013) 
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7 Generationsväxling i Företaget X Ab  

I denna empiriska del görs inledningsvis en presentation av Företaget X Ab. Därefter 

undersöks företaget utgående ifrån det som har skrivits i teoridelen gällande en 

generationsväxling. En värdering av företaget kommer även göras med hjälp av case 

företagets resultat- och balansräkning samt en uträkning av aktiernas gängse värde. Efter 

fastställande av ett gängse värde av företaget görs uträkningar på hur övertagaren 

beskattas. I det sista underkapitlet behandlas hur överlåtaren skulle kunna kompensera de 

övriga barnen. 

År 1967 köpte företaget X Ab upp en gammal nedfallen trädgård i Österbotten. På gården 

fanns ett litet växthus på 200 kvadratmeter med bland annat frilandsodlingar och grönsaker. 

Grundaren började jobba på heltid med växthusodlingen några år efter att de hade köpt 

växthuset. Efter en tid började även hustrun till grundaren samt de äldsta barnen hjälpa till 

med arbetet. Till en början började man med torgförsäljning men sedan på 70-talet 

utvecklades det och man byggde en butik var kunderna kunde komma och handla blommor. 

Efter en tid påbörjades byggandet av flera växthus, idag finns bland annat inte de gamla 

växthusen mera. 

Idag har företaget två stycken blombutiker. De tjänster som företaget erbjuder är trädgård, 

hem samt anläggnings- och skötseltjänster. Företaget gör tjänster för bland annat olika 

företag i nejden men även lite längre bort som i Karleby, Vasa och Seinäjoki.  

Företaget är starka när det gäller både glädje- och sorg binderier samt stilbuketter. Det finns 

inte många som konkurrerar dem i det och företaget är även den största inom det området i 

nejden. När det kommer till de vanliga blommorna, som är en stor del av omsättningen, har 

företaget fått en stor konkurrent inom det eftersom de stora kedjorna har börjat sälja allt mera 

av dem. Kedjorna säljer allting under ett och samma tak och för kunden är det bekvämt att 

bara ta en enkel blomma samtidigt som de handlar i de stora butikerna. Konkurrensen har 

gjort att priset på de vanliga blommorna har sjunkit. På nästan 20 år har man inte kunnat 

höja prisen. Anläggningstjänster har dock stigit för varje år.  

Ända fram till 1994 var företaget ett öppet bolag då det ombildades till ett aktiebolag. Den 

första generationsväxlingen i företaget påbörjades i samband med då grundaren fyllde 60 år. 

Den äldsta sonen slutade på sitt dåvarande jobb och började utbilda sig inom växthusodling. 

Man diskuterade inom familjen hur man skulle göra och funderingarna pågick från att man 

ombildade företaget till aktiebolag ända fram tills det blev en riktad aktieemission två år 

senare. Den första generationsväxlingen i företaget gick till på det viset att alla barnen köpte 
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in sig i företaget och köpte då totalt 63 aktier var. Totalt blev det 856 stycken aktier i företaget 

och barnen ägde totalt 756, grundarna ägde 100 aktier. Det finns 12 stycken ägare i företaget 

idag, hälften av dessa är aktiva i företaget. En del av de som inte arbetar där hjälper till under 

säsongen och någon sitter i styrelsen. Idag har alla i generation två fått fem stycken aktier 

till så nu äger de totalt 68 stycken aktier var. År 2000 lämnade grundarna helt över 

verksamheten till barnen och den äldsta sonen blev verkställande direktör. Den ekonomiska 

situationen i företaget idag är nöjaktigt. En del av det beror på att konkurrensen har gjort så 

att prisbildningen har försämrats. Företaget jobbar hela tiden på att omsättningen skall öka.  

Orsaken till att en ny generationsväxling kommer att vara aktuell i företaget är i huvudsak 

att man vill att grundarnas verk skall fortsätta. Alla i generation två vill att det skall vara en 

ny generation som tar över efter dem. Grundaren har även sagt att han vill att det skall finnas 

arbete för hans barn och barnbarn. (Personlig kommunikation med verkställande direktören, 

17.10) 

7.1 Planeringen 

I teoridelen skrevs det bland annat om planeringen vid en generationsväxling. Det finns inga 

rätt eller fel när man skall genomföra en generationsväxling, det är bara upp till företaget 

själv hur man bestämmer att gå till väga. En sak som är viktigt när det kommer till 

planeringen är att man börjar i tid eftersom en generationsväxling tar flera år. Eftersom det 

äldsta barnet av generation två är 58 år idag så kommer företaget att påbörja med det inom 

5 till 10 år. Det är alltså inte aktuellt att påbörja med generationsväxlingen nu idag men man 

har ändå börjat diskutera lite. 

En annan stor utmaning som bör funderas över är vem som skall ta över företaget. Nästan 

alla av generation tre har varit delaktiga med sommararbete och många har känslor för 

företaget. Idag jobbar även fyra stycken av generation tre i företaget och de har utbildat sig 

till trädgårdsmästare och florister. Därför tror man att det finns någon som vill ta över 

företaget och föra det vidare. Vem som skulle ta över företaget är väldigt oklart idag. Detta 

har diskuterats lite redan inom generation två men det är ganska komplicerat eftersom det 

finns 12 stycken ägare och lika många förslag. Problemet är även att i generation tre rör det 

sig om runt 50 stycken barn som denna generationsväxling kommer att beröra. Idag är det 

nästan för många ägare redan då de är 12 stycken så ett antal på 50 stycken ägare skulle inte 

vara optimalt för företaget.  

Det bästa skulle vara så att den som faktiskt brinner för företaget och vill ta över det kommer 

att ges möjlighet att köpa in sig i bolaget. Tyvärr kommer alla inte kunna få möjlighet att 
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äga en del av bolaget utan detta bör man fundera på hur många eventuellt skulle få vara med 

äga företaget. De som inte vill ta över eller inte får möjlighet att köpa aktier måste 

kompenseras av generation två. Det bästa alternativet är då att en överlåtare kompenserar 

sina egna barn från det medel han har fått ifall han har till exempel löst in bolagets aktier. 

Hur man skall kompensera de övriga barnen som inte tar över företaget har överlåtarna inte 

börjat fundera på ännu. Detta är en fråga som generation två måste börja diskutera och ta på 

allvar.  

Någonting som också är viktigt att komma ihåg är att ge över ansvaret till nästa generation 

steg för steg. Därför skulle det vara bäst om alla från generation två varefter de går i pension 

löser in bolagets aktier eller eventuellt något annat alternativ så den nya generationen kan 

köpa aktier. Ifall det skulle finnas någon av överlåtarna som vill behålla sina aktier resten av 

livet så innebär det att de fortfarande har bestämmanderätt i företaget och det är där det kan 

slå ihop sig, eftersom den nya generationen gärna vill ta över det helt och inte ha den gamla 

generationen inblandad. Det skulle alltså inte fungera om överlåtarna fortfarande skulle äga 

aktier i bolaget efter att de lämnar över det. Alla av överlåtarna har växt upp med företaget 

så det finns en hel del känslor men samtidigt måste man tänka på dem som ska ta över, skulle 

de inte driva företaget vidare så skulle ju företaget dö ut ifall de inte säljer det till någon 

utomstående.  

När det blir aktuellt för att lämna över företaget till nästa generation så behöver överlåtarna 

även få någon inkomst då de är pensionerade. Alla av överlåtarna har arbetat och fått en 

förvärvsinkomst och betalat Arpl så de kommer att ha en pensionsinkomst. Ännu har man 

inte diskuterat fram till några krav vid överlåtande av verksamheten. Ett alternativ för 

överlåtarna skulle kunna vara så att överlåtarna löser in bolagets egna aktier och får vederlag 

för det så de får någonting för att säkerställa deras pension eftersom de bara har betalat en 

vanlig Arpl och kanske inte har den högsta pensionsinkomsten.  

7.2 Värdering av företaget 

I detta avsnitt görs en uträkning av case företagets värde. När man skall värdera ett företag 

är de vanligaste metoderna som man brukar använda sig av substansvärde eller 

avkastningsvärde. Substansvärde är det lägsta värdet man kan värdera ett företag till. Ifall 

avkastningsvärdet är större än substansvärdet kan man ta medeltalet av dessa två för att få 

fram ett gängse värde för företaget.  
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Vid uträkning av avkastningsvärdet tar man medeltalet av de tre senaste 

räkenskapsperiodernas resultat. För case företaget kommer det att vara för åren 2017, 2016 

och 2015. Resultaträkningen för dessa tre år finns med som en bilaga till examensarbetet.  

Tabell 11: Medeltalet av case företagets resultat för de tre senaste räkenskapsperioderna.  

 

Nu när man vet medeltalet som man har tagit fram med hjälp av resultaträkningen kan man 

räkna fram avkastningsvärdet. Enligt skatteförvaltningens anvisningar så skall man använda 

sig av en kapitaliseringsräntesats på 15 procent, ifall företaget inte har bestämt någonting 

annat. I denna uträknings används det som skatteförvaltningen föreslår. Man tar då 

65 609,28 / 15 procent vilket blir 437 395, 20 euro. Avkastningsvärdet för case företaget blir 

alltså 437 395,20 euro.  

Inga justeringar har gjorts i resultaträkningen eftersom ägarna har plockat ut en helt vanlig 

lön i förhållande till deras arbetsinsats.  

För att få fram ett substansvärde tar man företagets tillgångar minus företagets skulder. Det 

som hör till företagets tillgångar är bland annat inventarier, maskiner, bank, fordringar och 

jordområden, det som hör till företagets skulder är det främmande kapitalet. I följande tabell 

på nästa sida görs en uträkning på case företagets substansvärde utgående från deras 

balansräkning från år 2017. Företagets balansräkning finns med som en bilaga till arbetet. 

Eftersom växthusen och lagerbyggnaden har avskrivits klart så finns de även med i tabellen 

till deras gängse värde. Värdet på de två har tagits från uppgifter då det gjordes en 

företagsvärdering i bolaget för några år tillbaka.  
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Tabell 12: Substansvärdet för företaget X Ab.  

 

Substansvärdet är det minsta värde man kan värdera företaget till. Eftersom substansvärdet 

är högre än avkastningsvärdet för case företaget så kommer företagets gängse värde bli 

976 374,73 euro. Företagets gängse värde kommer att användas vid uträkning av aktiernas 

gängse värde samt de olika alternativen.  

Efter att ha räknat ut företagets gängse värde så kan man räkna ut gängse värdet på företagets 

aktier. Det finns totalt 856 stycken aktier i bolaget. I tabellen på följande sida visar det en 

uträkning på aktiernas gängse värde. 
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Tabell 13: Aktiernas gängse värde i företaget X Ab.  

 

I tabellen ser man att gängse värdet på en aktie är totalt 1140,62 €, efter att man har dividerat 

företagets gängse värde med antal aktier i företaget.  

7.3 Lösa in bolagets aktier 

I företaget X Ab så finns det runt 50 stycken i generation tre som generationsväxlingen 

kommer att påverka. Ett alternativ att alla 50 stycken skulle få aktier i företaget är inte en 

logisk lösning för företaget. I kapitel sex skrevs bland annat om att lösa in bolagets egna 

aktier. Ett alternativ för detta företag skulle kunna vara att man kommer överens tillsammans 

med bolagsstämman att delägarna lämnar in aktierna till företaget, dvs. bolaget skulle lösa 

in aktierna. Man bestämmer även om det skall vara mot ett vederlag eller om det skall vara 

helt vederlagsfritt. Den nya generationen skulle då få möjlighet att köpa aktier i bolaget när 

den gamla generationen löser in aktierna.  

För att man skall kunna ta ut något vederlag i samband med inlösen av aktierna till bolaget 

måste det finnas fritt eget kapital i bolaget. Företaget X Ab har en del på eget kapital och 

därför skulle det vara möjligt för dem att ta ut ett vederlag för aktierna. Om varje aktieägare 

äger 68 stycken aktier var så betyder det alltså att en aktieägares andel skulle vara 77 562 

euro. En aktieägare skulle då i samband med att han löser in aktierna i bolaget och tar emot 

en ersättning för det ge en liten summa till sina barn som en kompensation ifall de inte ges 

möjlighet att köpa aktier i bolaget. Eftersom alla äger under 10 procent var i bolaget så måste 

överlåtarna betala överlåtelseskatt som beskattas som kapitalinkomst. Dock har överlåtarna 

ägt aktierna över 10 år vilket betyder att den presumtiva anskaffningsutgiften skulle vara 40 

procent.  

Eftersom de är 12 stycken ägare så har företaget inte möjlighet att lösa in alla aktier och 

betala ut ett vederlag till alla samtidigt. Det som skulle vara bäst för företaget då är att 

varefter en ägare går i pension löser man in bolagets aktier och ifall att bolagsstämman har 

beslutat att man skall dela ut en ersättning fås det i samband med det. Alla ägare kommer 

inte att gå samtidigt i pension och alla kommer troligtvis att arbeta tills de går i pension. 
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Detta skulle förstås innebära att när den nya generationen köper aktier så äger ännu en del 

av överlåtarna aktier i företaget.   

7.4 Beskattningen av de olika alternativen vid generationsväxlingen 

I detta underkapitel görs uträkningar på hur övertagaren beskattas av de olika alternativen 

gåva, köp av gåvokaraktär samt köp vid generationsväxlingen. I arbetet utgår jag ifrån att 

överlåtarna har valt att alla får själv välja om de skall ge det som en gåva eller sälja till endast 

ett av sina barn när generationsväxlingen skall ske. Vid uträkningen tas ett exempel på en 

familj med fem barn, där en person i familjen kommer att endera få det som gåva, gåvoartad 

köp eller köpa det, samt hur denna person kommer att beskattas. Överlåtaren behöver då 

komma ihåg att han behöver kompensera dom övriga fyra barnen som inte får möjligheten 

till någon av dessa.  

Om alla 12 ägare själv skulle få bestämma hur de gör med sina aktier skulle det inte bli någon 

bra lösning för företaget. Det skulle kunna innebära att någon av överlåtarna kanske väljer 

att ge det exempelvis som gåva till alla sina barn och det innebär att alla barnen från endast 

en överlåtares familj äger aktier i företaget. Skulle flera välja att ge det till alla sina barn 

skulle det i slutändan bli väldigt många aktieägare. Detta har man konstaterat att inte skulle 

vara någon bra lösning eftersom då skulle de som faktiskt arbetar i företaget av överlåtarna 

inte få så stor dividend om det är många som äger aktier. Däremot om ägarna skulle 

bestämma att en i varje överlåtares familj skulle får möjligheten att bli ägare skulle det 

kanske vara bättre, vilket jag kommer att utgå från nu när jag skall räkna ut hur de skulle 

beskattas.  

7.4.1 Gåva 

Om aktieägaren väljer i samband med generationsväxlingen att man vill ge det som en gåva 

till ett av sina barn så kommer överlåtaren inte att få något vederlag för detta från 

övertagaren. Ifall gåvan överstiger 5000 euro så måste den som tar emot gåvan betala 

gåvoskatt på gåvan. I denna undersökning har valts att se hur stor gåvoskatten blir för 

övertagaren i en familj, ifall barnet skulle få alla aktier som överlåtaren äger.   

Till en början görs en uträkning på ut hur stor gåvoskatten skulle bli ifall man inte tar i 

beaktande någon skattelättnad. Företagets substansvärde var 976 374,73 euro och totalt finns 

det 856 aktier i bolaget. Aktiernas gängse värde blev efter att man hade dividerat 

substansvärdet med antal aktier till 1140,62 euro. Varje aktieägare äger 68 aktier var så det 

innebär att en aktieägares andel är 77 562 euro. Jag kommer att utgå ifrån att värdet på gåvan 
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som man ger är totalt 77 562 euro. I detta fall är personerna nära släkt med varandra och det 

innebär att man skall använda sig av skatteklass ett i gåvobeskattningen som man hittar i 

kapitel fem. Man multiplicerar värdet på gåvan med procenten som finns i tabellen.  

Tabell 14: Gåvoskatt utan skattelättnad i företaget X Ab. 

 

Uträkningen av detta blir (77 562 – 55 000) x 12 % + 4700 = 7407,44 euro i gåvoskatt.  

Ifall kraven uppfylls angående skattelättnader kan övertagaren kan ansöka om 

skattelättnader hos Skatteförvaltningen innan man fastställer gåvobeskattningen. Eftersom 

ägarna i detta fall inte äger över 10 procent i bolaget så kan man inte ansöka om 

skattelättnader. Jag har ändå valt att räkna ut vad skattelättnaden skulle bli ifall de skulle få 

ansöka om den. Om man ansöker om skattelättnader bör man först räkna ut företagets 

generationsväxlingsvärde. Vid uträknande av generationsväxlingsvärdet så skall man ta 40 

procent av företagets nettoförmögenhet. Man tar då 40 procent av företagets substansvärde 

eftersom man räknar ut nettoförmögenheten och substansvärdet på samma sätt. 

Generationsväxlingsvärdet blir då 40 procent av företagets substansvärde. I detta fall när jag 

bara räknar ut endast en av aktieägares andel så kommer jag ta 40 procent av den summan.  

Vid uträkning av generationsväxlingsvärdet tar man 77 562 x 40 % = 31 024,80 euro. Det är 

nu generationsväxlingsvärdet som kommer att vara grunden för gåvobeskattningen istället 

för gängse värdet.  

Man utgår även här från skatteklass ett när man skall räkna ut gåvoskatten. Skatten på gåvan 

skulle bli (31 024,80 – 25 000) * 10 % + 1700 = 2302,48 euro.   

Skattelättnaden efter att man har räknat ut vad generationsväxlingsvärdet är skulle bli 

7407,44 – 2302,48 = 5104,96 euro.  
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Tabell 15: Gåvoskatt med skattelättnad.  

 

När man räknar ut gåvoskatten då det handlar om en generationsväxling så måste den alltid 

vara minst 850 euro eftersom övertagaren inte har betalat någonting till överlåtaren. I detta 

fall är gåvoskatten högre än 850 euro så man behöver inte beakta det i detta exempel.  

7.4.2 Gåvoartat köp 

Gåvoartat köp innebär att priset på ett köp bör vara minst 75 procent eller mindre av 

företagets gängse värde. Ifall man skulle sälja för mindre än 75 procent av gängse värdet så 

räknas skillnaden mellan dessa som en gåva från överlåtaren till övertagaren. Man behöver 

alltså betala gåvoskatt på skillnaden mellan gängse värdet och vederlaget. Det betyder alltså 

att övertagaren kan köpa men samtidigt få en del som gåva. När det är fråga om en 

generationsväxling så finns det något undantag. Ifall vederlaget kommer att överstiga 50 

procent av företagets gängse värde så kan övertagaren ansöka om skattelättnader hos 

skatteförvaltningen, på så vis kan övertagaren slippa att betala gåvoskatt. Ifall vederlaget är 

50 procent eller mindre av gängse värdet så kan övertagaren till en del slippa att betala 

gåvoskatt. Gåvoskatten måste vara högre än 850 euro utan skattelättnad. För att man skall få 

denna skattelättnad vid generationsväxlingen så måste vissa krav uppfyllas. Eftersom 

överlåtaren inte äger över 10 procent i bolaget går det inte att ansöka om detta. Detta innebär 

att övertagaren måste betala gåvoskatt. I tabellerna nedanför har ändå valts att räkna ut hur 

det skulle kunna bli ifall man skulle uppfylla de krav som gäller för att får skattelättnaden.  
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Tabell 16: Uträkning av köp av gåvokaraktär när ersättningen är 50 procent eller mindre. 

  

I tabellen ovan har gjorts en uträkning av gåvoartat köp. Jag har utgått ifrån att en överlåtare 

har valt att sälja till ett av sina barn. Man kan se en uträkning på ifall vederlaget skulle vara 

50 procent av gängse värdet eller mindre. Priset är den summa man skulle betala medan 

gåvan är skillnaden mellan gängse värdet och priset. Om man skulle sälja det till 50 procent 

av gängse så skulle övertagaren betala totalt 42 479,60 euro eftersom övertagaren inte kan 

ansöka om skattelättnader i detta fall.  

Gåvoskatten är större än 850 euro för varje alternativ vilket innebär att man skulle kunna 

ansöka om skattelättnader ifall kraven skulle uppfyllas. Det minsta beloppet på gåvoskatten 

är 850 euro. Eftersom skatten på gåvan i 50 procentandelen med skattelättnad skulle 

understiga 850 euro så kommer gåvoskatten på den bli 850 euro.  
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Tabell 17: Gåvoartat köp när ersättningen är högre än 50 procent.  

 

I tabellen ovan så är vederlaget större än 50 procent av gängse värdet vilket betyder att man 

kan ansöka om skattelättnad på skatteförvaltningens hemsida för att slippa betala gåvoskatt. 

Efter att man har ansökt om skattelättnad fastställer man gåvoskatten. I företaget X Ab 

kommer övertagaren att behöva betala skatt på gåvan eftersom överlåtaren inte äger över 10 

procent i bolaget.  

7.4.3 Köp 

Överlåtaren kan välja att sälja alla sina aktier till barnet. Vid generationsväxlingar så kan 

försäljning av aktier vara skattefritt. För att överlåtaren skall få skattefriheten så finns det 

några krav som man måste uppfylla, villkoren gällande skattefriheten har behandlats i 

kapitlet om beskattning av köp. I detta fall äger överlåtaren under 10 procent i bolaget vilket 

innebär att överlåtaren måste betala skatt på försäljningen. Vinsten beskattas som 
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kapitalinkomst. Köparen är skyldig att betala en överlåtelseskatt på 1,6 procent på 

försäljningspriset. Gällande beskattningen vid försäljning av aktierna så måste priset 

överstiga 75 procent av företagets gängse värde för att det skall räknas som ett köp.  

Eftersom jag har valt att se hur en person i en familj skulle beskattas ifall han får ett av alla 

dessa alternativ så kommer jag inte att räkna ut vad överlåtelsevinsten samt vad 

kapitalskatten skulle bli för överlåtaren.  

I tabellen nedan så kan man se en uträkning på vad den totala summan skulle bli för 

övertagaren ifall han skulle köpa överlåtarens aktier i företaget. Värderna har räknat ifrån 

gängse värdet på överlåtarens aktier samt även om man skulle sälja det till 76 procent av 

gängse värde som är det minsta beloppet för att det skall betraktas som ett köp.  

Tabell 18: Det totala beloppet för övertagaren vid köp.  

 

Ifall överlåtaren skulle sälja aktierna till gängse värde så skulle övertagaren behöva betala 

en summa på 78 802,99 euro där överlåtelseskatten ingår. Däremot om överlåtaren skulle 

välja att sälja till det minsta värdet som är 76 procent så att övertagaren inte skulle behöva 

betala gåvoskatt skulle summan för köpet bli totalt 59 890,27 euro, med skatt. Skillnaden 

mellan dessa två är 18 912,72 euro. För köparens del skulle det vara en väldigt stor fördel 

om han skulle få köpa det till 76 procent av gängse värde.  

7.4.4 Kompensera övriga barn 

Det är väldigt viktigt att överlåtaren funderar över hur han skall kompensera de övriga barnen 

som inte får gåvan eller får möjligheten att köpa. Ett alternativ skulle kunna vara att 

överlåtaren ger ett medel i form av pengar, men eftersom överlåtaren inte får någonting då 

han ger det som en gåva så kanske man inte har möjlighet att betala ut en summa pengar till 

de övriga barnen. Ifall man inte väljer att ge pengar till de övriga barnen så kan man ifall 

man har möjlighet ge bort en sommarstuga eller en del av den. Har man någon annan 

egendom kan man även välja att ge bort en del av den. När det gäller gåvoartat köp samt köp 
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får överlåtaren någon ersättning för detta vilket medför att han kan ge en liten summa pengar 

för att kompensera de barnen som inte fås möjligheten till detta. Ifall företaget har valt att 

man skall lösa in bolagets aktier mot ett vederlag så kan överlåtaren även välja att ge en 

summa pengar av det som kompensation till de andra. Kompensation av de övriga barnen är 

väldigt individuellt. Väljer man att ge bort det som en gåva så kan det bli svårare då man 

skall börja kompensera de övriga barnen. Ifall man väljer att sälja det kommer man få något 

vederlag som man kan ta ifrån då man skall kompensera de andra barnen. Beroende på hur 

överlåtaren har det ekonomiskt ställt måste han utgå ifrån det, det viktigaste är ändå att det 

blir ganska jämt fördelat mellan barnen. Men samtidigt måste man komma ihåg att alla barn 

kanske inte vill ta över så då kan de inte räkna med att de skall få lika stor gåva som den som 

verkligen ville ta över och fortsätta med verksamheten. 

8 Diskussion och resultat 

I detta kapitel kommer en liten diskussion över det som skrivits i kapitel sju. Vilka är för- 

och nackdelarna mellan dessa olika alternativ som har presenterats? Vad som skulle kunna 

vara den bästa lösningen för företaget när de skall genomföra generationsväxlingen kommer 

även att presenteras i detta kapitel. I det första underkapitlet görs en genomgång av 

undersökningens validitet och reliabilitet. I det andra underkapitlet ges ett förslag på en 

fortsatt forskning inom detta ämne.  

Nu har vi kommit till själva kärnan med detta arbete, att diskutera den kommande 

generationsväxlingen i företaget X Ab. Vilka är för- och nackdelarna med alla dessa olika 

alternativ samt vad skulle kunna vara den bästa lösningen för företaget X Ab när de skall 

genomföra en generationsväxling i företaget? Även fast generationsväxlingen kommer att 

vara aktuell först inom några år, så är det ändå hög tid för överlåtarna att börja fundera över 

det. Denna generationsväxling är som redan sagt lite speciell eftersom det är fråga om cirka 

50 personer som är i den nya generationen som skall ta över företaget. Man har redan i detta 

skede kommit fram till att alla av den nya generationen inte kommer att kunna bli ägare i 

företaget med tanke på storleken på företaget. Det kommer att krävas både tid och mycket 

planering av överlåtarna för att generationsskiftet skall bli bra.  Vid uträknande av de olika 

alternativen så valdes att endast fokusera på en aktieägares andel och se hur barnet i 

överlåtarens familj skulle beskattas. Detta eftersom det finns 12 stycken ägare och alla inte 

har lika många barn, dvs. vissa har flera barn som de måste kompensera.  

I samband med värdering av företaget räknades även ut gängse värdet på företagets aktier. 

Där räknades hur stor varje aktieägares andel i företaget är. Bolaget skulle kunna bestämma 
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att alla aktieägare löser in aktierna i företaget. Eftersom företaget har ett högt fritt eget kapital 

så skulle man kunna dela ut ett vederlag i samband med detta. Varför inlösning av aktier 

skulle vara ett bra alternativ för företaget X Ab är att då måste alla överlåtare lösa in bolagets 

aktier när de går i pension och har då således inte någon bestämmanderätt i företaget mera. 

Överlåtarna skulle även få en ersättning för de aktier de löser in bolaget för att bland annat 

trygga pensionen. Den nya generationen skulle då få möjlighet att köpa aktier i företaget 

varefter överlåtarna löser in deras aktier. Överlåtaren skulle även kunna kompensera de 

övriga barnen i familjen med det medel han får till de som inte tar över. En nackdel med 

detta sätt kunde vara att under tiden innan alla har gått i pension skulle det finnas ägare från 

både generation två och generation tre. Detta behöver dock inte bara ses som en nackdel utan 

man kan även se det som en tid där överlåtarna förbereder och lär upp den nya generationen 

som tar över.  

När man ger bort en gåva är det helt vederlagsfri för överlåtaren. Det innebär att överlåtaren 

inte får någonting för detta. Det är endast övertagaren som behöver betala gåvoskatt på 

gåvans värde. Fördelarna med att ge bort sin andel som gåva från överlåtarens sida är kanske 

inte så många, enda fördelen kunde vara att det är vederlagsfritt. Fördelar från övertagarens 

synvinkel är att man inte behöver betala någonting utan man betalar endast gåvoskatt på 

gåvan, som i detta fall blev 7407,44 euro. Att ge bort sin egen andel i företaget som gåva, 

från överlåtarens synvinkel, gynnar inte överlåtaren så mycket. Att man även bör komma 

ihåg att man måste kompensera de övriga barnen gör ju att det kan bli dyrt i slutändan för 

överlåtaren ifall de har många barn. Överlåtaren vill förmodligen ha lite ersättning inför 

pensionen eftersom pensioninkomsten inte är så stor. Ett alternativ för företaget är att de 

skulle dela upp bolaget innan generationsväxlingen så att fastigheterna skulle vara ett bolag 

och verksamheten i ett annat bolag och således hyra ut fastigheterna till företaget. I företaget 

X Ab tror jag inte att detta skulle vara någon bra lösning eftersom hyresinkomsterna skall 

delas på 12 stycken, vilket i slutändan inte skulle vara fråga om någon stor inkomst för 

överlåtarna.  

Följande alternativ är gåvoartat köp. Ifall överlåtaren skulle välja att sälja till mindre än 75 

procent av gängse värdet så skulle skillnaden mellan detta betraktas som en gåva. I min 

uträkning av gåvoartat köp valde jag att först räkna ut vad priset skulle bli ifall man skulle 

köpa det till 50 procent eller mindre av gängse värdet samt vad gåvoskatten med 

skattelättnader skulle bli med de olika procentandelarna. I den andra tabellen räknade jag ut 

vad priset skulle bli ifall man köper över 50 procent av gängse värdet. Eftersom överlåtaren 

inte äger över 10 procent i företaget så kan övertagaren inte ansöka om skattelättnader. Det 

innebär att övertagaren i företaget X Ab måste betala gåvoskatt på den del som anses vara 
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en gåva. Fördelarna med gåvoartat köp för överlåtarens del är att man kan välja att sälja sina 

aktier max till 75 procent av gängse värdet till övertagaren samtidigt som man får något 

medel för sin andel i företaget. Överlåtaren får själv välja hur stor procent av gängse värdet 

han skall sälja det till, ju mindre procent desto mindre inkomst får överlåtaren. Det billigaste 

alternativet för övertagaren skulle vara ifall man skulle behöva endast betala ett pris på 10 

procent av gängse värdet. Överlåtaren skulle då inte få så mycket ifall man skulle sälja det 

till endast 10 procent av gängse värde. Överlåtaren bör även komma ihåg att övertagaren 

skall finansiera detta på något vis. Köp av gåvokaraktär skulle kunna vara ett alternativ för 

företaget men nackdelen med detta är att övertagaren skall finansiera det hela, vilket blir en 

del.  

Ifall överlåtaren skulle helt sälja aktierna till över 75 procent av gängse värdet till barnet så 

skulle visserligen överlåtaren få bra medel för detta. Fördelarna med att sälja är att ägarna 

skulle få betalt för den del de äger i bolaget och för allting de har byggt upp. Ägarna betalar 

överlåtelseskatt samt kapitalskatt på vinsten de får. För övertagarens del så betalar man det 

pris det säljs till samt överlåtelseskatt. När jag räknade ut vad summan skulle bli för en 

övertagare ifall han skulle köpa en aktieägares andel till gängse värde, skulle priset bli 

78 802,99 euro med överlåtelseskatten inräknad. För överlåtarens del är det mest fördelar 

ifall man skulle välja att sälja till övertagarna men samtidigt måste överlåtarna tänka på 

övertagarnas bästa. Det skulle bli väldigt dyrt att finansiera detta för övertagaren. Ifall ingen 

av generation tre skulle vilja fortsätta med verksamheten så skulle försäljning av företaget 

vara aktuellt, men jag tror inte att när det handlar om en generationsväxling inom företaget 

att det optimala skulle vara att sälja. 

Ett av dessa alternativ som jag har skrivit om i detta arbete kommer det att vara fråga om när 

det blir en generationsväxling i företaget X Ab. Som man kan läsa så finns det både fördelar 

och nackdelar med alla alternativen. Det första alternativet som jag har skrivit om är att 

företaget skulle lösa in bolagets aktier. Bolaget skulle lösa in aktieägarnas aktier varefter de 

kommer att gå i pension. Personligen tror jag att detta skulle kunna vara ett bra alternativ för 

företaget. Ifall överlåtaren skulle ge det som en gåva så skulle personen inte få någonting för 

sin andel i företaget. Att ge det som en gåva från övertagarens del är kanske inte det bästa 

sättet eftersom jag tror att överlåtarna gärna vill ha någon ersättning. Om man tänker på köp 

från övertagarens synvinkel tror jag inte att det skulle vara det optimala heller eftersom det 

är fråga om ganska stor summa som överlåtaren skall finansiera. Speciellt för övertagaren 

skulle köp inte vara något bra alternativ. Varken gåva eller köp tror jag inte skulle vara något 

riktigt bra alternativ för företaget. När det kommer till köp av gåvokaraktär så skulle 

överlåtaren kunna välja att sälja det till under 75 procent av gängse värdet och så skulle en 
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del bli som gåva för övertagaren. Detta innebär att övertagaren inte skulle behöva betala lika 

stor summa ifall man skulle köpa det till ett gängse värde. Dock behöver man komma ihåg 

att det ändå är fråga om ganska mycket pengar som skall finansieras på något vis av 

övertagaren. Detta alternativ tror jag att skulle kunna vara bra för företaget men det är också 

ganska svårt att säga ifall den som skall ta över faktiskt är redo att betala den summan.  

Av alla dessa förslag som jag har skrivit om tror jag personligen det bästa alternativet för 

företaget X Ab skulle vara att lösa in bolagets aktier. Anledningen till detta är att då har 

överlåtarna en möjlighet att få en ersättning för sin andel i bolaget, som de då bland annat 

har inför deras pension, men även kan kompensera övriga barn som inte blir delaktig i 

företaget. Det som generation två måste komma överens om då är vem som skall få 

möjligheten att köpa aktier i företaget, eftersom alla i den nya generationen inte kommer att 

få möjlighet att göra det. Ett alternativ skulle kunna vara att den som har utbildat sig samt 

arbetar i företaget skulle först erbjudas att köpa aktier eller så skulle man komma överens 

om att en i varje överlåtares familj erbjuds. Finns det många intresserade som vill köpa aktier 

skulle aktierna kunna ha olika värde, vilket innebär att de som arbetar i företaget har högre 

värde på deras aktier och lyfter högre dividend än de som bara äger aktier och inte arbetar 

på företaget. När övertagarna skall köpa aktier i företaget så skulle ett alternativ kunna vara 

att de endast köper cirka 5 aktier åt gången varefter överlåtarna löser in aktierna. Det skulle 

då innebära att de kan köpa flera aktier efter att varje överlåtare går i pension. Slutligen efter 

att den sista skulle ha gått i pension skulle alla av övertagarna äga cirka 60 aktier var i 

bolaget. För övertagarens del blir de så att de köper aktier av företaget samt betalar 

överlåtelseskatt.   

8.1 Validitet och reliabilitet  

I detta underkapitel kommer jag att se på undersökningen som har gjorts utgående från 

validitet och reliabilitet. De vanligaste kriterierna när man skall bedöma en undersökning är 

validitet och reliabilitet. Det innebär att man granskar bland annat hur trovärdig 

insamlingarna är. Ett annat namn för reliabilitet är trovärdighet, detta är viktigt när man skall 

analysera forskningen. Reliabilitet innebär om resultatet skulle kunna nås än en gång ifall 

man skulle göra undersökningen en gång till. Med begreppet validitet tittar man om de 

slutsatser som har åstadkommits i undersökningen har någon koppling. (Bryman & Bell, 

2013, ss. 64 - 65) 

Jag gjorde en intervju till mitt arbete som utfördes ansikte mot ansikte med en person från 

företaget X Ab. Jag hade förberett intervjun med olika frågor så jag skulle få svar på de 
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frågor som ställdes i arbetets problemställning, under intervjun kunde jag även fråga 

någonting som dök upp under diskussionen och som jag inte hade tänkt på innan. Efter 

intervjun konstaterades att jag hade fått svar på arbetets problemställning. Jag valde att ha 

företaget anonymt i mitt arbete och det nämndes även till personen jag intervjuade innan vi 

började. Detta valdes för att personen skulle vara mera öppen samt att svaren skulle vara 

mera ärliga.  

Gällande reliabiliteten så kan jag nu i efterhand konstatera att man kunde ha intervjuat flera 

personer från företaget, detta för att reliabiliteten skulle vara bättre. Jag intervjuade 

verkställande direktören som ändå vet mest men eftersom det finns 11 stycken andra 

aktieägare i företaget så finns det många andra åsikter om generationsväxlingen i företaget. 

Jag tror att det skulle ha blivit riktigt bra ifall jag skulle haft intervjuat flera personer 

tillsammans, så skulle flera åsikter framkommit. Jag kunde även haft en intervju med en 

möjlig övertagare till företaget för att höra deras åsikter om generationsväxlingen. För att 

reliabiliteten skulle ha varit bättre i min undersökning så kunde jag ha intervjuat åtminstone 

en till ägare och en möjlig övertagare.  

8.2 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns en hel del som man kan gå igenom vid en generationsväxling. I detta arbete hade 

jag begränsat det till att endast se hur överlåtaren skulle beskattas samt en möjlig lösning för 

företaget. Som förslag på fortsatt forskning inom detta ämne kunde man göra en uppföljning 

av hur generationsväxlingen sist och slutligen blev i företaget X Ab samt se hur det 

skattemässigt blev.  

9 Avslutning 

För att knyta ihop detta arbete, kommer i detta kapitel skrivas en avslutning med en kort 

genomgång av arbetet samt kommentarer och åsikter om det slutliga resultatet, funderingar 

om vad jag tycker om ämnet samt varför det har intresserat mig att fortsätta skriva. En 

slutkommentar av verkställande direktören gällande gängse värdet på företaget X Ab som 

räknades ut i arbetet finns även med i detta kapitel.  

En generationsväxling är väldigt individuell för varje företag. Att börja med planeringen i 

god tid är A och O. Det är många steg som man måste fundera igenom under hela processen. 

För att en generationsväxling skall bli så bra som möjligt är det bra att man har en god 

kommunikation mellan överlåtaren och övertagaren.  
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När man skall lämna över företaget till nästa generation så måste man fundera på vilket 

tillvägagångssätt man skall göra det på. Beroende på vad överlåtaren har för krav bör man 

utgå ifrån det. Ifall överlåtaren vill få ett vederlag så är det bäst för överlåtarens del att sälja 

det. Om man inte vill att övertagaren skall behöva betala sig fattig så kan gåva vara ett 

alternativ. I vissa fall kan man även välja att lösa in aktierna mot ett vederlag. I samband 

med det kan då övertagaren köpa aktier i bolaget. Man kan även välja att sälja det till mindre 

än 75 procent av gängse värde så att övertagaren får en del som gåva och köper en del. 

Beroende på vilken man väljer av dessa så måste man betala skatt. När det handlar om 

generationsväxlingar så kan man få skattelättnader på de olika alternativen.  

Syftet med mitt examensarbete var till en början att jag endast skulle se på hur övertagaren 

beskattas utgående från de olika alternativen. Efter intervjun med företaget X Ab, ändrades 

mitt syfte. Syftet för arbetet blev att jag skulle komma fram till vad som är den bästa 

lösningen för företaget X Ab när de skall göra genomföra en generationsväxling samt se hur 

övertagaren beskattas. I min empiriska del värderade jag företaget utgående från deras 

resultat- och balansräkning. För att kunna räkna ut de olika alternativen så behövde jag veta 

ett gängse värde på företaget. Eftersom ett alternativ var att lösa in bolagets aktier så räknade 

jag även ut aktiernas gängse värde. Det som jag hade skrivit i teoridelen gällande 

beskattningen var till hjälp sedan när jag skulle räkna ut hur övertagaren beskattas. Jag valde 

att endast räkna ut hur övertagaren beskattades, eftersom det skulle ha blivit väldigt brett 

ifall man även hade räknat ut överlåtarens beskattning. 

I undersökningsdelen kom det fram hur mycket övertagaren skulle beskattas samt hur 

överlåtaren skall eventuellt kompensera de övriga barnen. Efter att ha studerat och räknat ut 

beskattningen för övertagaren, samt funderat på fördelar och nackdelar mellan förslagen, 

som finns för företaget, kunde jag till sist komma fram till vad jag tror skulle kunna vara det 

bästa alternativet för företaget. Hur det sist och slutligen kommer att bli för företaget när 

generationsväxlingen blir aktuell är svårt att säga, men det jag har kommit fram till i mitt 

examensarbete tror jag att skulle kunna vara en möjlig lösning för företaget. Gällande värdet 

på företaget som räknades ut, skulle verkställande direktören inte sälja företaget till det 

priset, eftersom det inte är särskilt bra. I detta fall har bland annat företagets brand inte 

räknats med vilket innebär att företagets värde kommer vara högre. När 

generationsväxlingen blir aktuell är det bäst för företaget att ta hjälp av en expert.  

Slutligen kan man konstatera att detta ämne är väldigt aktuellt för företaget X Ab. Eftersom 

jag har skrivit detta arbete med ett syfte om att kunna hjälp dem att hitta en lösning tror jag 

att det kommer att väcka deras tankar och intresse att på allvar börja fundera kring detta. 

Detta ämne har varit väldigt intressant att skriva om eftersom företaget ligger mig nära. Jag 
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är nu i efterhand väldigt nöjd att syftet ändrades. Detta gjorde att hela examensarbetet 

började kännas mera meningsfullt eftersom jag faktiskt skulle försöka komma fram till en 

möjlig lösning för företaget. Till sist vill jag tacka företaget X Ab för att jag har fått skriva 

om detta ämne samt att de ställde upp på en intervju och även alla andra som på något vis 

har ställt upp under arbetets gång.   
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Bilaga 1 Resultat- och balansräkning   
 
 

 
 
  



	

	

 



	

	

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

1. När grundades företaget och hur gick det till?  

2. Vilka tjänster erbjuds i företaget?  

3. Hur ser konkurrensen ut för företaget?  

4. Hur många ägare finns det? 

5. Hur många av ägarna är aktiva inom företaget idag? 

6. Hur många aktier finns det totalt i företaget och hur är dom fördelat?  

7. Hur gick generationsväxlingen från generation ett till generation två till?  

8. Hur länge på förhand började planeringen av den första generationsväxlingen?  

9. Hur ser den ekonomiska situationen ut i företaget idag?  

10. Vad är orsakerna till att en generationsväxling kommer att vara aktuell i företaget?  

11. När borde man börja på med en generationsväxling inom företaget?  

12. Varför vill övertagarna ta över företaget?  

13. Hur många av övertagarna jobbar i företaget idag och hur länge har de jobbat där? 

14. Vilket av alternativen tror du att det kommer att vara fråga om?  

15. Finns det några krav från överlåtarna vid generationsväxlingen?  

16. Hur skall överlåtarna kompensera andra barn som inte kommer att ta över 

företaget?  

 


