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Ett ägarskifte

FÖRORD
Ägarskiften är en komplex och tidskrävande process. Med ägarskiften avser vi att företagets
ägande överlåts från föräldrar till barn eller från ägarna via försäljning till anställda,
utomstående privatpersoner eller företag. CeFEO (Centre for Family Enterprise and
Ownership) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping fick i augusti 2008 uppdrag
av Svenskt Näringsliv att genomföra en studie om hur ägarskiften påverkas av slopandet av
arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter. Denna bok fokuserar på ägarskiften i familjeföretag
(från föräldrar till barn) då ägarskifte är en mycket aktuell fråga i familjeföretag på grund av
kommande stora pensionsavgångar. Att genomföra ett ägarskifte är en utmaning för de
familjemedlemmar som är involverade i företaget varför kunskapsaspekten är central vid
ägarskifte. De inblandade behöver veta vilken kunskap som behövs för att genomföra
ägarskiftet, var den nödvändiga expertisen finns samt hur rådgivare kan vara behjälpliga.
Svenskt Näringsliv vill bidra till näringslivsutvecklingen i Sverige genom att sprida
erfarenheter som visar hur ägarskiften kan genomföras efter avskaffandet av nämnda
skatter.

Arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter avskaffades för att underlätta, stimulera och därmed
öka volymen av ägarskiften. Det var ett viktigt beslut men värt att framhålla är att
ägarskiften är en mångsidig utvecklingsprocess för familjeföretaget då processen präglas av
mycket dialog, många olika förberedelser och flera komplexa beslut i syfte att komma fram
till bästa alternativ för just sitt företag och sin familj. I boken illustreras hur slopandet av
arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna konkret har påverkat de studerade ägarskiftena.
Boken lyfter fram aspekter som kan vara till hjälp då man funderar, förbereder och
realiserar ett ägarskifte. Ett viktigt skäl till studien är att det saknas studier som belyser
effekten av slopandet av de aktuella skatterna. Boken belyser därför ett antal aspekter av,
problem med och lösningar för ägarskiftesprocessen i ljuset av avskaffandet av nämnda
skatter. Denna bok riktar sig främst till familjeföretag som står inför ägarskiftesfrågor, till
deras rådgivare samt till olika policymakers som arbetar med ägarskiftesfrågor.
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INLEDNING
Betydelsen av familjeföretagande i Sverige och av
ägarskifte i svenska familjeföretag
Familjeföretag har stor samhällsekonomisk betydelse i Sverige. Enligt en studie av
Nutek (2007) kännetecknas 90 procent av alla företag i Sverige av att de ägs av en
person eller ett fåtal personer som är släkt och ofta också en familj. I flertalet av dessa
företag är ägare och företagsledare samma person. Men familjeföretag inte bara ägs av
personer som är släkt, de leds ofta operativt av familjemedlemmar.

Familjeföretagets verksamhet präglas av familjens traditioner, historia och värderingar,
vilka överförs mellan människor och generationer samt kommer till uttryck i företagets
rutiner som beprövad erfarenhet, delat språk och gemensam värdegrund. På lokal nivå
skapar familjeföretag stark samhörighet och gemenskap mellan familjemedlemmar,
anställda och lokalsamhälle, starka band som främjar tillväxt. I nedanstående figur görs en
sammanfattande beskrivning av familjeföretag i Sverige.

Familjeföretag - en viktig ägarledd företagskategori i Sverige

 Enligt en Nutekstudie av 1398 företag kan de ägarledda företagen delas in i tre
ägarmässigt olika kategorier: ensamägda företag (till 100 procent ägda av en person),
familjeägda företag (ägs av två eller flera personer som är släkt) och kompanjonägda
företag (ägs av två eller flera personer som inte är släkt). Studien av små och
medelstora företag med mer än fyra anställda visar att 31 procent är ensamägda, medan
41 procent är familjeägda och 23 procent är kompanjonsägda.
 Samma studie visar att genomsnittsåldern för företagsägare i svenska små- och
medelstora familjeföretag är över 60 år. De är aktiva och involverade i företaget och är
äldre än arbetskraften i genomsnitt.
 Samma studie visar att 33 procent av företagsägarnas barn är delägare medan 50
procent av barnen arbetar i familjeföretaget. Barn är i genomsnitt mest involverade i
familjeföretag relativt andra ägarledda kategorier. Barnen kommer dock in som
delägare relativt sent, nästan alltid i vuxen ålder. Barn i familjeägda företag är betydligt
mer involverade i ägande av företag än vad som är fallet i kompanjonsägda företag.
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Fortsättning...
 Vidare, visar studien att familjeföretag har mycket stor betydelse för sysselsättningen i

Sverige. Av det totala antalet anställda i den privata sektorn arbetar 56 procent i
familjeföretag, merparten med under 50 anställda.

Källa: Nutek B 2004:6

Enligt rapporten “Tillväxt i familjeföretag” av Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2006)
svarar familjeföretagen för 53 procent av det privata näringslivets tillskott till Sveriges
BNP. Enligt samma rapport svarar mer än 80 procent av familjeföretagen att de vill
stanna i Sverige; de vill bidra till att skapa utveckling i sitt lokalsamhälle. Därigenom
utgör familjeföretagen en av Sveriges viktigaste samhällsekonomiska tillväxtmotorer.

Ett stort antal små och medelstora familjeföretag kommer under de närmaste åren att
byta ägare eftersom dessa företag ägs och leds av personer födda under 1940-talet.
Enligt en Nuteksstudie om generationsskifte (B 2004:6) vill mellan 40-60 procent av
nuvarande ägargeneration i undersökta familjeföretag lämna över ägandet till barnen,
helt eller delvis. Därtill är ägarskiften präglade av öppenhet och flexibilitet inte bara en
angelägenhet för familjeföretagen själva utan för samhällsekonomin i stort. I nämnda
Nutekstudie (B 2004:6) kunde man utifrån en enkät besvarad av 866 ägare visa att
tillväxten är högre i de företag som nyligen genomfört ägarskifte relativt de företag som
står inför ägarskifte. De företag som undviker, fördröjer eller skjuter upp ägarskiftet
riskerar att påverkas markant; allt mellan avstannad strategisk utveckling av företaget
till nedläggning av det. Därför är det viktigt att skifta ägande i familjeföretag på sätt
som kan leda till organisationsutveckling och strategisk förnyelse.
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Bokens tema: Ägarskifte i familjeföretag
Ägar- och ledarskifte är två sammanflätade processer som är lika viktiga för att
genomföra ett generationsskifte. Att byta ledare (ledarskifte) betyder att företaget får en
ny VD. VD-skifte sker i familjeföretaget t.ex. när nuvarande VD går i pension, avlider,
vill växla roll i företaget eller när kompetens, energi och förnyelseförmåga inte fullt ut
matchar företagets strategiska behov. Då innevarande VD lämnar över ansvar och
mandat behöver kunskap föras över till kommande VD om företagets ledning, om
centrala kontakter med kunder och leverantörer samt om strategi och ekonomi. Att
växla ägare innebär att man delar, ger bort eller säljer sitt ägande till en eller flera
familjemedlemmar och/eller till person eller personer utanför familjen. Oavsett vilket,
har ägaren av ett familjeföretag mål, motivation, ansvar, relationer, identitet och
ekonomi mycket nära kopplat till sitt ägande av företaget. Då barn tar över måste den
nya generationen lära sig att växa in i och sedermera axla ”en aktiv och synlig ägarroll”
utan att för den skull brista i hänsyn inför den äldre generation som följaktligen tar ett
steg tillbaka i ägandet. Ägar- och ledarskifte inom familjer skiljer sig från skiften i
andra företag eftersom en familjs dynamik påverkar hela företaget. Familjen och
familjeföretag uppvisar ofta hög grad av kontinuitet i ledarstil och grundläggande
värderingar, något som kan komma att utmanas vid generationsskifte.

Många svenska familjeföretag står idag inför ägarskiften. Enligt Statistiska Centralbyrån
(SCB) och Arbetskraftsundersökningar (AKU) är år 2007 ungefär var fjärde
företagsägare i landet mellan 55-64 år. Dessa företagsägare kommer att gå i pension
och/eller trappa ned inom den närmaste framtiden. Att en stor del av ägarna kommer att
dra sig tillbaka är inte det största problemet; problemet är snarare att det inte finns
tillräckliga kunskaper kring ägarväxling som hjälper familjer att genomföra ett
generationsskifte på ett lyckat sätt. Eftersom så många familjeföretag står inför ett
ägarskifte, kan det leda till problem på nationell nivå om avsevärd andel av dessa
företag läggs ned.

För att tydliggöra antalet små- och medelstora företag som planerar generations- eller
ägarskifte, genomförde Nutek (2004) en studie av 866 företag med minst en anställd
(soloföretagen var alltså undantagna här). Studien visar att det i mellan 40-60 procent av
dessa ägarledda företag är sannolikt att huvudägare skiftas inom fem år. Organisationen
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Företagarna genomförde 2008 en SIFO-undersökning med drygt 4600 företagare. 42
procent av företagen i studien svarar att ett ägarskifte blir aktuellt på tio års sikt och 26
procent anger att ett generationskifte blir aktuellt på fem års sikt. Av de företag som
planerar för ett generationsskifte förväntas drygt 25 procent att drivas vidare av
familjen. Viktigt att påpeka är att nästan vart fjärde familjeföretag nämner att de inte vet
hur generationsskiftet ska gå till. Det finns många anledningar till detta. Den vanligaste
anledningen är ointresse från nästa generation. Andra anledningar är att de anhöriga
saknar den branschmässiga kunskap som behövs, att det är för mycket arbete att driva
ett företag eller att de kan uppleva kapitalbrist som alltför betungande. Om ingen i
familjen vill driva företag vidare eller om det inte går att hitta någon ny ägare påverkas
den svenska ekonomin avsevärt. Dock är familjeföretag själva sällan medvetna om sin
ekonomiska betydelse för Sverige. I nedanstående figur görs en sammanfattande
beskrivning av ägarskiftessituationen i svenska familjeföretag.

Ägarskiftessituationen i Svenska familjeföretag

 Drygt 20 procent av företagen har skiftat ägarmajoritet under den senaste
femårsperioden. Företagsägarna bekräftar att ett ägarskifte tar lång tid, minst 3-5 år.
Dock finns efter avskaffandet av arvs- och gåvoskatter 2004 inte lika stor anledning att
skattemässigt planera ägarskiftet, vilket kan komma att försena överlåtelsen. Det stora
flertalet företagare har inte påbörjat skiftesprocessen alternativt enbart gjort endast små
förberedelser inför ägarskiftet.
 Revisorn är den person som de flesta företagsägarna vänder sig till för att få råd vid
förestående ägarskifte.
 Uppnådd pensionsålder anges som främsta skäl till ägarskifte och den mest sannolika
framtida ägaren i familjeföretag är en familjemedlem. Efter skiftet är det vanligast att
de tidigare ägarna pensionerar sig helt eller att de fortsätter att arbeta i företaget fast i
en ny roll.
 De ekonomiska medel som frigörs vid skiftet används främst till att stötta
familjemedlemmar ekonomiskt, till att spara för framtiden och/eller till egen
konsumtion. Var femte ägare säger sig också vilja investera i andra småföretag.
 De flesta företagsägare tror att ett ägarskifte leder till ökad tillväxt för företaget.
Samtidigt befarar en fjärdedel av företagsägarna att företaget löper risk att förlora sin
nuvarande företagskultur samt riskerar att förlora strategiska funktioner om det säljs till
en extern köpare.

Källa: Nutek B 2004:6; 2007:2
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers undersökning (2006) visar att många svenska
familjeföretagare inte funderar så mycket över vem som ska ta över. Hela 70 procent
uppgav att de inte funderat på generationsskifte alls. Familjeföretag med över 100 mkr i
årsomsättning är dock mer benägna att planera skiftet. Tre fjärdedelar av de 15 procent
företag som har utsett en efterträdare valde en familjemedlem. Fyra av tio familjeföretag
söker en VD utanför familjen. Över hälften av familjeföretagen saknar ägaravtal och
bara en tredjedel reglerar ägarskiftet i ett testamente.
Eftersom det är vanligt att familjeföretag saknar en plan för genomförandet av
ägarskiftet, är det vanligt att processen blir komplicerad och känslomässigt laddad.
Ägarskifte är en lång och komplex process som kräver mycket samtal och planering
familjemedlemmarna emellan, speciellt då man strävar efter att företaget ska få ett
strategiskt lyft i samband med ägarskiftet. I nedanstående figur sammanfattas olika
utmaningar vid ägarskiften i familjeföretag i Sverige. Familjeföretag upplever ett stort
behov av kunskap och rådgivning vid en skiftessituation. Eftersom ett ägarskifte tar lång
tid är det viktigt att skaffa kunskap och börja förbereda skiftet i god tid. Goda
förberedelser och samverkan med relevant expertis kan göra att man kan undvika olika
problem och hinder som finns vid ägarskiften.

Utmaningar vid ägarskiften i svenska familjeföretag

 Tillväxt är högre för de företag som nyss skiftat ägande men det är en utmaning att
realisera denna tillväxtpotential.
 Familjemedlemmarna ser uppnående av rättvisa inom familjen som den största
utmaningen vid skiften.
 Då ägarna bedömer att företagens viktigaste konkurrensfaktorer är samarbetsrelationer
med kunder, leverantörer och konkurrenter måste dessa relationer överföras till de barn
som ska ta över företaget.
 Främsta hindren mot ägarskifte är att nuvarande ägare upplever företagandet som så
roligt att det känns fel att sluta, eller att denne rent känslomässigt har svårt att släppa
företaget även om han/hon egentligen vill det/inser att det ”är dags”. Andra hinder är att
han/hon anses/anser sig ha stor betydelse för företagets konkurrensförmåga att ”det inte
går” att sluta även om man vill, att det saknas barn eller extern köpare som vill ta över,
samt att oro för de anställdas framtida sysselsättning gör att man förblir vid det som är.

Källa: Nutek B 2004:6
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Avskaffandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter och
ägarskifte i familjeföretag
I december 2004 avskaffades arvs- och gåvoskatterna i Sverige (Ydstedt 2005).
Avskaffande av dessa skatter skulle ske i januari 2005, men på grund av
flodvågstragedin i Sydostasien beslöt riksdagen att tidigarelägga datumet för att på så
vis stödja familjer som skulle gå igenom ägarskifte och arv på grund av det inträffade.
Avskaffandet av förmögenhetsskatten skedde år 2007. Olika rapporter och studier
visade därförinnan att arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter i ett antal avseenden var
mindre fördelaktiga i Sverige relativt omvärlden. Enligt Riksskatteverket fanns innan
avskaffandet cirka 500 miljarder kr i odeklarerat sparande som kunde vara kopplat till
dessa skatter. Till detta lades det kapital som företag och enskilda med förmögenheter
flyttat utomlands för att minska skattekonsekvenserna. Målet med avskaffandet var att
skapa "dynamiska effekter" för företagande och individer i Sverige. Bl.a. skulle
avskaffandet öka det deklarerade sparandet och därigenom generera skatteintäkter. Det
skulle öka kapitaltillgången och därigenom främja investeringar och underlätta
ägarskiften. Avskaffande av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter var centrala inslag i
de policies som sökte motivera och stödja familjeföretagare att gå igenom ägarskifte på
enklare och effektivare sätt.

En risk med avskaffandet av arvs- och gåvoskatterna är att ett antal företagare inte
längre ser lika stora anledningar att aktivt planera ägarskifte. Nuteksstudien (B 2004:6)
visade att ett antal företagare inte hade startat någon ägarskiftesplanering, alternativt
endast gjort mindre förberedelser inför ägarskifte t. ex. i form av samtal med sin revisor.
År 2007 genomfördes en undersökning av Svenskt Näringsliv av 500 företagare och 83
procent av de intervjuade företagsägarna svarade att det är bra att arvs- och
gåvoskatterna avskaffades medan 72 procent ansåg att det också är bra att
förmögenhetsskatten avskaffats. 73 procent menade att avskaffandet påverkar den
svenska ekonomin positivt i form av att sysselsättning, investeringar och ökad tillväxt.
Även om skatteaspekterna lindrades vid avskaffandet, är personliga och sociala aspekter
fortfarande centrala och komplexa problem vid ägarskiften (Tidåsen 2008).
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Bokens mål
Målsättningen med denna bok är att utgöra ett stöd för avgående och tillträdande ägare och
ledare samt familjeföretagens rådgivare i genomförande av ägarskifte efter avskaffandet av
arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter. Boken baseras på 30 telefonintervjuer med
familjeföretag samt fem djupare studier av familjeföretag som har växlat ägande från första
till andra generation. Dessa fem fall har på olika vis använt gåvor som en del i
ägarskifteslösningen. Ekonomiska, juridiska och skattemässiga bedömningar är också
viktiga komponenter i samtliga fall. Men fallen skiljer sig i hög grad åt vad gäller
personliga och sociala aspekter som sätter sin prägel på ägarskiftet, i samspelet mellan
familjemedlemmarna och de känslor som påverkar handlingar och beslut, samt vad avser
olika tekniska aspekter av lösningarna. Boken är upplagd som en jämförande analys av de
fem fallen för att därigenom att lyfta fram olika lösningar och olika sätt att smidigast
möjligt genomföra ägarskifte i varje enskild situation. Boken innehåller därtill råd från olika
rådgivare som verkat aktivt i de fem fallen.

Bokens disposition
I nästa kapitel redogörs för de metoder som använts för att genomföra studien i två steg; en
pilotstudie med 30 telefonintervjuer samt en djupstudie baserad på fem fall. Därefter följer
en redovisning av resultaten från de 30 telefonintervjuerna. På det följer en sammanfattning
av de centrala resultaten från de fem fallen i djupstudien. I de nästkommande fem kapitlen
beskrivs de fem olika fallen vilka organiserats runt ett nyckelbegrepp för respektive fall;
ägarstabilitet, finansiell stabilitet, rättvisa, känslor och kunskap. Varje kapitel/fall
inkluderar fallspecifika analyser, lärdomar och slutsatser samt inleds med en kort berättelse
om ägarskifte för att på så vis ”sätta” en känsla för de inblandade personernas åsikter,
beslut, reaktioner och känslor kring ägarskifte. Varje fall presenteras i ett eget avsnitt och
innehåller olika lösningar och erfarenheter utifrån varje enskild familjs (och andra relevanta
aktörers) specifika situation. I slutet av varje kapitel/fall finns ett antal råd från familjen som
stöd för de som står inför ett ägarskifte. I det sista kapitlet presenteras en jämförande och
mera detaljerad analys av fallen, strukturerad som ett antal teman som utkristalliserats ur
fallstudierna. Slutkapitlet rundas av med en avslutande diskussion samt med
rekommendationer till andra familjeföretag. Dessa rekommendationer är sammanställda ur
de råd som olika rådgivare förmedlat då de stöttat ägarskiftena i de fem fall som här stått i
fokus.
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METOD
Denna bok är baserad på en fallstudie designad i två steg, en inledande pilotstudie
baserad på telefonintervjuer och därefter en djupstudie baserad på en mängd längre
intervjuer på plats med representanter för de fem utvalda familjeföretagen samt med
deras rådgivare. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de metoder som använts
i respektive steg.

Pilotstudien
Pilotstudien genomfördes som cirka femton minuter långa telefonintervjuer med en
huvudägare eller en delägare i 30 av de 64 företag som totalt kontaktades. Samtliga av
dessa 30 företag går eller har gått igenom ägarskifte. Telefonintervjuerna genomfördes
under en femmånadersperiod. Företagen valdes huvudsakligen ur en databas och de har
god spridning vad gäller storlek, ålder och branscher. Pilotstudien hjälpte oss att bättre
förstå grundläggande aspekter kring ägarskiften i Sverige efter avskaffandet av nämnda
skatter. Målsättningen med intervjuerna var därutöver att finna de fem företagen för
djupstudien.

Djupstudien
Djupstudien genomfördes som en mängd längre intervjuer på plats med ägare, ledare,
anställda och rådgivare i fem familjeföretag med olika ägarskiftessituationer. Vi valde
fem företag som går igenom ett ägarskifte från första till andra generation eftersom ett
ägarskifte som görs för första gången kan accentuera utmaningar, problem och känslor
vid generationsskifte. Företagen är verksamma inom metallvaru-, byggnads- och
transportbranscherna samt inom jordbruks- (plantskola och trädgårdscenter) respektive
servicesektorn. Djupstudien resulterade i fem detaljerade fallbeskrivningar av respektive
skiftessituation. För att beskriva karaktäristiken på de fall som valts används en modell
inspirerad av en matris som utvecklats i ovan anförda Nutekstudie (2004:6:76).
Matrisen presenteras i figur nedan.
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I matrisen visar den horisontella axeln (1-10) tio olika situationer som kan förekomma
vid ägarskiften och den vertikala axeln (1-5) de fem företagen i djupstudien. I matrisen
markeras med en bock de situationer som förekommer i respektive fall. En ägarsituation
som inte inkluderats i matrisen är ägarskifte till extern part, där heller inget av de fem
fallen har växlat ägande genom försäljning till extern part (privatperson eller företag).
Alla fall beskriver ägarskifte inom familjen där VD-skifte också tillkommer. Fall 1
beskriver ett ägarskifte som inleds när fadern avlider. Fallet inkluderar också ett skifte
från anställda till familjen eftersom de anställda ägde tio procent av företaget då fadern
var i livet. Fall 2 beskriver ett skifte där fadern delar ägandet med sina tre barn vilka alla
är aktiva i företaget. Fall 3 beskriver ett ägarskifte där föräldrarna delar ägandet med
sina två barn. Fall 4 och 5 har valt att förbli anonyma varför namnen således är fiktiva.
Fall 4 beskriver ett fall som saknar ägarskifteslösning och fall 5 beskriver ett fall där
fadern delar ägandet med sina tre barn.

Matris över fallen representerande olika ägarskiftessituationer

Olika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

situationer

VD-

Ägarskifte

Ägarskifte

Endast

F d ägare

Ägare

Andra

Ägarskifte

Avsaknad

Ofriviligt

vid skifte

skifte

från en

från flera

skifte av

arbetar kvar

aktiva i

viktiga

från

av

skifte

person

personer

delar av

i företaget

driften av

aktörer i

anställda/

ägarskiftes-

(t. ex.

företaget

processen

ledning

lösning

dödsfall)

ägandet

Fall
Fall 1
Christer Nöjd

o

Fall 2
Callo

o

Fall 3
Taxinge
Holding Slott

o

Fall 4
Nymans
Entreprenadmaskiner
Fall 5
Hedbergs
Plantskola

o
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RESULTAT AV PILOTSTUDIEN
Detta kapitel diskuterar resultaten från 30 telefonintervjuer. I nedanstående figur presenteras
en sammanfattning av de centrala resultaten. Därefter följer en beskrivning av de
nyckelaspekter som respektive företag såg som väsentliga vid ägarskifte.

Sammanfattning av pilotstudien
De intervjuade personerna var alla släkt (far, moder, barn, make, maka). De hade en
ägarandel på minst 25 procent med undantag av två personer som var tidigare ägare.
Familjeföretagen i studien var alla privatägda med ägandet förlagt i Sverige.
I de 30 intervjuade företagen fanns det tio olika alternativa lösningar. Dessa lösningar
kombinerar komponenter som t. ex. försäljning inom familjen, extern försäljning, gåvor
och arv.
Gåva var den viktigaste komponenten i ägarskifteslösningar då gåvor fanns i fem av tio
lösningar.
12 av 30 intervjuade företag gjorde ägarskifte efter avskaffandet av arvsskatter. 6 av 30
intervjuade företag gjorde ägarskifte efter avskaffandet av förmögenhetsskatter. Dessa
familjeföretag ville lösa ägandefrågor medan det inte fanns skattekonsekvenser.
Tre företag saknade ägarskifteslösning och upplevde sig inte ha någon brådska med det
eftersom det numera inte finns de skatter som tidigare fanns.
Som vanlig utmaning upplevdes att föräldrarna måste lära sig ta en ny roll i företaget då
de trappar ner. Ett relaterat problem är att de inte alltid är förberedda på att på allvar
släppa in barnen.
När det finna olösta konflikter mellan föräldrar och barn kan självförtroendet hos
barnen att se sig som ledare och ägare påverkas negativt.
Att skapa rättvisa mellan barn är en viktig komponent i ägarskifteslösningar.
Föräldrar är medvetna om att ägarskifte är en process som kräver tid. Dock är de mindre
medvetna om att det är en process som kräver mycket specifik kunskap. En del av
kunskapsbristen är att de inte i tillräcklig utsträckning vet hur och var man skaffar den
expertis som krävs för att genomföra ägarskifte; de ber därför ofta inte om tillräckligt
med hjälp och råd.
De företag som använder rådgivare byter dem tämligen ofta eftersom rådgivarna
upplevs sakna tillräckligt specifika kunskaper om t. ex. skatter, ägarstrukturlösningar
och ägarskiften.
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Nyckelaspekter av ägarskifte
De intervjuades huvudsakliga roller i företaget
Samtliga intervjuade 30 personer var medlem (fader, moder, barn, make, maka) av
ägarfamiljen med en ägarandel på minst 25 procent (med undantag för två personer som
var tidigare ägare). I nedanstående tabell visar huvudsakliga roller för de intervjuade
personerna varav rollen som VD/ägare dominerar stort med 22 st (19 män, 3 kvinnor).
Av de tre kvinnliga VD/ägarna var två företagets grundare medan en var ett barn som
tog över företaget. Övriga roller fördelar sig jämnt med två personer i respektive roll.
Huvudsakliga roller i företaget

Roll

Antal st

VD och ägare
VD
Styrelseordförande och ägare
Funktionschef och ägare
Tidigare ägare
Totalt

22
2
2
2
2
30

Företagens startdatum
De 30 företagen är alla privatägda med ägandet förlagt till Sverige. I nedanstående tabell
belyser under vilka decennier företagen i pilotstudien startats. De fyra äldsta företagen
startade 1735, 1885, 1906 respektive 1908. Därefter fördelar sig startdatumen tämligen
jämnt med 1970-talet som peak.
Företagets startdatum

Decennium
Innan 1910
1930-talet
1940-talet
1950-talet
1960-talet
1970-talet
1980-talet
1990-talet
Totalt

Antal st
4
1
5
1
2
8
5
4
30
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Ägarskifteslösningar
Många olika ägarskifteslösningar användes av de tillfrågade företagen, se tabell nedan för
översikt (tre företag som inte har tagit beslut kring ägarskifte är inte medräknade).
Ägarskifteslösningar var ofta kopplade till ett ägarskiftesdatum, d.v.s. det datum då
ägarskiftesprocessen formellt anses som genomförd. Dock kan det ske stegvis, ibland med
många år emellan. Några företag växlade t. ex. en mindre procentandel av företaget innan
avskaffandet av skatterna för att minska skattekonsekvenserna. Det finns givetvis också
företag som gjort ägarskiftet i sin helhet efter att arvs- och gåvoskatterna avskaffades 2004.
Ägarskiftesdatum skiljer sig generellt mellan tre olika tidpukter: innan avskaffande av arvsoch gåvosskatterna, efter avskaffande av arvs- och gåvoskatterna 2004 samt efter
avskaffande av förmögenhetsskatten 2007.
Ägarskifteslösningar

Tidpunkt
Lösning
1. Fick gåva och delar
ägandet med andra
familjemedlemmar
2. Fick andel av företaget i
gåva och sålde en andel av
företaget till marknadspris
till extern part
3. Fick företaget som arv

Innan
avskaffande
av arvs- och
gåvoskatterna

Efter
avskaffande av arvsoch gåvoskatterna
2004

Efter
avskaffande av
förmögenhetsskatten 2007

Totalt
antal
per
lösning

6

4

3

13

1

1

1

1

4. Fick gåva och arv

1

1

5. Sålde hela företaget
externt till marknadspris
6. Köpte hela företaget av
föräldern till marknadspris
7. Köpte hela företaget av
föräldern till icke
marknadspris
8. Köpte en andel av
företaget av föräldern till
icke marknadspris
9. Köpte en andel av
företaget till marknadspris
och fick en andel som gåva
10. Köpte en andel av
företaget till icke
marknadspris och fick en
andel som gåva
Totalt antal per tidpunkt

2

2

2
1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

2

9

12

6

27
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Bland totalt 27 ägarskiften går det att finna tio olika typer av lösningar. Dessa lösningar
kombinerar olika komponenter som t. ex. försäljning inom familjen, extern försäljning, gåva
och arv samt olika ägarskiftesdatum. Dock är gåva den viktigaste komponenten i
ägarskifteslösningar och de flesta ägarskifteslösningar gernomfördes efter att arvs- och
gåvoskatterna avskaffades 2004. Anledningen var att företagen ville passa på att lösa
ägarskiftesproblematiken medan de konsekvenser som gåvoskatterna förde med sig var
lindrigare än tidigare. Dessa ägarskiften var ofta under planering innan avskaffandet av
skatterna men deras rådgivare föreslog att de skulle vänta med ägarskiftet och därmed vänta
ut de finansiella fördelar som avskaffandet medförde, pengar som kunde användas till att
betala skatter eller till amorteringar av banklån.

Lösning 1 dominerar med 13 företag, en lösning där familjen (föräldrar och barn) utgör
ägargruppen. Av dessa 13 företag skiftade sex ägande innan avskaffandet av skatterna, med
syftet att lösningen skulle minska skattekonsekvenserna. De använde gåvor och delade upp
ägandet i andelar om max 20 procent. Tre företag använde gåvor som en del av
ägarskiftelösningen utan att ha riktig planering. De som har ägande kvar att skifta förväntas
göra ägarskiften inom de närmaste fem till tio åren men de ser det dock som att de ”inte har
någon brådska” då de avser genomföra skiftet genom arv då barnen arbetar vid företaget.
Gåvorna är här enbart ett första steg inför ett kommande fullskaligt ägarskifte. Fyra företag
använde gåvor vid ägarskifte efter avskaffandet av arvs- och gåvoskatterna och tre företag
använde gåvor vid ägarskifte efter avskaffande av förmögenhetsskatten. Dessa var väl
planerade ägarskiften; de använde rådgivare och diskuterade noga för- och nackdelar inom
familjen med olika lösningar innan de valde en ägarskifteslösning.

I det enda fallet där lösning 2 användes gjordes försäljningen till extern part för att
finansiera kompensation till fadern. I det enda fallet där lösning 3 användes fick sonen
företaget som arv efter avskaffandet av arvs- och gåvoskatterna samt 25 procent av
företaget som gåva efter att förmögenhetsskatten avskaffades. Två företag använde sig av
lösning 5 och i båda fallen genomfördes skiftet efter det att arvs- och gåvoskatterna
avskaffats. Företagsägarna hade inga barn som var intresserade att efterträda dem. Tre
företag använde sig av lösning 6 varav två genomförde skiftet efter det att arvs- och
gåvoskatterna

avskaffades.

I

det

tredje

fallet

köptes

företaget

efter

förmögenhetsskatten avskaffades.
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det

att

En intressant detalj är att det finns tre lösningar (lösningar 2, 6 och 9) där föräldrarna väljer
att sälja företaget till sina barn till marknadspris. Ett skäl till dessa lösningar är att
föräldrarna inte upplever det som fördelaktigt för barnens karaktär att de får ägandet gratis;
barnen måste så att säga måste vinna sin plats i företaget. Ett annat skäl till försäljning till
marknadpris är skapande av ekonomisk trygghet, något som indikerar en brist på
specialiserade kunskap kring ägarskifte. Specialiserade rådgivare kan hjälpa familjer att
skapa en lösning där barnens och företagets ekonomi inte drabbas som därtill undviker den
beskattning som tillkommer då försäljning till marknadspris sker.
De ”många ettorna” i tabellen, d.v.s. lösningar som enbart ett företag använt sig av, pekar
på en viktig aspekt av ägarskifte; att lösningarna som skapas är specifika för det enskilda
företaget eftersom olika familjer och företag har olika egenskaper, målsättningar med och
skäl för att växla ägandet.

Förberedelser inför framtida ägarskifte
Av de 30 intervjuade företagen finns tio som ska genomgå ägarskifte i framtiden (som
nämnts ovan har fem av dessa genomfört skifte av mindre andelar, se nedanstående tabell).
Tabellen ger en översikt av olika typer av förberedelser. Tre företag har börjat diskutera
ägarskifte inom familjen men har ingen upprättad plan eller någon konkret tidpunkt för
skiftet. Två företag har initierat en diskussion inom familjen samt också med revisorn och
arbetar med en tidshorisont på cirka fem år. Två företag har fastslagit en plan för
automatiskt ägarskifte då nuvarande ägare avlider medan tre företag i dagsläget varken har
planer för eller pågående diskussioner om ägarskifte; de har ”ingen brådska med
ägarskiftet.”
Typer av förberedelser inför framtida ägarskifte

Typ av förberedelse

Antal st

Har börjat diskutera ägarskifte inom familjen
Har börjat förbereda ägarskifte inom familjen samt diskutera
det med revisorn
Har plan för ägarskifte genom arv
Är inte aktiva vad gäller ägarskiftesfrågan
Totalt

2
3
2
3
10
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Barns involvering i verksamheten och utveckling i olika roller
I de intervjuade företagen arbetar minst ett barn vid företaget. Det är vanligt att barnen
blir involverade i verksamheten redan vid unga år vilket medför att barnen blir vana vid
att vara med i företagets aktiviteter samt vana vid att samtal om företaget är legio.
Genom sådant engagemang i verksamheten kan barnen utveckla bra samarbete med
föräldrarna. Inte sällan kopplar föräldrarna ägandet till engagemang och hårt arbete i
företaget. Ett antal föräldrar anser att det är viktigt att barn skaffar sig en bra utbildning
samt erfarenhet av arbete i andra företag. Föräldrarna förväntar sig dock att barnen ska
börja arbeta igen vid familjeföretaget när utbildningen är klar respektive då de skaffat
sig lämpliga erfarenheter från olika andra arbeten. Det är dock inte ovanligt att barn
väljer att inte återgå till att arbeta i familjeföretaget. I vissa företag trycker föräldrarna
på att ägande- och VD-roller är sådant som barn måste erövra genom egna meriter och
kompetenser. Att bli VD och ägare är inget som kommer av sig självt; barnen måste
övertyga sina föräldrar om intresse och engagemang i och lämplighet för ägande och
ledande av företaget. I vissa företag var ett lyckosamt genomfört ledarskifte nödvändigt
innan ägarskifte kunde komma på tal. I andra företag var det omvänt; ägarskifte ledde
till ledarskifte. Föräldrar använder ofta ägarskifte för att se till att barn engagerar sig i
utvecklingen av företaget. De ger en viss procent av företaget som gåva för att
därigenom skola in barnen i ägarrollen. En annan vanlig metod är att ge hela företaget
som gåva medan föräldern kvarstår som VD. På så vis ges det tillräckligt med tid för
barnen att växa in i rollen som ägare medan föräldern funderar över vilket av barnen
(om det är flera) som ska axla VD-rollen alternativt om en extern VD ska rekryteras.

Kompensation till föräldrar och barn vid ägarskifte
Kompensation av föräldrar och barn är en viktig komponent vid ägarskifte. I
kompensationen ingår att föräldrarna beslutar kring vad de vill se som resultatet av
ägarskiftet. Viktiga resultat som framhålls är t. ex. den ekonomiska kompensationen för
föräldrarnas mångåriga arbete, hur ett väl fungerande företag ska säkerställas samt hur
rättvisa i ägandet mellan barnen ska uppnås. För att kunna besluta i främst ekonomiska
frågor utarbetar rådgivare olika ägarskifteslösningar som tar hänsyn till en dualitet i
skattesystemet för att räkna ut kompensation efter de s.k. 3:12-reglerna. 3:12-reglerna
reglerar beskattningen av överskott/kompensation som uppstår i verksamheten i ett
fåmansföretag. En del av överskottet/kompensation karaktäriseras som kapitalinkomst
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och en annan del som lön. Enligt Bjuggren, Du Rietz och Johansson (2009), vill staten
med 3:12-reglerna begränsa den del av överskottet/kompensationen som tas ut som
lägre beskattad kapitalinkomst. Medan skatteuttaget på löneinkomst kan vara så hög
som 69,2 procent är skatteuttaget vid kapitalinkomst 49,6 procent. Rådgivare behöver
därför genomföra en detaljerad skatteplanering som fastställer årlig lönesumma vid
företaget, som redovisar den privata ekonomin för föräldrar och barn, som fastställer
administrativa kostnader för ny ägarstruktur och som värderar företaget med metoder
som t. ex. substansvärdering, avkastningsvärde, goodwill och kassaflödesanalys. Detta
genomförs för att t. ex. kunna bestämma pris på aktier när man ska genomföra en intern
försäljning av aktier mellan de företag som ingår i koncernbolaget. Rådgivare använder
också dessa beräkningar för att kunna bestämma hur stor kompensation föräldrarna kan
få ut från företaget, under vilken tidsperiod de kan förväntas få ut den, hur företaget ska
finansiera det, hur mycket skatter de ska betala samt hur mycket de barn som inte
arbetar i företaget ska lösas ut och kompenseras med. I vissa fall är det föräldrarna som
betalar kompensation till sina barn medan det i andra är barnen i egenskap av nya ägare
som får ta ansvar för att lösa ut sina syskon. Ett vanligt anfört skäl för att lösa ut ett
syskon är att man anser att man som ägare med kraft ska delta i den vardagliga driften
av företaget. Det finns också företag där föräldrar tillsammans med de nya ägarna väljer
att lösa ut andra syskon, t. ex. kompensation till föräldrar och barn genom framtida
företagsvinster. I dessa fall krävs kombinerad expertis, ofta en revisor och en skattejurist
som utvecklar ägarskifteslösningar som hanterar de 3:12-regler som bestämmer hur
mycket pengar som kan tas ut i utdelning inom fåmansbolag till f.n. en kapitalskatt om
20 procent (gränserna för att beräkna kapitalbeskattningen har ändrats, Bjuggren och
Johansson, 2008). På detta och andra sätt kan föräldrar och barn planera betalningar av
olika kompensationer, vilket i sin tur leder till att familjen kan bestämma hur mycket
man behöver växa och tjäna för att kunna uppnå sina finansiella åtaganden gentemot
varandra utan att t.ex. behöva ta banklån.

Upplevda utmaningar och problem med ägarskifte
I de intervjuade företagen indikerar föräldrarna att det finns olika utmaningar då de
väljer att trappa ner. Dels måste föräldrarna ibland lära sig en ny roll i företaget, dels
måste de lära sig att släppa taget om företaget. En ny roll kan t.ex. innebära ansvar för
ett nytt område, en senior intern konsultroll eller rollen som styrelseordförande.
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Föräldrarna väljer ofta att skola in den tilltänkte VD:n under ett antal månader då de lär
ut och överför olika sidor av VD-arbetet. När föräldrarna får bekräftat att barnet som
tagit över VD-posten har en fungerande och stabil roll i företaget väljer de att övergå på
att fokusera på ägarskiftet. Då ägarskiftet blir aktuellt etablerar en del företag en
styrelse, vilken föräldrar och barn använder som ett forum för att diskutera
ägarskifteslösningar, strategi, organisationsförändringar och barnens utveckling i
företaget. Dock är det en praktisk och tidsmässig utmaning att verkligen hålla
styrelsemöten regelbundet nog för att barnen ska erövra föräldrarnas ofta tysta och
erfarenhetsbundna kunskap och därigenom gradvis komma in i en aktiv och synlig roll
som ny ägare. En annan risk är att föräldrarna för länge tycker att barn inte är redo varpå
de kan tröttna och istället välja andra arbeten. Ytterligare en annan risk är att föräldrarna
kan bli sjuka eller plötsligen avlida innan man hunnit växla VD och ägare. Då riskerar
barn och företag att förlora kunskaper och centrala relationer med viktiga kunder och
leverantörer. En annan typ av utmaning infinner sig då föräldrarna har skolat in den nya
VD:n och/eller ägaren och därmed arbetar mindre och då kan använda sin nyvunna
fritid för nya aktiviteter och vänner. Ny roll i företaget och nya fritidsaktiviteter gör
således att föräldrarna kan utveckla nya sidor av såväl sin professionella som privata
identitet vilket ofta upplevs som positivt men också omvälvande, inte bara av
föräldrarna.

Barnen ger i sina svar ofta uttryck för att det känslomässigt är svårt för föräldrarna att
lämna över ägandet. Föräldrarna väljer ofta kompromissen att dela ägandet av företaget
med barnen vilket gör att de arbetar kvar vid företaget så länge de orkar och tycker det
är kul. T. ex. fanns det bland de intervjuade företagen två ägare som är mellan 70 och 80
år gamla som fortfarande var aktiva i företaget. Med beslutfattandet är det ofta
känsligare; det blir inte sällan problem som att barn bestämmer en sak och föräldrarna
en annan. Det leder givetvis till konflikter vilka i värsta fall kan påverka barns
självförtroende och utveckling som ledare och ägare. Ibland förblir saker olösta; ”tysta
konflikter” lever egna liv under vardagens intensiva aktiviteter vilket gör att de kan
blossa upp i princip när som helst.

Föräldrarna framhåller ofta att en viktig utmaning är att skapa rättvisa i ägandet av
företaget. De vet vikten av att samtliga barn måste uppleva lösningen som rättvis för att
undvika svåra konflikter den dag föräldrarna inte längre finns med. De företag som har
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upplevt konflikter relaterat till ägande av familjeföretag (eller hört från sina bekanta) är
mer benägna att lägga ned den tid och kraft det innebär att gå igenom en väl planerad
ägarskiftesprocess, en process som kräver kvalificerat stöd av olika rådgivare och ett
uthålligt och välkalibrerat samspel inom familjen.

De intervjuade personerna är generellt väl medvetna om att ägarskifte är en process som
kräver tid och samspel. Dock saknar de ibland de specifika kunskaper som gör det
möjligt att växla ägande utan att belasta de inblandade finansiellt, t. ex. att barn tar
banklån och/eller använder sparpengar för att köpa företaget eller att föräldrar säljer viss
procent av företaget för att finansiera ägarskiftet. Vissa företag avstår t.o.m. från att
göra ägarskifte då de inte kan identifiera hur och varför det skulle vara bra för företaget.
Andra generella problem är att man inte vet vilken kunskap som behövs samt heller inte
vet var någonstans man finner den kunskapen. En variant, för de företag som har viss
kännedom om dessa kunskapsaspekter, är att det kan ta tid att mer exakt hitta de
nödvändiga kunskaperna; man byter ganska ofta rådgivare då man upplever att de man
hittills anlitat inte har tillräckligt specifika kunskaper i frågor om skatter, lösningar på
ägarstrukturen och ägarskiftesprocessen i sin helhet.
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Djupstudien i sammanfattning
Ett viktigt resultat av djupstudiens intervjuer är att de fem fallen sammantaget
framhåller mycket varierade aspekter som de centrala. Analytiskt framhålls detta genom
att nedan använda ett nyckelbegrepp för respektive fall, vilket syftar till att framhålla
den specifika aspekt som respektive företag såg som den centrala. De fem
nyckelbegreppen i respektive fall är ägarstabilitet, finansiell stabilitet, rättvisa, känslor
och kunskap. Sammanfattningsvis gav de fem fallen följande huvudsakliga resultat.

Fall 1: Christer Nöjd
Detta fall illustrerar hur en familj strävar efter att skapa ägarstabilitet för verksamheten
efter ena förälderns bortgång. Fallet pekar på viktiga element som fanns eller
utvecklades för att säkerställa ägarskiftet efter avskaffandet av skatterna. Ägarskiftet
skapade stabilitet i verksamheten vilket ledde till att man kunde genomföra en
expansionsstrategi. Centrala element i detta fall framgår av nedanstående figur.

Centrala element vid familjen Nöjds ägarskifte

Efter att fadern avled agerade modern och sonen omedelbart och övertog ansvaret
för företaget.
Skickliga och lojala anställda stannade kvar på företaget och stöttade modern.
Ägarskiftet genomfördes successivt.
Ett testamente styrde den första del av ägarskiftet som genomfördes under 1990talet. Testamentet skapade stabilitet både vid generationsskiftet samt för
verksamheten.
Modern gav tid för sonen att växa in i rollen som VD och sedermera också in i
ägarrollen.
Familjen fick bra stöd från sina rådgivare med förslag på olika ägarskifteslösningar.
Gåva var en viktig komponent i den successiva överföringen av ägandet tills
modern och sonen delade ägandet av företag och fastigheter lika.
Gåva var ett förskott av arv.
Modern och sonen skrev ett testamente när de genomfört ägarskiftet.
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Fall 2: Callo Sintermetall
Detta fall illustrerar hur en familj strävar efter att skapa finansiell stabilitet via en
lösning som skapar ekonomisk trygghet för både föräldrar och barn. Familjen växlade
ägande för att utnyttja de fördelar som följde på avskaffandet av skatterna. För att skapa
finansiell stabilitet konstruerades en finansiell lösning i vilken kompensation till fadern
betalades utan att belasta företaget med banklån. Centrala element i detta fall framgår av
nedanstående figur.

Centrala element vid familjen Kronas ägarskifte

Förberedelsearbetet började i god tid.
Fadern var redo att trappa ned och beredde vägen för den yngre generationen.
Han stöttade aktivt barnens utveckling som ledare och ägare.
Familjen skapade en styrelse där varje medlem av familjen fick formulera
sina mål i relation till andra familjemedlemmar mål och företagets situation.
De hittade ”rätt” rådgivare som översatte deras mål och motivationer till flera
alternativa ägarskifteslösningar.
De enades om lösningen att skapa ett koncernbolag för att lösa ägarskiftet och
genomförde därigenom en intern försäljning av aktier mellan de företag som
ingick i koncernbolaget.
Man finansierade transaktionerna genom att barnen betalar en kompensation
till fadern via vinstutdelningar under en tvåårsperiod.

Fall 3: Taxinge Slott Holding
Det här är ett exempel på ett familjeföretag där ägarskifte genomförts successivt för att
skapa rättvisa i familjen. Det finns dock fortfarande risk för spänningar inom familjen
eftersom ett barn kan komma att välja att arbeta inom företaget igen. Medan de andra
två barnen har utvecklat företaget och företagets tjänster har det tredje barnet arbetat på
andra företag. Centrala element i detta fall framgår av nedanstående figur.
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Centrala element vid familjen Fimmerstads ägarskifte

Det här är ytterligare ett exempel på ett ägarskifte där förberedelsearbetet inför en
överlåtelse började diskuteras i god tid.
Föräldrarna planerade en långsiktig ägarskifteslösning som skulle implementeras
under en tioårsperiod.
Under denna period skolar föräldrarna in två av barnen som framtida VD och ägare av
de olika företag som finns i koncernbolaget.
Modern och fadern har trappat ned men behåller ekonomisk kontroll över
koncernbolaget.
De två barn som är aktiva i företaget fick en andel aktier av koncernbolaget som en
gåva.
När föräldrarna lämnar över företaget helt förväntar de sig att barnen ska betala en
kompensation till såväl föräldrarna som det barn som inte arbetar inom
familjeföretaget.
Nivån på kompensationen fastställdes genom en värdering av företaget som i princip
alla i familjen höll med om.

Fall 4: Nymans Entreprenadmaskiner
Det här är ett exempel på ett familjeföretag där ägarskifte inte har genomförs på grund
av olösta konflikter och misslyckad kommunikation där man därtill väljer att inte
konfrontera situationen. Sammantaget har många och starka känslor gjort att man inte
förmått överbrygga motsättningar och lösa konflikter. Dock är fadern och sonen igång
med en ledarskiftesprocess. Centrala element i detta fall framgår av nedanstående figur.

Centrala element vid familjen Nymans ägarskifte

Familjen satte igång ledar- och ägarskifte under 1990-talet.
Familjen definierade nya funktioner för varje familjemedlem men föräldrarna
var inte redo för att trappa ned. De förväntade sig heller inte att sonen och
dennes fru ville förändra och förbättra organisationen i så många avseenden.
Familjen skapade inte en styrelse för att diskutera förändringar och effekter av
eventuella förändringar.
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Fortsättning...
De engagerade svärdottern i verksamheten och skapade förväntningar hos henne om
delägande av företaget. Dessa förväntningar grusades sedermera.
Föräldrarna och sonen hade många samtal om ägarstrukturen men de ledde till olösta
konflikter. Svärdottern slutade arbeta vid företaget och startade eget.
Konflikter och kommunikationsproblem ökade efter hand inom familjen.
Föräldrarna har alltjämnt ekonomisk kontroll över företaget. Dock har fadern börjat
trappat ned genom att sonen fick en gåva efter avskaffandet av skatterna och axlade
rollen som VD.

Fall 5: Hedbergs Plantskola
Det här är ett exempel på ett familjeföretag där ledar- och ägarskifte har påbörjats.
Fadern är i mitt i en process av ledarskifte och har börjat fundera på ägarskifte. Dock är
familjen i behov av specialiserad kunskap för att kunna växla ägande. Företaget
diskuterar hur man kan genomföra strategisk förnyelse av och organisationsförändringar
i företaget i samband med ny ledar- och ägarstruktur. Ledar- och ägarskifte förväntas
vara klart inom en femårsperiod. Centrala element i detta fall framgår av nedanstående
figur.

Centrala element vid familjen Hedbergs ägarskifte

Fadern reflekterade inledningsvis mycket över vilken kunskap som han behövde
överföra till sina barn för att garantera att kunskapen stannar inom familjen samt att
verksamheten leds och styrs bra.
Beslutet kring vem av de tre sönerna som ska bli nästa VD har växt ur ett naturligt
samspel inom familjen. Fadern låtar barnen gradvis mejsla fram vem som ska blir
nästa VD.
Familjen planerar olika organisationsförändringar och diskuterar hur de ska dela
aktiviteter och ansvar mellan dem.
Fadern genomför ett successivt ägarskifte. Innan avskaffandet av skatterna gav han
bort en mindre andel av företaget till sina tre barn.
Fadern skolar in sina barn som ägare bit för bit efter deras individuella
förutsättningar.
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CHRISTER NÖJD:
SKAPANDE AV STABILT ÄGANDE VID ÄGARSKIFTE

“Generationen som ska ta
över måste tycka att jobbet är
roligt.”
- Lena Nöjd, mor, delägare och
f d VD vid Christer Nöjd

“Och

det
fortfarande.”

gör

jag

- Thomas Nöjd, delägare och
VD vid Christer Nöjd

Lena Nöjd
© Christer Nöjd
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Fallet Christer Nöjd
Detta fall illustrerar ett ägarskifte där modern och sonen blir ägare
efter det att fadern avlidit varpå modern och sonen valde att fokusera
på att skapa ett stabilt ägande som grund för företagsexpansion.

Företagshistoria

Christer Nöjd AB (fortsättningsvis Christer Nöjd) är ett företag som startades 1982 av
Christer och Lena Nöjd i villan hemma i Bålsta med sex kunder som bas. Christer
arbetade på AB Nissen som framgångsrik försäljare. Han sålde allt som oftast mer än
sina kollegor vilket skapade vissa spänningar emellanåt. Christer var en mycket
drivande person och ville utveckla ett företag som erbjöd förpackningslösningar för hela
förpackningskedjan, inklusive råd och lagerhållning. Lena stöttade idéerna och det blev
så att Christer kunde starta det egna företaget. Han tog med sig sex av sina existerande
kunder. Lena, som också arbetade på AB Nissen, gick ned till halvtid och tog på den
andra halvtiden hand om all ekonomi och bokföring i Christer Nöjd.

Företaget växte snabbt eftersom kundernas efterfrågan förändrade produkterna. Christer
var skicklig på att svara upp mot det och arbetade omgående upp en god volym av nöjda
kunder. Resultatet av Christers engagemang och förmågor gjorde att kunderna
rekommenderade företaget till andra kunder. Företaget växte snabbt varför källaren
snabbt blev för liten; 1986 flyttade företaget till sin egen fastighet. 1990 bytte företaget
till ytterligare större lokaler, fortfarande i egen ägo. 1990 omsatte företaget 20 000 000
mkr och hade sex anställda. I dagsläget har företaget 16 anställda och omsätter
71 000 000 mkr.

36

Familjen Nöjd

Christer och Lena Nöjd var gifta i 25 år. Christer arbetade som försäljare på AB Nissen i
åtta år, lika länge som Lena arbetade med administration. Christer och Lena fick två
barn, Anette och Thomas. Anette avled på grund av cancer 1995. Thomas är 35 år. När
han tog studenten började han 1996 arbeta som telefonförsäljare i Jönköping under åtta
månader. Han är gift med Linda och de har tillsammans tre barn, Isak, Hugo och Ville.

Familjen Nöjd släktträ

Familjen Nöjds släktträ
Christer Nöjd
Nöjd
Christer

Thomas Nöjd
Nöjd
Thomas
(35 år)
år)
(35

Isak
(3 år)

Hugo
Hugo
(1
(1 år)
år)

Lena
Lena Nöjd
Nöjd
(59
(59 år)
år)

Linda Nöjd
Nöjd
Linda
(34 år)
år)
(34

Anette
Anette

Ville
Ville
(1år)
år)
(1
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Skiftessituationen
1996 bestämde sig Thomas för att börja arbeta på familjeföretaget. Målet var att han
skulle arbeta vid sidan av fadern för att lära sig att bli en bra ledare på företaget i
framtiden. Tyvärr hade Christer fått cancer 1992. Sjukdomen verkade vara under
kontroll när Christer oväntad avled. Christers tanke var att Thomas skulle arbeta på
andra företag för att skaffa sig erfarenhet och kunskap men det gick inte på grund av
Christers sjukdom och sedermera bortgång. Thomas var bara 22 år och hade varit aktiv
på Christer Nöjd i enbart två och en halv månader. Lena beslöt då att Thomas inte skulle
få ta hela bördan så tidigt utan gradvis få bestämma själv om vad och hur han skulle ta
över. Hon var medveten att ”det finns ingen garanti att den yngre generationen ska
tycka att det är roligt att jobba i ett familjeföretag.” Thomas ville bilda familj och
behövde därtill lära sig område för område på företaget ordentligt. Så det var viktigt att
invänta rätt tidpunkt för Thomas inträde som VD. För Lena var det också av stor vikt att
bygga en trygg ekonomisk situation med hänsyn till den uppkomna situationen.

Lenas uttalade vilja var att fortsätta utveckla företaget; hennes första uppgift blev att
skapa stabilitet i företaget, en mycket krävande uppgift i en svår situation. Christer
avled på en fredag, på måndagen fick Lena uppträda som den nya VD:n på Christer
Nöjd och fick inleda med att informera kunder och leverantörer om Christers bortgång.
”Det var ingen lätt stund, personalen blev överraskade när de såg mig komma in på
kontoret men man fick styrka på något sätt” säger hon med tårar vid ögonen. Thomas
fortsatte vid den tidpunkten med sina arbetsuppgifter i verkstan där han hade hand om
maskiner och maskindelar.

Vid den tiden hade Christer lånat pengar från banken för expansion av företaget. Med i
företaget fanns Rolf Wiklund och Mikael Bäckström som arbetade vid Öhrlings
PricewaterhouseCoopers. Lena tog som sagt över som VD. Med fanns också konsulten
Carl-Gustav Colliander i rollen som styrelseordförande. På bankens önskemål hjälpte
Carl-Gustav Christer att implementera en ny strategi kopplat till det nya lånet. CarlGustav förklarar att ”jag stöttade företaget i en process att omkonstruera
verksamheten… min fokus var på effektiv kapitalanvändning så att verksamhetens
intjänandeförmåga förbättrades. Vi såg bl. a. över lagerhållning, leverantörskrediter
och uppsnabbning av kundbetalningarna. En av Christers idéer var att lagerhålla
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emballageprodukter så att kunder kunde använde sina pengar till annat... Sammantaget
försökte jag för familjen visa på några nya vägar att leda verksamheten på.” En annan
stor källa till stöd för Lena var företagets medarbetare som fick axla extra mycket
ansvar vilket gjorde att de utvecklades samtidigt som de gav ett avgörande stöd för Lena
för att få kraft att hålla igång verksamheten. De anställda fick ökning av lönen med upp
till 25 procent så att de stannade kvar på Christer Nöjd och som tecken på hur viktiga de
var för företaget och för Lena. ”Det var en trygghet för mig att personalen ville stanna
kvar på företaget. De trodde på oss”, menar Lena.

Ägarskiftesresan
Efter att Christer avlidit upprättade Lena och Thomas en bouppteckning. ”Christers
testamente gjorde processen enklare men det är ändå en process som kräver mycket
förberedelser”, säger Lars-Olov Thim från Advokaterna Ramshorn, Lindskog och
Thim. Lars-Olov och företagets revisor utförde en bodelning och Rolf genomförde en
substansvärdering av företaget. Vid betalning av arvsskatter skrev man ned värdet med
30 procent efter bodelningsvärdet. Lena ägde redan 50 procent av A-aktierna i företaget
och fick ytterligare 25 procent av aktierna medan Thomas fick resterande 25 procent.
Därtill skrev de ett inbördes testamente där Lena ska föra över sina aktier till Thomas
om hon avlider och där Thomas aktier går till arvingarna i händelse av att han avlider.

Ägarstruktur

Christer
Nöjd AB

Lena 75 procent av A-aktierna
Thomas 25 procent av A-aktierna

Att återfå ägande från de anställda

Christer hade 1996 sålt 10 procent av företaget till personalen för att skapa delaktighet
och engagemang hos de anställda. Genom att en personalrepresentant också tog del i
styrelsearbetet var målet att engagera personalen i företagsstrategiska förändringar.
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Lena uppfattade det som att denna målsättning inte fallit så väl ut. Konsulten Mikael
Bäckström minns att: ”anställda såg inget direkt värde med deras ägande.” Dock blev
Lenas skatter högre. Hon berättar att ”det inte gick att avlöna personalen eftersom de
var ägare.” 1998 beslutade Lena med stöd av Rolf att köpa tillbaka aktierna. Lena
diskuterade situationen med personalen och de gick med på att sälja tillbaka sina aktier
till Lena. Thomas hade då börjat arbeta med inköp och ordermottagning och höll med
Lena om att det var bättre att behålla Christer Nöjd helt och hållet i familjen.

En ägarstruktur för långsiktig växt
Lena utvecklade en rutin med Rolf, företagets revisor, där hon och revisorn diskuterade
möjligheter för företaget varje år. 2000 förslog Rolf att hon skulle etablera ett
moderbolag för att föra över utdelningar från Christer Nöjd till det nya företaget. Det
nya företaget registrerades med ett ingående aktiekapital om 100 000 kr där Lena och
Thomas blev delägare. Lena fick 75 procent och Thomas fick 25 procent av A-aktierna.
2001 genomfördes en substansvärdering av Christer Nöjd och 2002 köpte Nöjd
Förvaltnings AB aktierna i Christer Nöjd. Nöjd Förvaltnings AB lånade pengar från
Lena som därmed fick en skuld som skulle betalas med företagets framtida vinster.
Därigenom kunde Lena och Thomas skapa framtida investeringsmöjligheter samt
generera medel för att trygga Lenas ekonomi. Familjen Nöjd etablerade en ny styrelse i
Nöjd Förvaltnings AB där Lena satt som styrelseledamot och Thomas uppträde som
suppleant. Inför styrelsen redovisar Lena och Thomas hur det går för företaget.

Ny ägarstruktur

Nöjd
Förvaltnings AB
Lena 75 procent av A-aktierna
Thomas 25 procent av A-aktierna

Christer
Nöjd AB
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Dags för ledarskifte
Lena funderade på att trappa ner så att Thomas kunde träda in som VD. Thomas hade
redan ansvar för personal, budget, marknadsföring och försäljning medan Lena behöll
ansvaret för ekonomi. Lena hade nått sina mål på Christer Nöjd och blev bland annat
nominerad som årets entreprenör av Uppsala Handelskammare. ”Det var dags att
Thomas skulle få ”cred” för allt han åstadkommit på företaget”, påpekar Lena. 2003
började Lena och Thomas planera för Thomas inträde som VD. Thomas hade då
klargjort att han ville ta över Christer Nöjd och de anställda var medvetna att Thomas
skulle bli den nye VD:n. Thomas berättar att ”i början ville jag inte jobba i företaget
men pappa blev sjuk och som tur var tyckte jag om att jobba på företaget. Det började
kännas naturligt att jag skulle ta över Christer Nöjd någon dag.” Han uttrycker det
som att han hade svårt att se en extern VD på företaget då ”vi är ett familjeföretag.”
Under resan på väg till VD-posten på Christer Nöjd valde Thomas en lågmäld roll. ”Jag
gjorde egentligen ingenting eftersom personalen utbildade mig. Då fick jag tid för att
fundera på vilka förändringar som behövdes på företaget.” 2004 genomfördes
ledarskiftet; Thomas blev ny VD. Thomas berättar att ”det svåraste var att lära sig att
själv ta beslut samt att vinna de anställdas förtroende. Jag kanske inte var en bra chef i
början; ställde orimliga krav, men jag lärde mig.” Eva Petterson, en anställd på
företaget, bekräftar att ”Thomas tog med sig ett nytänkande in i företaget.”

Gåvor efter slopandet av skatter
2004 började Lena och Thomas tillsammans med sin revisor diskutera ägarskifte. Lena
minns att ”vi låg bara lågt och väntade på att arvs- och gåvoskatterna skulle avskaffas.
När avskaffandet var klart blev det självklart att Thomas skulle äga 25 procent till av
företaget.” Lena medger: ”Det var ju så himla bra att arvs- och gåvoskatterna slopades.
Det blev ju så enkelt. När skattebeslutet kom sade vi, nu kör vi med gåvor.” När arvsoch gåvoskatterna slopades bestämde Lena att det var dags att ge 25 procent av Nöjd
Förvaltnings AB till Thomas varigenom de skulle äga 50 procent var av A-aktierna. ”Vi
skulle vara lika; jag ville vara med fortfarande och bestämma på företaget. Man
släpper ju inte hela ägandet på en gång”, berättar Lena. Med denna nya struktur
förväntade Lena sig att Thomas skulle börja ta en mer aktiv roll som ägare. ”Jag ville
att han skulle få en del av företaget samtidigt som jag också är kvar för att jag vill vara
med och bestämma om saker som är viktiga på företaget”, menar Lena. Thomas
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bekräftar att ”jag naturligtvis fick en viktigare roll i företaget i och med ägarskapet.”
2006 föreslog rådgivaren att Lena och Thomas skulle byta ägarstruktur. Eftersom arvsoch gåvoskatterna slopats, ville Lena och Thomas få det gjort för att därigenom skapa
stabilitet i ägandet. Thomas ville att Lena och han själv skulle få någonting tillbaka från
företaget. ”Tanken att få något tillbaka från företaget var främmande för Lena. Vi måste
se till att trygga vår framtid så gott det går och det är först under de senaste åren som
vi har tagit ut i utdelningar vilket inte gjordes tidigare.” Lena ägde också
företagsfastigheterna privat vilket kunde påverka hennes ekonomi; hon var medveten
om att det fanns vissa risker med det. Hon ville också dela ägandet av fastigheterna med
Thomas. Lena och Thomas fick de följande alternativ för att minimera
skattekonsekvenser och sprida risker:
Ett holdingbolag som förvaltar vinst från fastigheter med ett nytt
fastighetsföretag, Lena Nöjd Fastighet, som dotterbolag.
Ett holdingbolag med Christer Nöjd som rörelsedrivande dotterbolag och
Lena Nöjd Fastighet som fastighetsförvaltande dotterbolag.
Familjen Nöjd valde det första alternativet vilket innebar att man också hade en
parallellt fungerande struktur med Nöjd Holding och Christer Nöjd. 2007 startades Lena
Nöjd Fastighetsförvaltning genom att Lena sålde fastigheterna som hon ägde privat till
det nya företaget. Detta företag skulle stå för räntor och amorteringar av lån för den nya
planerade expansionen av företaget. Dessutom etablerade Familjen Nöjd moderbolaget
Nöjd Holding vilket köpte aktierna av Lena Nöjd Fastighetsförvaltning. Nöjd Holding
lånade pengarna från banken till försäljningen av aktier mellan moder- och dotterbolag.
Det var då Lena gav 40 procent av A-aktierna i det nya holdingbolaget till Thomas.
Ny ägarstruktur

Nöjd
Holding AB

Lena 60 procent av A-aktierna
Thomas 40 procent av A-aktierna

Lena Nöjd
Fastighet AB
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Resultat av ägarskiftet
Sedan 2006 har Lena börjat arbeta på företaget tre dagar i veckan och målet är att hon
ska trappa ner än mer till 2010. Lena pekar att ”vi behöver hitta en person som tar
ansvaret för ekonomi.” Men Thomas menar att ”Lena vill fortfarande ha inflytande i
företaget.” Thomas har nu vuxit in i rollen som ägare. Lena ser att Thomas ”har känt
att det här är också mitt.” Samarbetet mellan Lena och Thomas präglas av öppenhet och
bra kommunikationsförmåga. Thomas har lärt sig att ”det är ok att son och mor inte har
samma inblick.” Som ägare, menar Thomas att ”jag fick en viktigare roll. Man har
mandat och mod att fatta beslut.”

Thomas och Lena sitter i styrelserna för Nöjd Förvaltnings AB och Nöjd Holding. Lena
vill vara synlig och aktiv som ägare fast det är Thomas som är VD. Viktiga strategiska
beslut som t.ex. investeringar vill hon att de avgör tillsammans. Mellan 1998-2006 hade
Lena och Thomas en styrelserepresentant från personalen. Men eftersom det sällan kom
några bidrag från deras sida upphörde man med det och reserverade styrelseplatserna för
familjemedlemmar.

Thomas har som mål att 2009 omsätta 85 000 000 mkr. Privat har Lena blivit kär och
fått barnbarn. Hon vill njuta av livet medan hon har styrka och hälsa. ”Det känns bara
bra och helt naturligt, alla grunder är etablerade.” Thomas säger därtill att ”det är
viktigt för mig att äga 100 procent i framtiden eftersom jag har en vision för att få
företaget att växa mycket mer. Nu har vi kunder inom ett område av 200 km men vi ska
satsa på att få kunder inom ett område av 500 km.” För att nå målet anser han att
företaget behöver omorganiseras. Thomas vill etablera nya arbetsrutiner och nya
ansvarsområden för att effektivisera administration. Han kommer att använda nya
datasystem. Lena medger med en mix av glädje och nostalgi att ”det är inte min bebis
längre.”

Lärdomar
Familjen Nöjd blev tvungna att skifta ägande när Christer avled 1996. Ett testamente
fanns varför rådgivarna omgående visste hur de skulle göra med bouppteckning och
företagsvärdering. På den tiden hade Familjen Nöjd samtal med sin revisor varje år där
de gick igenom nya regler och där revisorn diskuterade vad han tänkte kunde komma.
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På grund av alla skatter behövde Lena och Christer börja med skatteplanering tidigt.
Men de möjliga kommande skattebestämmelserna gjorde att Lena bestämde sig för att
vänta med ytterligare skifte i ägandet. 2000 fick hon höra att arvs- och gåvoskatterna
skulle kunna komma att slopas. Då insåg hon att tiden var kommen för att låta Thomas
växa in i rollen som VD och ägare.

Lenas mål med ägarskiftet var att skapa ett stabilt ägande så att företaget växte som
Christer hade planerat. Lena skapade en ny ägarstruktur och avvaktade med gåvor. När
Christer gick bort var det av största vikt att skapa förtroende för Thomas hos anställda,
kunder och leverantörer. God lönsamhet kunde hjälpa till att bygga legitimitet och
förtroende hos alla aktörer. Enbart god lönsamhet var dock inte tillräckligt; Lena ville
istället sända ett tidigt och tydligt buskap till alla aktörer när hon tog över som VD:
”företaget ska leva vidare, stanna i familjen och behålla sin kärna.”

Fallet pekar på vikten av rådgivare när en familjemedlem går bort. En extern
styrelsemedlem hjälpte dem att finna svar på olika ledningsfrågor och revisorn löste den
finansiella situationen. Anställda uppmuntrades att stanna på företaget vilket Lena
stimulerade genom erbjudanden om bättre lön. Samtidigt fick Thomas tid för att fundera
över:
Hans identitet kopplat till Christer Nöjd.
Hans professionella framtid i Christer Nöjd.
De nödvändiga förändringarna för att expandera Christer Nöjd för att därigenom
förverkliga faderns drömmar.

Thomas utvecklade nya kompetenser och vann uppskattning hos de anställda. När Lena
tog upp diskussionen om VD-posten kände han sig redo för den rollen och det ansvaret.
Christer Nöjds goda lönsamhet motiverade Thomas att sätta nya mål. Lena och Thomas
har en stabil och öppen relation varför det gick smidigt att genomföra VD-skiftet. På det
sättet överförde Lena den tysta kunskapen till Thomas. Lena fanns dessutom på plats för
att ytterligare underlätta för ledarskiftet. När arvs- och gåvoskatterna avskaffades blev
det en konkret impuls att genomdriva ägarskiftet. Thomas hade mognat in i rollen som
VD och var i färd med att utveckla företaget. Thomas hade använt tiden väl för att lära
sig företaget samt utveckla sig i rollen som ägare. I ett första steg fick Thomas 50
procent av Nöjd Förvaltnings AB och 40 procent av Nöjd Holding. Lena erkänner att
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”Thomas fick en gåva. Det var ju himla bra eftersom det blev enkelt att använda gåvor.”
Med detta steg bekräftades familjeprofilen på företaget vilket konsoliderades som
identitet för företaget. Det handlar inte längre enbart om Christer Nöjd utan om ”Nöjd”
och också de kommande generationerna vilket är en bra utveckling, dock inte utan
naturliga spänningar; Thomas medger att ”mor och jag ser annorlunda på en hel del i
företaget… och det är ok eftersom vi båda vill konsolidera företaget.”

Vidare pekar fallet på att den nya ägarstrukturen har skapat en grund för
investeringsmöjligheter samt en grund för en bättre ekonomi och en trygg framtid för
Lena och Thomas. Ett stabilt ägarskifte skapade också ett kommunikationsutrymme där
mor och son utvecklade sin relation genom att prata mycket om verksamheten. Grunden
finns redan på företaget för att förverkliga expansionsplaner och för att professionalisera
administrationen. Lena stödjer alltid Thomas beslut och känner starkast för Thomas i
hans roll som ägare. Detta har gjort att Lena började fokusera på annat än företaget. Hon
har hittat nya intressen och fogat nya aspekter till sin identitet utifrån hennes nya
intressen. ”Nu ser jag fram emot livet och jag förstår att jag inte hade orkat arbeta lika
mycket som Thomas gör idag”, bekräftar Lena.

Slutsatser
I fallet illustreras hur man skiftar ägande för att skapa stabilitet. Stabilitet var viktig
eftersom verksamheten var knuten till Christer. När Christer avled kunde verksamhetens
framtid ha äventyrats. Dock valde Lena att agera snabbt och kraftfullt för att skapa
stabilitet och tydligt kommunicera att hon avsåg att fortsätta driva verksamheten i
samma anda som Christer gjort. Anställda, kunder och leverantörer var lojala mot
företaget eftersom Lena tillsammans med de anställda samarbetade på ett konstruktivt
sätt. Personalen blev extra motiverad när Lena bekräftade deras kompetenser med
löneförhöjningar. Sammantaget visar fallet på vikten av att omgående leda processer i
rätt riktning då omvälvande händelser likt en familjemedlems bortgång inträffar. Annars
kan det leda till många och svåra konflikter och oklart öde för företaget.

Skiftesproblematiken innehöll i det här fallet olika utmaningar för att säkerställa
företagets framtid. Lena fick omgående hantera bouppteckning, skatter, axla VD-rollen
samt lägga grunden till sin egna ekonomiska trygghet. Thomas fick snabbt lära sig att
axla ägarrollen samt möta sin mor också som ägare. Detta genererade stolthet hos Lena
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och gjorde förtroendet starkare mellan de två. För att skifta ägandet använde sig Lena
och Thomas av vad de hade lärt sig 1996 då de valde att skapa Nöjd Holding och Lena
Nöjd Fastighets AB. De skapade därför ytterligare en bolagskonstruktion relaterat till
företagets vinster vilken har skapat möjligheter att avsätta utdelningar med
kapitalbeskattning istället för personbeskattning. Därigenom kan familjen Nöjd minska
sina skatter och investera pengar i andra projekt.

Fallet visar också att Lenas och Thomas olika ingångar i rollen som ägare i sin tur
innebar ny motivation att driva och utveckla företaget. De löste ägarskiftet när
ledarskiftet var klart och Thomas var redo för att axla ägarrollen. Detta innebär ett annat
ansvar vilket gav Thomas mandat att också vara med och påverka företagets strategiska
utveckling.

Råd om generationsskiften från familjen Nöjd
Om ledarskifte till den nya generationen:
Ta tid för att lära företagets rutiner ordentligt.
En bra relation med personal är en styrka. Låt dem utbilda dig.
Gör det som du tycker är roligt.
Bjuda på dig själv; ett ledarskifte kommer inte av sig självt.
Om ledarskifte till den äldre generationen:
Skapa stabilitet och trygghet så att ledarskapet växer hos barnen.
Stötta beslut som barnen tar.
Tala öppet i familjen om hur det går för företaget.
Om ägarskifte till den nya generationen:
Var säker på att du vill vara med som ägare.
Börja i tid så att föräldrarna inte trappar ned utan att ha fört över kunskap
och stabilitet.
Om ägarskifte till den äldre generationen:
För att lyckas med ägarskifte måste barnen ta ansvar som ägare.
Om du är osäker på hur personalen ska reagera inför ett ägarskifte, avsätt
tid för samtal. Använd enkäter om du tycker att det är bättre.
Passa på att göra ägarskifte när skattesituationen är gynnsam. Men
planera processen i god tid.
Lär er diskutera och fatta strategiska beslut tillsammans med barnen.
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"2002 började vi prata om ägarskifte men jag tyckte
då att det inte fanns någon brådska att göra
ägarskifte. 2004 pratade vi igen med vår revisor om
ägandet av företaget... Vid den tiden kändes det helt
naturligt att gå igenom ägarskifte för mig eftersom
jag trivdes med att arbeta på företaget... Vi tittade
på ägarskifteskostnader lite grand och det skulle bli
för mycket skatt. Det var för dyrt att göra ägarskifte
tidigare. Vi bestämde att vi skulle avvakta att arvsoch gåvoskatter skulle tas bort... För oss kom
avskaffandet av arvs- och gåvoskatter i rätt tid med
tanke på att min mor trappade ned och jag hade
blivit VD 2004... Men ägarskiftet var också viktigt
för min skull."
-

Thomas Nöjd, VD och ny delägare i ett
familjeföretag

Thomas Nöjd
© Christer Nöjd
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CALLO SINTERMETALL:
SKAPANDE AV FINANSIELL STABILITET
VID ÄGARSKIFTE

Andreas Krona, VD av Callo
”Vi har en kund i England som har 20 anställda. Pappan är mellan 70-75 år och
hans son är runt 40 år. Han pratade med pappan förra året om generationsskifte.
Deras generationsskifte är ju viktigt även för oss, de är ju kund till oss. Så man
undrar vad som kommer att hända där. Och jag frågar dem, hur går
generationsskiftet för er? Har ni planerat någonting? Pappan (kunden) säger att det
är ingenting han kan göra, sonen är alldeles för oerfaren och ung… Han är 42 eller
43! När kommer han att bli redo?”
-

Andreas Krona, VD och ny delägare i ett familjeföretag
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Fallet Callo Sintermetall
Detta fall illustrerar ett ägarskifte där samtliga söner till ägaren blir delägare i det nya
koncernbolag som utgör det omstrukturerade företag i vilket hela familjen/samtliga
ägare väljer att arbeta kvar.

Företagshistoria

Callo Sintermetall AB (fortsättningsvis Callo) är ett företag som startades i början av
1970-talet och var från start specialiserat på filter och ljuddämpare. 1979 köpte Jan-Olof
Krona 30 procent av Callo. 1982 delades företaget upp i två olika företag, där respektive
företag fick sin egen produktlinje. 1992 köpte Jan-Olof 100 procent av Callo. Därefter
började Callo producera sintrade produkter med fyra anställda. Eftersom Jan-Olofs mål
var att internationalisera Callo sålde Jan-Olof 50 procent av företaget till Urs German
1992. När Urs valde att starta ett Schweiziskt företag köpte Jan-Olof 1998 tillbaka dessa
50 procent och ägde därmed på nytt företaget i sin helhet. Numera är Urs en av de
viktigaste kunderna för Callo. 1995 hade Callo 16 anställda och omsatte runt 16-17
miljoner kronor. I dagsläget arbetar Jan-Olofs tre barn, Andreas, Johan och Oskar i
Callo. Företaget tillverkar i dagsläget glidlager, filter, formgods och sintrade produkter
av metallpulver och har 35 anställda och omsätter 51 miljoner kronor. En detaljerad
beskrivning av familjen Krona finns i nedanstående figur.
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Familjen Krona

Familjen Krona består av fem familjemedlemmar. Jan-Olof Krona är 60 år och är
metallurg och processutvecklare. Han arbetade innan förvärvet av Callo på Electrolux
som teknisk utredare. Han var gift med Margareta; de är numera separerade men
behåller bra kontakt med varandra. När Jan-Olof började arbeta på företaget, arbetade
även Margareta där under 1991 och 1992. Tillsammans med Margareta har Jan-Olof tre
barn: Andreas, Johan och Oskar. Andreas är 35 år och är maskiningenjör. Han är gift
med Maria och de har tillsammans två barn, Ebba som är tre år och Gustav som är ett år.
Efter att Andreas tog examen som maskiningenjör vid Högskolan Dalarna började han
arbeta heltid på Callo och nämnde då till sin far att han skulle vilja ta över företaget.
Johan är 33 år. Han startade sin egen konsultfirma med vilken han arbetade åt andra
företag som lärare i Göteborg. Men han liksom sina bröder arbetade under somrarna på
Callo. Oskar är 24 år och började arbeta på Callo efter att ha vistats i utlandet under ett
år efter avslutade gymnasiestudier.
Familjen Kronas släktträ
Margareta
Krona
(60 år)

Jan-Olof Krona
(60 år)

Andreas Krona
(35 år)

Ebba
(3 år)

Maria
(35 år)

Johan Krona
(33 år)

Oskar Krona
(24 år)

Gustav
(1 år)
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Skiftessituationen
Sedan de var barn, har Jan-Olof pratat med sina söner om att de skulle arbeta på
företaget. Andreas började prata med Jan-Olof om generationsskifte för tio år sedan.
Andreas hade arbetat på Callo i ungefär tre år då Jan-Olof sade till Andreas: ”det är ju
trevligt att du vill ta över men ni tre (bröder) måste komma överrens om det.” Jan-Olof
ville gärna behålla företaget i familjen. Jan-Olof ville få de andra två sönerna att verka
på företaget så att de byggde upp ett intresse för verksamheten. Johan hade sin egen
enskilda firma och arbetade delvis som konsult för Callo. Oskar däremot, arbetade inte
på företaget. Naturligtvis behövde Johan och Oskar arbeta ett tag på företaget för att
bestämma sig om fars företag var någonting som passade deras kompetenser och
framförallt om de ville bara med som ägare.

Jan-Olof och Andreas hittade olika projekt för att skapa intresse hos Johan för företaget.
Callo var t. ex. inte IS0 9000-certifierat. Johan fick som konsult uppdraget att skapa det
kvalitetssystem som var halvfärdigt. I takt med att Johan trivdes på företaget, behövde
Callo en ansvarig för produktionen. Andreas försökte tillsammans med Jan-Olof att hitta
en ansvarig för den posten men utan att lyckas, varför Johan gradvis växte in i den
rollen. Oskar fick arbeta som verkmakare. Det viktigaste för honom var att göra något
nytt och spännande.

När arvs- och gåvoskatterna slopades tyckte Jan-Olof och Andreas att de kunde
återuppta diskussionen kring ägarskifte. På något sätt lyckades Jan-Olof dra in Johan
och Oskar i diskussionen trots att de inte var säkra på om de ville arbeta i Callo och vara
med som ägare. Jan-Olof trodde starkt på att om man skulle äga ett företag så behövde
man arbeta där fulltid. ”Att bli ägare innebär att man måste fatta beslut, då är det
nödvändigt att man engagerar sig i företaget med full kraft. Att ha någon som bara
ägde utan att arbeta på företaget, det var någonting som Jan-Olof inte ville ha”, säger
Andreas. Jan-Olof konstaterar att ”frågan om att bli ägare ställdes alldeles naturligt
som att antingen skulle de vara med i företaget och äga aktier och om de ägde aktier
var de tvungna att arbeta på företaget, annars skulle de bli utlösta.”
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Ledarskiften mellan familjen Kronas medlemmar
När alla bröderna var eniga att de skulle vara med som ägare, fördelade de tillsammans
med Jan-Olof aktiviteterna på företaget. Andreas berättade att Jan-Olof tog över som ny
ansvarig för forskning och utveckling, en roll som han trivdes med eftersom han tycker
om att utveckla maskiner och teknik. Jan Olof säger om sina nya arbetsuppgifter att ”jag
har en konsulttjänst där jag sysslar med utveckling och speciella uppdrag. Jag har en
stödjande funktion och nu inför de närmaste åren har jag fått ihop en
forskningsportfolio med Chalmers och Tekniska högskolan i Jönköping som är på mer
än heltid.” Andreas skulle bli nästa VD eftersom han hade arbetat på företaget 13 år.
Han hade redan ansvar för försäljning, inköp och administration. Han arbetade också
med produktion och kunde alla produkter, maskiner och tekniker som företaget
använde. Johan såg stora utvecklingsmöjligheter inom företaget varför han blev
produktionsansvarig. Han säger att ”Jag kom egentligen in i Callo som kvalitetschef om
jag

minns

det

hela

rätt.

Men

det

tog

några

månader

innan

jag

tog

produktionschefsjobbet.” Oskar som var yngst behövde lära sig mycket mer på företaget
innan han blev ledare i företaget. Han kommer ihåg att ”jag fick jobba i verktyg från
början. Jag gick egentligen dit utan att ha ansvar för det. Jag visste att jag skulle vara
med på företaget ”från botten” för att sedan kunna vara med och ta över.” Oskar har
ansvar för produktionsplanering, arbetspassen och vissa utbildningskurser.

Anskaffning av specialiserad kunskap om ägarskifte
Jan-Olof och Andreas resonerade kring ägarskifte med sin revisor. De ansåg att de hade
behov av någon som hade god kunskap om skatter och lagar där de tidigare
erfarenheterna präglade deras rådgivning och expertis. En rådgivare var det viktigaste
inslaget för att hjälpa dem med att säkerställa de värden som hittills byggts upp i Callo.
Företaget stod inför en expansiv fas, vilket inbegrep export till USA och Europa. En
viktig aspekt var att garantera att skadan för ägarna och verksamheten minimeras om
skadeståndskrav skulle riktas mot Callo på grund av exportaktiviteter. Med ägarskiftet
ville de skapa möjligheter för framtida investeringar i nya verksamheter. Johan indikerar
att ”när vi kom fram till att… vi skulle lyfta pengar ur företaget, var vi i behov av
ekonomisk rådgivning. Det stod ganska klart efter ett tag att den revisionsbyrå vi hade,
inte riktigt var den mest lämpliga att fortsätta med. Så det blev ett stort arbete med att
hitta den revisionsbyrå som skulle fungera som partner i detta.” Jan-Olof och Andreas
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bestämde sig för att byta revisionsbyrå till en som kunde förstärka dem inför deras
ägarskifte. 2004 tog Andreas kontakt med Ernst & Young och den auktoriserade
revisorn, Thomas Lindberg. Thomas blev ansvarig för att årsredovisningen gav en
rättvisande bild av företaget samt för skattefrågor på Callo. Som revisor kunde han
bygga upp en personlig relation till familjen Krona. Gradvis satte de igång en diskussion
kring ägarskiftet.

Ägarskiftesprocessen: Inskolning av nya ägare och skapande av trygghet för
föräldrarnas framtid
Familjen Krona bestämde ett möte med rådgivaren under 2006. Thomas Lindberg tog
med sig Thomas Larsson, en skattekonsult från Ernst & Young, till mötet. På mötet
förklarade familjen Krona att Jan-Olof ville ha ut en rimlig mängd pengar ur Callo.
Andreas nämnde att ”i samband med att vi skulle ta över, ville Jan-Olof ha ut det egna
kapitalet som fanns i bolaget så att vi inte fick någonting gratis. Det var väldigt viktigt
att vi inte fick ett bolag som hade massa pengar, som vi kunde plocka ut. Framförallt
tyckte pappa att det inte är så bra om man får allting enkelt. Så det avsattes en summa
pengar som han skulle få ut i skattade pengar.” Jan-Olof hade inte plockat ut så mycket
pengar ur företaget för alla dessa år som han arbetat på företaget, det mesta hade fått stå
kvar i företaget.

Familjen Krona initierade en diskussion med rådgivarna om hur de skulle göra för att ta
ut pengar utan att skatta allt för mycket, hur riskminimering kunde uppnås samt hur
investeringsmöjligheter kunde skapas. Jan-Olof Krona ägde tre företag med A-aktier.
Callo Sintermetall stod för verksamheten, maskiner och inventarier och var det bolag
där vinsten genererades. Callo Fastigheter ägde hus medan APM var utan aktivitet.
Under 1990-talet hade Andreas, Johan och Oskar fått 1 procent av Callo Sintermetall så
att de kunde försäkra sig om att kunna vara med i A-kassan. Ägarstrukturen framgår av
nedanstående figur.
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Ägarstruktur

APM-Tillämpad
Pulvermetallurgi
AB

Jan-Olof Krona 100
procent av A-aktierna

Callo
Sintermetall AB

Jan-Olof Krona 97 procent av A-aktierna
Andreas Krona 1 procent av A-aktierna
Johan Krona 1 procent av A-aktierna
Oskar Krona 1 procent av A-aktierna

Callo
Fastighet AB

Jan-Olof Krona 100
procent av A-aktierna

Övervägning av alternativ för ägarstruktur för spridning och minimering
av risker och beskattning
Efter diskussioner föreslog Thomas Lindberg och Thomas Larsson tre olika alternativ
som betraktades som lämpliga med hänsyn till familjen Kronas intressen samt för att
minimera skattekonsekvenserna:

1) Ett holdingbolag med enbart Callo Sintermetall som dotterbolag.
2) Ett holdingbolag med Callo Sintermetall som rörelsedrivande dotterbolag
och Callo Fastighet som fastighetsförvaltande dotterbolag.
3) Ett holdingbolag med Callo Sintermetall som rörelsedrivande dotterbolag
och Callo Fastighet som fastighetsförvaltande dotterbolag och ett tredje
bolag som innehåller koncerns maskiner och inventarier.
”Det viktigaste var det kapital som Jan-Olof skulle få, det fick inte äventyra Callos
framtid” säger Thomas Larsson. Såväl rådgivarna som familjen Krona ansåg att
alternativ 2 var det lämpligaste alternativet då ett holdingbolag möjliggör riskspridning
samt ger möjlighet att skattefritt flytta pengar från rörelsedrivande bolag till
moderbolag. Moderbolaget i sin tur kan göra investeringar i den nya verksamheten.
Dessutom är kapitalvinsten skattefri vid försäljning av dotterbolagsaktier vilket gör att
investering i nya projekt i bolagssektorn kan finansieras utan skatteavbränning. En
nackdel med en koncernstruktur kunde däremot vara ökade administrationskostnader.
Efter att ha övervägt vilka ekonomiska möjligheter som kunde skapas bestämde sig
familjen Krona för att genomföra alternativ 2.
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Att genomföra det valda alternativet:
Försäljning av aktier mellan moder- och dotterbolag
Rådgivarna och familjen Krona förberedde en plan där ansvaret fördelades mellan olika
aktörer. För att skapa en holdingbolagsstruktur och kunna ta ut pengar från företaget
krävdes någon form av försäljning av Jan-Olofs aktier i det eller de bolag som skulle bli
dotterbolag till det bolag som skulle bli moderbolag. Lösningen blev att APM köpte
Callo Sintermetall som köpte Callo Fastigheter för att skapa ett koncernbolag. För att
kunna bestämma hur mycket Jan-Olof kunde plocka ut ur företaget, tog Thomas
Lindberg och Thomas Larsson upp en diskussion kring 3:12-reglerna. Thomas Lindberg
sade att ”vi har ju en väldigt hård personbeskattning men relativt bra kapitalbeskattning
i Sverige. Vi blir ju duktiga på sådant för att undvika skatt… Därför försöker man göra
om allting till kapitalbeskattning. Jag tror att i dag, i och med att vi har tagit bort arvs-,
gåvo- och förmögenhetsskatter, att det blivit mycket enklare… Innan de försvann,
behövde man ta hänsyn till … gåvor och sådant.”

Med rätt förberedelser och förklaringar från rådgivarna kunde Jan-Olof utnyttja den
förmånliga löneregeln och öka möjligheten till utdelningar från bolaget med enbart 20
procent i kapitalbeskattning. De behövde räkna fram kapitalbeskattat utrymme per 2007
med uppgifter om löner för inkomståret 2006, beslut om utdelning i januari 2007 och
inlämna bolagsdeklaration inför omformning till holdingbolag. Rådgivarna redovisade
företagsböckerna och diskuterade det med familjen Krona. De räknade fram
kvarvarande kapitalbeskattat utrymme för aktieägarna i Callo, vilket uppgick till
omkring fem miljoner kr för inkomståret 2006. Företaget hade enligt årsredovisningen
för år 2005 ett fritt eget kapital på sju miljoner kr. Då bestämde Jan-Olof att han ville ha
ut kring fem miljoner kr från företaget. Dessa pengar skulle räknas som en ”försäljning
till underpris” av företaget. Rådgivarna föreslog också att Jan-Olof behövde sätta lite
högre lön för sig själv än för sönerna i det nya koncernbolaget. Andreas och Johan har
samma lön och Oskar har en lägre lön. Eftersom Oskar är den yngste, gjorde de en
utvecklingsplan för honom. När han fyller 30 år är tanken att han ska ha samma lön som
Andreas och Johan.
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Gåvor som bevis på nästa generations finansiella kompetens
APM lånade fem miljoner kr från Jan-Olof för att genomföra köpet av aktier från Callo
Sintermetall och Callo Fastigheter. För att betala tillbaka skulden till Jan-Olof
förberedde bröderna Krona, tillsammans med Thomas Lindberg, en plan för att betala
skulden. I planen ingick att APM skulle:
Skriva ett skuldbrev i reversform för att värdesätta skulden från APM till Jan-Olof.
Skulden skulle löpa med två procent årlig ränta.
Räntan skulle betalas årsvis i efterskott med första betalning första vardagen
2008.
Lånet skulle förfalla till betalning 2010-12-31.
Vid försenad betalning skulle utgå en tilläggsränta på två procent.
Jan-Olof kunde nu plocka ut sina pengar ur koncernbolaget till en skattesats på 20
procent. Köpet av aktier innebar att Callo behövde generera pengar för att betala
skulden. Sönerna var beredda att kompromissa och i diskussioner kom de fram till att
det skulle ta två år att betala lånet. När Jan-Olof insåg att hans söner hade tillräckligt
intresse, förståelse och finansiell kompetens vad gäller företagets drift skänkte han 25
procent av A-aktierna av APM till var och en av sönerna som en gåva (se nedanstående
figur). Andreas säger: ”Så när gåvoskattelagen ändrades fick vi 25 procent var av
bolaget i gåva utan att ha betalt några pengar och utan att ha en mängd egna pengar.
Det är ett och halvt år sedan vi fick bolaget…, och vi blir färdiga sommaren 2009
ungefär.”

Ny ägarstruktur

5 400 000 kr revers på 75
procent av A-aktierna till JanOlof Krona

Callo
Sintermetall AB

APM-Tillämpad
Pulvermetallurgi
AB

Jan-Olof K. 25 procent av A-aktierna
Andreas K. 25 procent av A-aktierna
Johan K. 25 procent av A-aktierna
Oskar K. 25 procent av A-aktierna

Callo Fastighet
AB
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Att dela ägaransvar i en flexibel styrelse
Innan Johan och Oskar började arbeta på Callo, satte Jan-Olof och Andreas tillsammans
upp mål för företaget. När Johan och Oskar blev engagerade i företaget kände familjen
Krona att de var i behov av tala om generationsskifte. Samtidigt blev det naturligt att
diskutera hur det gick det med deras pengar och med vinsten. Familjen Krona bestämde
att alla skulle vara ledamöter i koncernbolaget för att ta strategiska beslut tillsammans.
Andreas berättade att ”vi började ordentligt med en styrelse någon gång 2005, då hade
vi börjat med generationsskiftet. Vi började prata om att bilda en styrelse; nu har vi
ungefär fyra, fem möten om året... Innan ägarskiftet var vi inte så hemskt fokuserade på
att skapa mycket vinst. Att skapa vinst, självfinansiera rörelsen och öka bolagets
kapitalbas är drivande faktorer i sättandet av målen. Styrelsemötena hjälpte mycket
med att förutse saker, med ekonomisk uppföljning, och sätta nya mål, strategier och
inriktningar i produktion.” Alla i familjen Krona har inte samma överblick varför
styrelsemötena gav stöd för synkronisering av aktiviteter samt för att värdera riskerna i
deras beslut.

Skapande av ett solitt ägande och finansiell stabilitet
Thomas Lindberg rekommenderade familjen Krona att lägga grunden för ett långsiktigt
ägande genom att skriva ett kompanjonavtal till 2010 som reglerade moder- och
dotterbolag. Kompanjonavtal har som syfte att beakta kompanjonernas ekonomiska
intressen. Thomas säger att: ”man skriver kompanjonavtal när det finns flera personer
som äger företaget… för att holdingbolaget ska kunna leva vidare.” Det tog cirka tolv
månader att få till kompanjonavtalet i Callo. Avtalet etablerade riktlinjer för bokslut,
förvaltningsberättelse, vinstdisposition och framtida verksamhet. ”Det viktigaste med
avtalet är att det reglerar att vi inte får sälja vår andel till vem vi vill, så att vi behåller
företaget inom familjen i första hand” säger Andreas. Minst tre av familjen Kronas
medlemmar ska vara med på styrelsemöten för att fatta beslut. Styrelsen bestämmer
frågor som rör upptagande av nya verksamhetsområden, fastighetsförsäljning,
upptagande av lån, nyemission i bolaget samt värdering av aktierna. Om någon bryter
avtalet, måste parten utge ersättning för den uppkomna skadan. Johan medger att: ”det
är viktigt att vi skrev avtalet med ett konsensusbeslut… Så det finns en viss styrka i den
noggrannhet det krävs för att nå konsensusbeslut… Även i dagsläget, om vi har små
diskussioner mellan oss, har vi kompanjonsavtalet som stöd. Det var också någonting
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som vi behövde reglera och titta på. Hur fungerar detta ägande? Kan man vara ägare
utan att arbeta i företaget? Hur mycket ska man arbeta? Alla de här bitarna, om man
blir sjukskriven, om man får en allvarlig sjukdom och inte kan jobba, om man dör, om
man har barn, om man ärver bit för bit, vem har rätt i det här med hemköp… samtliga
de här bitarna försökte vi titta på och reglera i kompanjonavtalet. Det var sådana råd
vi fick från revisorn och vi kände att det här var viktiga saker som vi måste ta i.”

Formande av sönernas karaktär som ägare
När Jan-Olof inte gav bolaget gratis till sina söner fick de en skuld vilket medförde att
de var tvungna att generera kapital för att kunna betala skulden tillbaka. Genom denna
åtgärd ville Jan-Olof utveckla barnens karaktär då de som företagare skulle de hamna i
situationer som krävde varierade förmågor. Familjen Kronas första fokusering var att
sönerna skulle bli ledare på ett företag som kunde klara av att omsätta pengar. Andreas
indikerar att ”visst har vi har fått en hel del, men framför allt har vi fått chansen, så nu
behöver vi förvalta den chansen.” Oskar säger att ”det är en chans och den här chansen
kan man inte bara bränna i väg. Det är inte så lätt att ta över ett företag. Jag har vuxit
upp med företaget. Det är en del av personligheten, det är en del av en själv.” Johan
påpekar vidare att det viktigaste med att vara ägare är följande: ”en viss trygghet är ju
att ingen annan äger så att säga. Jag har ingen chef. Det är nog det som betyder mest.
Sen kommer nog känslan att om man gör ett bidrag, så får man ut någonting av det i
slutet. Inte bara pengar och aktieutdelningar utan ett växande företag. Det är ju pengar
på många olika sätt kan man säga. Man har någonting att vara stolt över, det är mitt…
Man känner att man inte gör det för någon annan utan att det här är mitt. Det finns en
stolthet i det.”
Resultat av ägarskiftet
Borttagandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna har påverkat ägarskiftet
eftersom Callos fördelning av ägande delvis blev en gåva. Andreas påpekar att ”det
hade varit lite mer komplicerat om inte gåvoskatterna hade försvunnit. Men det hade
skett ändå.” Jan-Olof berättar att ”lagändringarna med avskaffandet av arvs-, gåvo- och
förmögenhetsskatterna kom ju innan vi gjorde ägarskifte. Det blev antagligen enklare i
och med den nya lagen än den där lösningen som vi hade. Vi hade pendlat med de
gamla skatterna så att det också skulle fungera.” Jan-Olof kunde ta ut pengar ur bolaget
och försäkra sig om sin framtid. Mycket positivt var att Jan-Olof å ena sidan var beredd
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att omorganisera för ett ledarskifte. Han är skicklig på forskning och utveckling, det är
där han anser han är som bäst. Numera hjälper han till med sitt tekniska kunnande när
Callo behöver hjälp i produktionen. Han arbetar med produktionen några timmar om
dagen och har ansvar för vissa maskinerna. Å andra sidan ville Andreas, Johan och
Oskar verkligen arbeta i företaget. Bröderna är samarbetsorienterade och det skapar
utrymme för att fokusera på olika områden i den dagliga driften. Deras specialområden
kompletterar dessutom varandra.

Andreas ville göra ägarskiftet för tio år sedan medan Jan-Olof ville genomföra
processen långsammare. Oskar säger att ”det var nog aldrig så att Jan-Olof och
Andreas bråkade. Det är inte alls så att jag har några dåliga känslor eller att det var
dålig stämning. Jag tror att Andreas också någonstans förstod att pappa ville ta det lite
lugnare. Efterhand tyckte han också att det hade varit jobbigt att starta själv på
företaget med 30 anställda med ingen att dela bördan med.”

Jan-Olof behöll 25 procent av A-aktierna och det fungerar bra med honom och hans
söner på Callo. Andreas uppskattar att han stannade kvar i företaget: ”Han kunde aldrig
tänka sig att jobba här och vara bara anställd. Om han ska jobba här, vill han äga.
Han ägde ju alltihop, han måste känna att han har något att säga till om… Vi har ju
inga problem att ha honom kvar som anställd. Det var inte så att vi eftersträvade att ha
honom som enbart anställd på något vis. Vi är ju jättenöjda med situationen att han
äger 25 procent, det är jättebra.”

Ägarskifte är ett verktyg för att försäkra sig om att företaget har en solid bas, inte minst
finansiellt. Andreas pekar på vikten av det ansvar som kommer med att vara ägare:
”Kunderna och de anställda är beroende av att företaget fungerar, inklusive allt med
ägarskifte.” När det gäller ägarskiftets betydelse för kunder och leverantörer, betonar
Jan-Olof att ”eftersom vi känner kunder och leverantörer personligen, har det varit en
trygghet att de mycket tidigt har kunna se att succession ägde rum; det skapar trygghet,
att det här inte kommer att ta slut. Man kan försätta handla av Callo. Så långsiktighet
är ett plus. Det hänger nu på att sönerna gör sitt jobb så att det fungerar utmärkt.”

Ersättningen som Jan-Olof tog ut från företaget genom ägarskiftet kapitalbeskattades.
Transaktionen räknades som en försäljning till underpris. Thomas Lindberg menar att
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”Jan-Olof ville få en rimlig ersättning, så att säga. Det var högkonjunktur när de gjorde
transaktionen. Om han hade valt att sälja företaget externt kanske priset hade blivit
mellan fem till tio gånger högre, säkert…”. I samband med Callos första vinstutdelning
strax efter ägarskiftet, skattade Jan-Olof för ersättningen och började betala
kompensation till hans fru Margareta. Thomas Lindberg bytte jobb från Ernst & Young
till Deloitte. Eftersom familjen Krona utvecklat en stark professionell relation med
Thomas som deras rådgivare, bestämde de sig för att byta till hans nya firma. De ville ju
inte förlora den mycket goda relation och den kunskap som de hade utvecklat
tillsammans genom åren.

Lärdomar
Detta fall illustrerar hur slopande av arvs-, gåvo- och förmögenhetskatter sågs som en
möjlighet för att genomföra ett solitt ägarskifte. Men för att växla ägandet behövde JanOlof lösa flera saker. Han framhåller att ägarfrågan löstes genom att sönerna gick
samman som ägare och blev aktiva i företaget. De samarbetade tillsammans med sin far
i Callo för att ta ansvar för ledning, skaffa sig kunskap om verksamheten och sätta egna
mål. Jan-Olof ville inte ge företaget gratis till sina söner varför han istället såg till att de
utvecklades som ledare och ägare.

Jan-Olof anser att en ägare måste vara aktiv och synlig i företag för att kunna fatta
beslut och genomdriva kompromisser för verksamhetens bästa. När det var dags,
skaffade Jan-Olof och Andreas nya rådgivare som var erfarna och kompetenta inom
generationsskiften. De rätta rådgivarna är en betydelsefull ingrediens i ett ägarskifte
men det är ägarna som måste bestämma över målet med ägarskiftet. I detta fall fanns det
flera mål med ägarskiftet. Jan-Olof ville forma sina söners karaktär genom att inte ge
företaget gratis till dem. Därtill ville han erhålla kompensation för de många årens
arbete med företaget. Men han ville inte belasta varken sina söner eller företaget.
Ytterligare mål var sönernas mål att minimera finansiella risker med anledning av
exportverksamheten samt skapa möjligheter för framtida investeringar. De ville
omorganisera ledningen för att implementera en exportstrategi varpå rådgivarna
presenterade

olika

ägarskiftesalternativ

i

vilka

ägarstrukturalternativ

och

skattekonsekvenser ingick. Rådgivarna diskuterade med familjen Krona vikten av 3:12reglerna för att minska kapitalbeskattningen. De rekommenderades också att skriva ett
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kompanjonavtal för att skapa ett solitt ägande baserat på finansiell stabilitet och hög
grad av klarhet över sönernas roller och relationer.

Familjen Krona insåg att ägarskifte är en kunskapsskapande process där olika aktörer
och bitar kring ägarskiftet måste samlas och sammanställas för att kunna ta ett bra
beslut. De valde det alternativ som skulle hjälpa dem att nå sina mål. Jan-Olof tog en
mentorsroll för att underlätta ägarskiftet. Han påpekar att ”när de bestämde sig för att
köpa företaget har jag fokuserat på att hjälpa dem så mycket så möjligt att faktiskt
lyckas med att få det hela lönsamt. Det handlar inte om skattefrågor eller ekonomi, det
handlar om kunskap och att sköta företag lönsamt... Jag sätter inga mål, jag stöttar de
mål de sätter. Det är kärnan i hela generationsskiftet... Om ägarskifte sker inom
familjen måste man lägga mycket energi för att stödja familjemedlemmar.”

Rådgivarna skapade en ny ägarstruktur där ett moderbolag skapades för att hantera
vinsten från dotterbolagen. I ett dotterbolag har man fastigheter och i en andra
dotterbolag har man själva verksamheten. Moderbolaget fick låna pengar från Jan-Olof
för att genomföra försäljningen av aktier mellan moder- och dotterbolag. Barnen Krona
fick 75 procent av moderbolaget som en gåva och skrev en revers för lånet. Reversen till
Jan-Olof ska vara slutbetalad 2010. Jan-Olof indikerar att ”en viktig bit i
ägarskifteslösningen är att de inte har fått företaget, de skapar Callo själva, på nytt. På
så vis har de inte fått något gratis. De har fått ett verktyg som de kan tjäna pengar
med.” Att få företaget i en form av en skuld som skulle betalas med Callos vinster var
ett sätt att dela upp ansvar och motivera sönerna. Det var då de startade
företagsomstruktureringen av ledningen, aktiviteter och styrelsen. Det var också ett sätt
på vilket företagets identitet kunde överföras mellan generationerna. Jan-Olof kunde ta
ut sina pengar och sönerna kunde ta över företaget utan att låna pengar från banken.

En annan central komponent i ägarskiftet var kompanjonavtalet. Familjen Krona insåg
vikten av att ha ett kompanjonavtal, dock visste de inte exakt hur det skulle formuleras.
De var beredda att diskutera olika aspekter i detalj så att alla i slutändan höll med om
avtalet. Johan säger att ”vi vet om att vi har avtalet nu. Vi kan alltid falla tillbaks på det.
Jag sade någon gång att det viktigaste med kompanjonavtalet är att vi är överrens och
sams nu. När vi inte är överens och sams, då måste vi ta fram det där papperet.”

61

Familjen Krona har prioriterat generationsskiftet för att försäkra sig om att Callo ska
leva vidare. De startade en styrelse som hjälpte dem att sätta mål, göra analyser över
vad som åstadkommits och varför samt för att ta strategiska beslut för verksamheten. De
är medvetna om att ägarskifte en process som tar tid men som också lägger grunden för
finansiell stabilitet och ett långsiktigt och solitt ägande. Johan medger att ”det är sådant
som tar lite tid men när man väl har det så blir det liksom en styrka att gå vidare med.”

Slutsatser
Detta fall illustrerar ett generationsskifte där borttagande av gåvoskatten motiverade
familjen Krona att göra ägarskifte. Ägaren hade funderat mycket kring problematiken
och ville förhindra försäljning till extern part samtidigt som han ville skapa ett
långsiktigt och solitt ägande för att garantera att företaget utvecklas. Samtliga barnen
Krona blev ledare och delägare då de känner starkt för företaget.

Vidare, pekar fallet på vikten av att tänka igenom både hårda och mjuka aspekter vid ett
ägarskifte där alla barn ska vara med som ägare, där alla arbetar på företaget och där
den tidigare ägaren stannar kvar i företaget. Den tidigare ägaren trappade ned som VD
och var beredd på betydande förändringar i ledning, organisationsrutiner samt i
verksamheten i stort. Dessa förändringar inträffade på grund av ägarskiftet. När
ägarskiftet påbörjades, insåg familjen att företaget behövde växa för att generera
tillräckligt med pengar för alla inblandade parter. Som en möjlighet såg man
utvecklandet av en exportstrategi vilken också skapade nya krav på företaget, t. ex.
kravet på en struktur som kan skydda mot risker relaterat till export. Sammantaget blev
sönerna redo att ta över verksamheten. De tyckte om verksamheten och såg stora
möjligheter att utveckla såväl den som sig själva.

I samband med ägarskiftet ville Jan-Olof skapa ett ansvarfullt, långsiktigt och solitt
ägande. Sönerna fick betala för företaget genom företagets egna vinster som de hade att
generera tillsammans. De kunde då känna att ”det här är mitt” och jag lämnar mitt
bidrag så att det växer. Revisorns och skattejuristens kunskapsbidrag i ägarskiftet visar
på att deras kunskap och kompetenser är betydelsefulla för att skapa olika
ägarstrukturalternativ,

för

att

undvika

onödiga

risker

samt

för

att

skapa

investeringsmöjligheter. Gåvobrev, revers och kompanjonavtal var viktiga verktyg för
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att skapa såväl kompromisser mellan som bas för de nya ägarna. Ytterligare en viktig
faktor som belyses av fallet är att låta vinster stanna i företaget och hitta en lösning för
att plocka ut pengar när man ska trappa ned. Barn, som övertagare, behövde då inte ta
banklån; med hjälp av rådgivare skapade en plan där övertag och överlåtelse betalades
med framtida företagsvinster. Barnen fick kompromissa för att se till att företaget kunde
skapa de vinsterna. De fick ta fullt ansvar för anställda och för att driva verksamheten
vidare. De fick ta rollen som ägare i styrelsen. De fick sätta egna mål, diskutera
tillsammans och dela på ansvaret för företagets strategiska beslut. Dessa aktiviteter
hjälpte dem att växa in i sitt ägande med ett långsiktigt perspektiv.

63

Råd om generationsskiften från familjen Krona

Om ledarskifte till den nya generationen:
Lär dig hantverket. Att driva ett bolag är att i detalj kunna det bolaget gör,
vilka kunderna är och vad det är för produkter man säljer. Man behöver
verkligen inte vara bäst på allt men definitivt vara ”specialist på att vara
generalist”.
Identifiera de personer i företaget som är mest förtrogna med föräldrarna. Det
gäller att identifiera och samarbeta nära med dem.
Ägarskifte handlar inte bara om ägarna utan också om de personer som på
djupet är involverade i företaget.
Om ledarskifte till den äldre generationen:
Ledarskifte underlättas av att föräldrarna arbetar kvar i företaget och fungerar
som mentor för barnen under processen.
Ta tillräckligt med tid för att överföra din kunskap till den nästa generation.
Om ägarskifte till familjen:
Låta ägarskiftet ta den tid det tar utan att för den skull ta för lång tid.
Ta ett konsensusbeslut med den som lämnar över och de som ska ta över.
Se till att göra vinster så att det alltid finns pengar att fördela till den äldre
generationen.
Skuldreversen får inte bli så stor att företaget spenderar lång tid bara för att
betala tillbaka den.
Om ägarskifte till den äldre generationen:
Belasta inte den nya generationen med banklån då barnen ska ta över. Det
finns andra ägarskifteslösningar.
Rätt rådgivare är viktigt för att hitta ägarskifteslösningar. De måste ha
expertis inom de ekonomiska, skattemässiga och juridiska aspekterna.
Tveka inte att byta rådgivare om du inte finner lösningar som passar er
familjs behov.
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Johan, Oskar, Jan-Olof och Andreas Krona, ägare av Callo

”Jag tror att Jan-Olof (pappan) är lite stolt över att han har lyckats att få
ihop det. Det är inte alla familjeföretag som lyckats med det. Och det är
verkligen inte alla familjeföretag som har tre barn, där alla är med och
tar över och alla kommer överens! Det är egentligen inga större
motsättningar. Vi är oftare lite osams om hur en sak ska produceras än vi
är om pengar eller hur bolaget ska styras strategiskt. I det är vi väldigt
överens.”
-

Andreas Krona, VD och ny delägare i Callo
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TAXINGE SLOTT HOLDING:
SKAPANDE AV RÄTTVISA VID ÄGARSKIFTE

Taxinge Slott
”Att skapa rättvisa i ägarskiftet är vårt mål, så att företaget har en
grund för att leva vidare.”
-

Anne-Marie Fimmerstad, VD, grundare
och delägare i Taxinge

Anne-Marie Fimmerstad
© Herbert Neuwirth, TACOMA Media AB
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Fallet Taxinge Slott Holding
Detta fall illustrerar ett pågående generationsskifte där dottern och sonen
till ägaren har blivit delägare och där det finns en bror som inte har
bestämt sig om han vill arbeta i familjeföretaget. Föräldrarna har bestämt
en strategi för att skapa rättvisa med ägarskiftet.

Företagshistoria
1974 började Anne-Marie Fimmerstads make, Jan Fimmerstad, att arrendera TaxingeNäsby gods med ansvar för jordbruk, maskinentreprenad, specialtransporter och
industriservice i olika former. Under sina arbetsdagar tänkte han ofta att flera borde
uppleva Taxinge. På platsen fanns ett gammalt slott som ingen använde. Taxinge slott är
vackert beläget vid Mälaren, sydväst om Stockholm, nära Mariefred. Ganska snart
föddes idén i Jans hjärta om att starta ett café på slottet. Anne-Marie och Jan bestämde
sig då att arrendera även Taxinge Slott som vid den tidpunkten var helt övergivet. De
fick låna pengar från banken för att renovera slottet. ”På den tiden jobbade jag inom
landstinget som sjuksköterska, men vården såg ut precis som den gör idag. Jag kände
hela tiden att jag ville göra så mycket mer för patienterna, än vad tiden räckte till. När
Jan kom med idén att öppna ett café trodde han väl aldrig att jag skulle arbeta mer idag
än vad jag gjorde då”, säger Anne-Marie Fimmerstad med ett skratt.

Sedan Taxinge Slottscafé öppnade sommaren 1979 har verksamheten vuxit på olika vis
med hjälp av barnen. Anne-Marie och Jan har tre barn, Åsa, Per och Mats. Åsa och Per
arbetar på Taxinge medan det tredje och yngsta barnet, Mats, arbetar med annat. AnneMarie minns att: ”Åsa och Per valde att stanna kvar på familjeföretaget. De har växt in
i företaget sedan barnsben. Det kändes naturligt för dem att stanna här, nära till
familjen, och fortsätta jobba vid företaget. Mats däremot ville arbeta åt andra företag.
Han ville pröva sina egna vingar.”
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Familjen Fimmerstad

Familjen Fimmerstad har åtta medlemmar. Jan Fimmerstad är 63 år och är utbildad
agronom. Ann-Marie är 59 år och arbetade som sjuksköterska i landstinget i åtta år
innan familjeföretaget tog vid. Åsa är 35 år, läste ekonomisk linje på gymnasiet i
Uppsala, och började arbeta som ung i Taxinge. Hon är gift med Mikael. Per är 34 år
och började även han att arbeta på Taxinge strax efter sin gymnasieutbildning i Uppsala.
Per är gift med Ulrika och de har tre barn tillsammans, Gustav, Lisa och Nils. Mats är
30 år och är lantmästare med en kandidatexamen i ekonomi från SLU Alnarp. Han
arbetade vid flera tillfällen i Taxinge innan han valde att arbeta i andra företag. Han är
gift med Malin och har två barn Malte och Maya.

Familjen Fimmerstads släktträ

Jan
(63 år)

Åsa
(35 år)

Mikael
(26 år)

Gustav
(6 år)

Ann-Marie
(59 år)

Per
(34 år)

Ulrika
(38 år)

Lisa
(4 år)

Nils
(4 veckor)

Malin
(29 år)

Mats
(30 år)

Malte
(3 år)
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Maya
(1 år)

Skiftessituationen
1994 resonerade Anne-Marie och Jan kring generationsskifte för första gången. Jan och
Anne-Marie har alltid varit klara över att göra ett väl förberett generationsskifte. De har
båda hört historier om misslyckade generationsskiften: ”När föräldrarna går bort kan
barn bli oeniga och gräla över det som är kvar. Vi ville inte ha det så, varför vi
bestämde oss för att ge bort företaget under en period av ungefär tio år.”, säger Jan.
Vid den tiden fanns arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna, varför Anne-Marie och Jan
ville ha en bra planering och framförhållning då de inte ville belasta barnen med skatter.
De pratade med sin revisor om hur de kunde överföra ägandet som en gåva till sina tre
barn. Det var mycket som behövdes ta hand om, så revisorn lade fram en plan för att
genomföra ägarskiftet successivt. Anne-Marie minns att ”vi diskuterade ägarskifte,
gåvor och arvs- och gåvoskatterna som fanns då; vi var tvunga att vara ute i god tid för
att se till att företaget inte påverkades av arvs- och gåvoskatterna... Vi hade ett förslag
från revisorn där vi skulle dela ut aktierna i små portioner så att det inte skulle bli
någon effekt av det.” Målet var att överlåta företaget slutgiltigt 2014. Förändringen
skulle ske successivt därför att Anne-Marie och Jan ville att barnen växer in i rollerna
som ledare och ägare. Anne-Marie ansåg att ”för oss är det viktigt att barnen är relativt
unga när de tar över företaget. Då kan de ta sig an uppdraget med kraft och gnista.”
Föräldrarna vill att de utvecklar sin egen ledar- och ägarstil. De anser att saker och ting
kommer att falla på plats, d.v.s. det kommer att utkristallisera sig vem som är mest
lämplig för vissa ansvarområden och roller.

Taxinge ägarstruktur med hänsyn till tre barn
Anne-Marie och Jan funderade på att starta ett tredje företag som en naturlig utveckling
av verksamheten. Anne-Marie är en drivande person som har många innovativa idéer
för att utveckla Taxinge-Näsby och locka folk att komma till Taxinge-Näsby. 1995
startade Anne-Marie och Jan Baslägret Taxinge i samarbete med Äventyrskontoret i
Stockholm och Taxinge Slott. Baslägret Taxinge siktade på att bli en unik en anläggning
i Sverige med naturskönt område och högklassiska arrangemang lämplig för
konferenser och olika företagssammankomster. Baslägret Taxinge passade bra i
kombination med Taxinge Slott. I och med den satsningen växte Taxinge till tre olika
företag, Taxinge Gods, Taxinge Slottscafé och Baslägret Taxinge. Ägarstrukturen
framgår av nedanstående figur. Besökarna på Taxinge förväntades bli en blandning av
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kaffetörstiga personer, konferensgäster och äventyrssökande. Uppenbarligen är den
mixen lyckosam; man har gått från en omsättning på 15 000 kronor den första
sommaren till en årsomsättning i dagsläget på 12 mkr.

Ägarstruktur

Taxinge Gods AB

Jan 100 procent av Aaktierna

Taxinge Slottscafé
AB

Anne-Marie 100 procent
av A-aktierna

Baslägret
Taxinge AB

Jan 50 procent av A-aktierna
Anne-Marie 50 procent av Aaktierna

Ägarskiftet 2000
Anne-Marie och Jan diskuterade ägarskifte med sina tre barn år 2000. I framtiden ville
Anne-Marie och Jan inte vara kvar som majoritetsägare av företaget eftersom ”det finns
risk att barnen tänker som oss istället för att lämna sina egna bidrag”, säger AnneMarie. Alla samtyckte att målet med ägarskiftet var att företaget ska leva vidare som det
gör idag, att det kvarstår inom familjen och framförallt att se till att verksamheten
utvecklas. De ville inleda en diversifieringsstrategi i Taxinge Gods med nya produkter
(t. ex. en biobränslepanna då Taxinge Gods huserar 100 hästar och spill från dessa kan
användas för att sänka elkostnaderna) samt förbättrad administration. I Taxinge
Slottscafé ville familjen satsa mer på evenemang för företag samt bl. a mer på bröllop
för privatkunder. Mats, som inte arbetar på företaget, var med i diskussionerna då AnneMarie berättade för honom att de skulle göra ägarskifte och utföra en företagsvärdering.
Värderingen skulle användas för att skapa rättvisa mellan barnen genom att användas
som underlag för beräkning av den kompensation Mats skulle få då han löstes ut från
Taxinge. Detta var helt centralt för att skapa rättvisa mellan barnen. Dock hade Åsa och
Per börjat göra egna bidrag till företagets utveckling och intjäning och det var då inte
rättvist om Mats skulle få kompensation för denna del av företagets värde.
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2000 bestämde sig Anne-Marie och Jan för att skaffa en ny revisor med bättre förståelse
för och kunskaper om ägarskifte och om deras verksamhet. De hade flera möten med
den nya revisorn där man diskuterade skatteeffekter med olika alternativ för hur
ägarskiftet kunde genomföras. Man beslutade samma år att sammanföra de tre olika
bolagen i ett gemensamt holdingbolag, Taxinge Slott Holding. Eftersom skattebördan
skulle överföras till barnen om de fick en del av Taxinge Slott Holding som gåva,
bestämde sig Anne-Marie och Jan för att vänta med att skifta ägandet till sina barn,
något som också påverkades av att revisorn hade hört talas om det kommande
eventuella avskaffandet av arvs- och gåvosskatter. Anne-Marie minns att ”hon började
höra talas om att det skulle tas bort arvs- och gåvosskatteroch då fick de råd av
revisorn att vänta lite med mera gåvor.” Anne-Marie och Jan blev delägare till Taxinge
Slott Holding under vilket Taxinge Gods, Taxinge Slottscafé och Baslägret Taxinge
organiserades. I och med Taxinge Slott Holdings köp av företagen skapades
investerings- och tillväxtmöjligheter i företaget.

Ny ägarstruktur

Taxinge Slott
Holding AB

Taxinge Gods AB

Taxinge Slottscafé
AB

Jan 50 procent av Aaktierna
Anne-Marie 50 procent av
A-aktierna

Baslägret
Taxinge AB

Att föra samman barnen
Anne-Marie och Jan ville åter förena sina tre barn och ha dem alla arbetande på
företaget. Åsa och Per bekräftar företaget som en betydelsefull del av deras liv. Bollen
låg således hos Mats eftersom det finns plats för honom på Taxinge Slott Holding; tre
företag var ju nu etablerade. Anne-Marie pratade med Mats under sommaren 2008.
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Mats har i dagsläget inte bestämt sig om han ska arbeta igen på Taxinge. Han säger att
det kan bli svårt att arbeta i ett familjeföretag: ”Man håller ibland med om någonting
men sedan händer ingenting efteråt. Det är därför jag bestämde mig för att arbeta på
andra företag inom industrin.”

Nya ansvarområden
Efter avskaffandet av arvs- och gåvoskatterna tänkte Anne-Marie och Jan att det var
dags att återuppta nästa fas av ledar- och ägarskiftet. Anne-Marie påpekar att ”trots att
skatterna har slopats, är det mycket jobb kvar med att förbereda ett skifte.” Anne-Marie
berättar dock att omorganiseringen av aktiviteter mellan familjen Fimmerstads
medlemmar gav sig självt. Anne-Marie behåller det ekonomiska ansvaret för Taxinge
Holding och Taxinge Slottscafé samt sköter marknadsföring. Åsa har tagit mer operativt
ansvar över caféet medan Anne-Marie finns på plats i fall Åsa behöver stöd; ”jag kan
säkert bidra med ett och annat råd, men beslut som rör caféet tar Åsa.” Per har gradvis
tagit över ledningen av lantbruket medan Jan tar hand av ekonomi och bokföring för
Taxinge Gods. Åsa sitter också som VD för Baslägret Taxinge vilket de ser som ett
företag med stor potential för utveckling; verksamheten har växt stadigt sedan starten
1995. Det är mest aktivitet i Baslägret Taxinge under somrarna. Här kan det finnas
utrymme för Mats ifall han bestämmer sig för att arbeta på Taxinge igen.

Ägarskiftet 2005
År 2005 ville Anne-Marie och Jan att Åsa och Per skulle känna sig än mer delaktiga i
företaget samt känna att de behandlades rättvist. ”När Anne-Marie och Jan träffade mig
hade de bestämde sig att de ville dela företaget med Åsa och Per” berättar revisorn
Joakim Peterson vid Vadstena Bokföringsbyrå. Då behöll Anne-Marie och Jan 51
procent av företaget. Åsa och Per fick 49 procent av Taxinge Slott Holding som en
gåva. När Åsa blev delägare upplevde hon en förändring: ”Jag kände det här är mitt.
Jag kände mig stolt. Jag jobbar inte åt andra och mitt arbete är viktigt.” Tanken är att
kompensera Mats när dagen kommer för Anne-Marie och Jan att trappa ner. De vill inte
införa en formell styrelse eftersom de pratar mycket om verksamheten informellt och
föredrar att ha det så. De sitter t. ex. och äter lunch och pratar då om verksamheten,
långsiktig planering och liknande frågor. Problem tar man itu med när de dyker upp.
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Hittillsvarande resultat av ägarskiftet
Numera tar Åsa och Per mer aktiva ägarroller. Åsa stöttar allt mer Anne-Marie med
administrationen. Åsa och Per har därtill fått olika förtroendeuppdrag; Åsa deltar i olika
möten med Svenskt Näringsliv och Företagarna i Södertälje och Nykvarn och Per tar
hand om fackliga möten. Jan tänker arbeta tre år och Anne-Marie sex år till. Jan säger
att ”jag måste lära mig att inte vara på företaget varje dag. Men jag vill inte vara utan
jobb.” Anne-Marie och Jan har en pensionsförsäkring betalad av Taxinge Gods och
Taxinge Slottscafé. De kan tänka sig att ge bort 51 procent av företaget som gåva. Dock
insisterar Per på att familjen behöver bestämma hur föräldrarna ska lösas ut. Han tror att
företaget den dagen måste värderas till marknadspris eftersom alla fyra då kommer att
ha bidragit till tillväxt och utökad verksamhet i Taxinge Slott Holding. Föräldrarna
måste bli kompenserade på ett mycket bra sätt. Per tror att den här processen kommer
att bli klar först om tio år. Om Mats inte kommer tillbaka till företaget måste Åsa och
Per se till att Mats löses ut.

Frågan återstår om vem som ska ta Anne-Maries roll som VD för hela verksamheten.
Tanken är att en formell styrelse då ska etableras i vilken Anne-Marie kan vara
styrelseordförande. Anne-Marie och Jan har lite funderingar kring det men det är
ingenting som är bestämt än. Anne-Marie menar att ”ett alternativ är att ta in en extern
VD; Åsa ser jag mer som en förvaltare och Per som en entreprenör. De är olika och
kompletterar varandra bra.” När frågan tas upp med barnen har de olika tanker kring
frågan. Åsa: ”Jag skulle vilja driva företaget med samma familjevärderingar. Jag har
tagit mer ansvar för den här delen av företaget. Det finns så mycket som jag kan om
administration och ekonomi som Per inte kan. Det viktigaste är att Per och jag jobbar
ihop hela tiden och också gör det tillsammans med föräldrarna.” Enligt Åsa är det två
saker som är viktiga för Per och henne, att skapa teamkänsla och rättvisa. Per: ”Det kan
bli jag men det kan också bli Åsa eller Mats. Jag har massor med idéer för att utveckla
Taxinge. När det gäller Mats, frågade jag honom om varför han inte ville jobba på
företaget. Han sade till mig han inte vill bli som Åsa och mig utan istället pröva något
annat. Då sade jag till honom att då är det klart att du måste fortsätta din egen väg.
Dock är det en nackdel i så fall att en styrelse är etablerad. Vi behöver
professionalisera den. Delat ansvar är inget ansvar, så i framtiden kommer vi att ta
beslut om VD-rollen för Taxinge.”
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Lärdomar
Detta fall illustrerar vikten av ett väl planerat ägarskifte. Anne-Marie och Jan
Fimmerstad började tidigt med ägarskiftet. Trots att de 2000 skapade en ägarstruktur
med moder- och dotterbolag, valde de att vänta med gåvor. När arvs- och gåvoskatterna
avskaffades, återupptog Anne-Marie och Jan diskussionerna med sin revisor och med
barnen. Föräldrar oroade sig över skapandet av rättvisa i ägarskiftet. Föräldrarna hade
hört om misslyckade exempel på ägarskiften i sina nära vänkretsar. De ville inte
uppleva en tillbakagång för företaget på grund av konflikter mellan barnen. Detta gjorde
att de prioriterade ägarskiftet för att därigenom göra allt man kunde för att undvika
dylika situationer. Målet blev att genomföra ett rättvist ägarskifte och för att lyckas med
det försökte de tänka igenom allt som kan hända i ett ägarskifte. Revisorn genomförde
en substansvärdering för att skapa en grund för rättvisa gåvor mellan barnen. Denna
värdering skall bl. a. användas för att kompensera Mats den dag då föräldrarna trappar
ned. Detta innebär att Mats redan vet hur mycket pengar han kommer att få. Det skapar
trygghet hos honom och föräldrarna eftersom han vet att han ska få ut sin del av
företaget. Familjen försökte få honom att åter arbeta vid företaget, innan Åsa och Per
som ägare börjar generera sina egna bidrag till Taxinges utveckling och tillväxt. Mats
valde att vänta med sitt beslut samtidigt som han arbetar på ett företag inom
lantbruksbranschen. Han utvecklar erfarenhet och skapar kontakter och har dessutom en
bra utbildning varför det inte verkar som att han återvänder till Taxinge Slott Holding.
Det finns dock inget avtal som garanterar att Mats inte kan ändra sig. Om han väljer
arbeta inom Taxinge igen kommer det att bli diskussioner kring just rättviseaspekter.

Anne-Marie och Jan använde värderingen för att besluta om gåvor. Åsa och Per, de barn
som arbetar på företaget, gick in som ägare genom en gåva vilket också var ett sätt att
skapa ett rättvist ägarskifte. Föräldrarnas beslut pekar på vikten av att stödja och forma
Åsa och Per i rollerna som ägare eftersom de dessförinnan har arbetat i andra roller på
företaget. De är mitt i processen för att ta över som ledare för Taxinge Gods och
Taxinge Slottscafé. Åsa och Per ser numera Taxinge Slott Holding som deras och
känner sig ansvariga för företaget. Rättvisa är en viktig grundvärdering hos familjen.
Föräldrarna värdesätter Åsas och Pers arbete och vill att de tar över medan de
fortfarande är unga. Detta hjälper familjen att genomföra ledar- och ägarskiftet och
därigenom konsolidera Taxinge Holding Slott.
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Fallet visar att Mats inte har bestämt sig om han vill arbeta igen på företaget. Han ser att
verksamheten växer och har stor potential för utveckling vilket gör honom fundersam
över valet att återvända eller inte. Om han återvänder, vill han leda och göra
förändringar. En viktig aspekt kring Taxinge Slott Holding är att det finns tre olika
företag; varje företag erbjuder olika produkter och tjänster. På så sätt, om Mats väljer att
arbeta igen på företaget, kan varje barn specialisera sig på olika aktiviteter, en struktur
som förhoppningsvis främjar rättvisa i framtiden.

Vidare, visar fallet på vikten av bra kommunikation mellan familjemedlemmarna, vilket
man främst uppnår på ett informellt plan. De äter lunch tillsammans och diskuterar olika
aspekter av verksamheten. När konflikter uppstår, väljer familjen att prata mycket om
det. Det har inte varit lätt, men de har gjort det. Dock inser Per att de behöver komma i
gång med en styrelse så att de kan formalisera beslut kring t. ex. expansionsplaner,
kvalitetsaspekter och resultatanalyser. På så sätt kan familjen Fimmerstad kombinera
informell och formell kommunikation vilket är viktigt för att skilja operativa och
strategiska samtal åt.

En fråga som inte är löst är vem som ska ta det övergripande ansvaret för verksamheten
i framtiden. Varken Anne-Marie, Jan eller barnen har diskuterat det. De tror att barnen
behöver komma in mer i verksamheten för att bestämma sig om detta. Hittills känner
alla barnen sig redo för att ta det övergripande ansvaret för Taxinge Holding Slott vilket
indikerar att de (med viss reservation för Mats) i tilltagande grad är redo att dedikera sig
fullt ut för familjen och för Taxinge Slott Holding samt att företaget redan är en
betydande del av deras identitet.
Slutsatser
Detta fall illustrerar vikten av god planering och bra sammanhållning i familjen för att
genomföra ett rättvist ägarskifte. Lösningen, att lämna över ägandet av Taxinge Holding
Slott till Åsa och Per, de barn som är verksamma i företaget, möjliggör kontinuitet,
konsolidering och utveckling av verksamheten. Familjen arbetar tillsammans för att
utveckla företaget på ett långsiktigt sätt. Familjen utgör kärnan i verksamheten; de trivs
med att arbeta tillsammans. Ägarskiftet stimulerades av avskaffandet av arvs- och
gåvosskatterna då föräldrarna väntade tills avskaffandet innan genomförde av det andra
steget av skiftet (2005).
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Åsa och Per har roligt i sitt arbete; de har respekt för företagets historia och värderingar
vilket de lärt sig genom att arbeta i företaget under lång tid. Problem kan vid skifte dock
uppstå med kompensation av barn som ska lösas ut på grund av att de inte arbetar i
företaget, särskilt då det finns barn som är så engagerade i företaget som Åsa och Per är.
Lösningen måste då bli rättvis för alla inblandade, inklusive föräldrarna. I detta fall
valde familjen att tala ut med Mats som inte arbetar på företaget. De diskuterade
grundligt hur de planerade att göra för att kompensera honom. De genomförde
besvärliga samtal med varandra när det behövde göra det. Detta är nödvändigt i
ansträngningarna att undvika missförstånd och framtida konflikter för att därigenom
skapa en gemensam grund för rättvisa.

Eftersom föräldrarna planerade ägarskiftet i detalj har de nog en idé om hur mycket
pengar som behöver genereras för att finansiera kompensationen till föräldrarna och
Mats. Men de har ännu inte kommit fram till hur denna finansiella bit ska lösas. Åsa och
Per kommer att ta fullt ansvar för det. Några potentiella lösningar är att Åsa och Per kan
använda framtida vinstutdelningar. De kan också skriva en revers för att betala
kompensation inom en rimlig tid. Dock är lösningen inte aktuell ännu eftersom Åsa och
Per behöver stärka sina positioner som VD i respektive företag samt för att föräldrarnas
pensionering ännu är några år borta.

Slutligen pekar fallet på att ny företagsstruktur kan utgöra en källa för strategisk
förnyelse. Barnen diskuterar redan många idéer för att förbättra verksamheten,
diversifiera tjänster och produkter och stärka företaget finansiellt. Föräldrarna har för
avsikt att minska sitt engagemang i Taxinge Holding Slott lite. De är medvetna om att
de i större utsträckning måste våga släppa taget och hitta nya intressen. Jan är närmre en
nedtrappning än vad Anne-Marie är. Anne-Marie vill vara med och slutföra Åsas och
Pers inskolning som VD:ar. Hon vill dessutom avgöra vem som ska ta det övergripande
ansvaret för Taxinge. Alla barn har visat intresse för det men de har inte pratat med
föräldrarna om det. Generationsskiftesstudier visar dock att det är svårast för döttrar att
överta VD-rollen men vi får se hur det blir när familjen Fimmerstad fortsätter skriva sin
historia. Efter slutförande av denna fallstudie kontaktade TV-programmet ”Vinna eller
försvinna” (SVT1) Taxinge Slott Holding med ett ebjudande om att utveckla en lösning
för att slutföra deras ägar – och ledarskifte.
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Råd om generationsskiften från familjen Fimmerstad

Om ledarskifte till den nya generationen:
Arbeta parallellt med föräldrarna tills saker och ting fungerar bra.
Lita på personalen för att bli en bra ledare. Var beredd att arbeta mycket på
företaget.
Se till att familjens värderingar lever kvar i företaget när föräldrarna är
borta.
Om ledarskifte till den äldre generationen:
Barn är olika, ta hänsyn till det. Låt barn göra sina egna misstag.
Utveckla en öppen relation till barnen.
Att välja och forma en VD tar tid. Låt barn ta ansvar, lita på dem och lär
dem respektera företaget.
Gör tidigt klart för alla som är involverade i ledningen vad som gäller.
Det är viktigt att föräldrarna släpper taget, vilket inte innebär antingen-eller
utan att föräldrar och barn finner former för nedtrappning respektive
inskolning.
Föräldrarna behöver inte lämna det operativa. Man kan arbeta kvar på
företaget i den utsträckning de vill och orkar.
Informera personalen om pågående förändringar så att de känner sig sedda
och trygga.
Om ägarskifte till den nya generationen:
Visa respekt för föräldrarnas livsverk.
När barnen kommer in på allvar måste nya mål formuleras så att företaget
genererar finansiella medel nog för alla inblandade.
Ägande är ett papper men det är inte papperet som gör skillnad utan
ägarrollen. Lär dig att ta en aktiv och ansvarsfull roll som ägare.
Om ägarskifte till den äldre generationen:
Anlita professionell hjälp.
För att lyckas med ägarskifte måste man kunna tala öppet om pengar med
barnen.
Skapa en ägarstruktur som ger utrymme för flera barn.
Skapa rättvisa mellan barnen.
Undvik problem mellan syskonen.
En bra ägarskifteslösning ska garantera att företaget växer och utvecklas.
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Åsa, Per, Mats, Anne-Marie och Jan Fimmerstad
© Herbert Neuwirth, TACOMA Media AB

”När beslutet om avskaffande av arvs- och gåvosskatter kom blev vi
väldigt tacksamma. Då kunde vi direkt dela ut aktierna som en gåva till
våra två barn som ville vara kvar i företaget. Det gjorde vi genom att de
fick 49 procent av aktierna att dela på.”
- Anne-Marie Fimmerstad, VD, grundare och delägare i Taxinge
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NYMANS ENTREPRENADMASKINER:
ETT KÄNSLOLADDAT ÄGARSKIFTE

”Ägarskifte är inte bara någonting affärsmässigt, som man kan säga ja eller
nej tack till, utan det är att man är släkt.”

- Fru till blivande VD i ett familjeföretag
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Fallet Nymans Entreprenadmaskiner
Detta fall illustrerar ett pågående generationsskifte där barn till ägaren
nyligen blivit delägare och där fadern fortfarande behåller den
ekonomiska kontrollen samt den huvudsakliga kontakten med kunderna.

Företagshistoria
Nyman Entreprenadmaskiner AB startades 1885 men Viktor Nyman köpte
verksamheten 1973. Innan köpet arbetade Viktor på ett företag som var kund till
Nymans Entreprenadmaskiner. På den tiden hade Viktor en grävmaskin som han körde
åt

andra

företag

då

och

då.

Viktors

son

Gustav

minns

att

”Nymans

Entreprenadmaskiner skulle läggas ned. Företaget hade en ägare som inte visste så
mycket om verksamheten. Då var Nymans Entreprenadmaskiner den största
leverantören av olika tjänster i byggnads- och transportbranschen. Då frågade de min
far om han ville ta över som företagets ledare. Men han var inte intresserad.” Istället
bestämde sig Viktor för att köpa företaget och utveckla verksamheten. Tillsammans
med sin fru Anna och sonen Gustav driver Viktor numera verksamheten. Nymans
Entreprenadmaskiner erbjuder tjänster i byggnads- och transportbranschen som t. ex.
husgrundsarbete, vägarbete, vägbygge och infiltration. 2007 hade företaget sex anställda
och omsatte runt tre miljoner kr.
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Familjen Nyman

Familjen Nyman består av tolv familjemedlemmar. Viktor är 80 år, kommer
ursprungligen från Rumänien och arbetade som ung på ett tyskt företag inom samma
bransch som Nyman Entreprenadmaskiner. På 1960-talet blev Viktor chef på ett
byggföretag på markavdelningen. Han är gift med Anna som är 76 år och ursprungligen
från Finland. När Viktor köpte företaget tog Anna ansvar för bokföring och
administration. Viktor och Anna har två barn, Gustav och Stina.
Gustav är 45 år. Han har genomgått en lärlingsutbildning i Tyskland och studerade
sedan till maskiningenjör på universitetet. Han läste även datateknik och ekonomi. Han
fick under ett par år arbeta på företag i USA och Tyskland. Han är gift med Sara som är
39 år och ursprungligen från Tyskland. Hon har en universitetsutbildning som väg- och
vattenbyggnadsingenjör och har arbetat inom branschen i olika länder. Gustav och Sara
har olika utbildningar men deras kompetenser kompletterar varandra. Medan Sara har
kunskap om eget företagande och om försäljning har Gustav erfarenhet av olika tjänster
inom byggindustrin samt kunskaper i datateknik. Gustav och Sara har fyra barn, Sandra,
Frida, Ida och Erik. Den äldsta dottern, Sandra, är 13 år och har börjat bli intresserad av
företaget. Alla barn är vana vid att prata om företaget och deltar gärna i diskussioner.
Stina är 42 år. Hon, liksom hennes man, Klaus, är arkitekter. Stina har ett eget företag
inom design i byggnadsbranschen. De har två barn, Lucas och Ernst. De bor i Danmark
och är inte intresserade av att arbeta på föräldrarnas företag.
Familjen Nymans släktträ

Viktor
(80 år)

Stina
(42 år)

Klaus
(43 år)

Lucas
(10 år)

Anna
(76 år)

Ernst
(12 år)

Sara
(39 år)

Gustav
(45 år)

Erik
(4 år)

Ida
(9 år)

Frida
(11 år)
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Sandra
(13 år)

Skiftessituationen
1989 blev Gustav färdig med sin praktik i utlandet och återvände tillsammans med sin
fru för att börja arbeta på faderns företag. Föräldrarna hade väntat på att sonen skulle
börja arbeta i företaget för att sedermera ta över. Vid den tiden skötte Viktors fru Anna
administrationen medan Viktor var VD och skötte allt från tjänster till försäljning.
Gustav började arbeta med tjänster i byggnadsbranschen eftersom han hade rätt
utbildning och förstod att det fanns stora möjligheter till förbättringar för företaget. Han
hade också läst flera kurser i datateknik. Företaget behövde ett nytt datasystem för
försäljning och här kunde hans kunskap i datateknik utgöra ett viktigt bidrag för
företagets utveckling. Gustavs fru Sara fick börja köra lastbilar tillsammans med
Gustavs far för att därigenom lära känna företagets kunder. Hon tänkte att ”om jag
sätter mig in i detta är jag redo för att stödja min man i övertagandet av företaget.”

Viktor har två företag, Nymans Entreprenadmaskiner och Nymans Fastighet. Han äger
själv Nyman Entreprenadmaskiner medan Nyman Fastighet ägs gemensamt av familjen
Nyman. Viktor övertygade Anna, Gustav och Stina om att man skulle låna upp pengar
för att köpa mark och fastighet för Nymans Entreprenadmaskiner så att de kunde uppnå
totalsumman. Nymans Entreprenadmaskiner arrenderar marken och fastigheten av
Nyman Fastighet som är det bolag som står för banklånet.

Ägarstruktur

Nyman
Entreprenadmaskiner
AB

Viktor 100 procent av
A-aktier

Nyman
Fastighet AB

Viktor 25 procent av A-aktier
Anna 25 procent av A-aktier
Gustav 25 procent av A-aktier
Görel 25 procent av A-aktier
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En kompromiss då det blev lågkonjunktur
1987 var ett år som Viktor minns väl: ”vi hade en väldigt kall vinter, minus 30 grader.
Då fanns det inga jobb. Det blev fråga om vi ska sluta eller om vi ska försöka klara det
här. Jag och min son röstade för att vi skulle fortsätta och min fru var för att vi skulle
sluta. Jag menar att det var så att man i princip fick bygga företaget från början igen.”
1989 bestämde familjen att alla skulle satsa en viss summa pengar för att hantera den
ekonomiska situationen vilket även inbegrep Sara eftersom Gustav och hon skulle ta
över. Det var en investering i deras framtid. De litade på varandra och enades om att
göra detta. Sara säger att ”vi kom överens om att alla skulle satsa en viss summa i
företaget så att företaget skulle klara sig. Det gjorde vi utan avtal…” Viktor pekade
också på att ”vi fick låna pengar. Tidigare hade vi hade aldrig haft några skulder utan
arbetat med egna pengar.” Viktor, Anna, Gustav och Sara arbetade nu därför hårt för att
se till att företaget klarade sig.

Känslor och missförstånd mellan den yngre och den äldre generationen
1993 blev Sara gravid och hon fick därför överta Annas administrativa arbete vilket
bland annat innebar ansvar för kundkontakter, delar av försäljningen samt inköp
avmaskindelar. Hon skulle också börja med bokföring när Anna började blanda sig i
Saras arbete. Sara indikerar att Anna ”började kontrollera allt som jag gjorde… Hon
undrade, vad är det som du gjort fel, vad är det som är annorlunda? Hon började
kritisera allting som jag gjorde... Det gjorde att hela mitt förhållande till mina
svärföräldrar blev ganska svår. Jag hade jobbat så mycket med utvecklingen av
företaget.” Anna däremot säger att ”jag tror att det var hela systemet som inte
fungerade från början. Det var än det ena och än det andra, arbetsmetoderna, folket,
anställningarna. Sedan så klart, blev vi osams… jag kunde säga något om att vi ska
göra det så eller så. Då hoppade hon på det ena eller det andra, så här ska vi inte göra.
Det är inte du som bestämmer. Ok, då får jag bestämma mig. Jag började inte bråka
därför att jag visste hur situationen var. Men det var hela systemet, hela Nyman
Entreprenadmaskiner, som hon kritiserade. Det är klart, kanske Gustav var lite naiv i
att han inte tog mera ansvar om hur allt skulle definieras.”

Det blev så att Anna ansåg att Sara inte behandlade henne med respekt. Sara däremot
kände sig illa behandlad, ”som att jag inte räckte till för deras son.” De distanserade sig
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så småningom från varandra trots att Sara kände sig redo för att satsa tillsammans med
sin man på företaget. Därtill pekade Gustav på att det var svårt att arbeta med sin far:
”Han säger en sak och man tror att man ska genomföra det. Men i praktiken fungerar
inte det och jag sade något annat till kunden... Då är det bättre att en säger något, då
får man försöka lösa det, än att kunden ...” Viktor kände sig osäker att Gustav kunde ta
över företag och var inte beredd på att göra saker annorlunda. Gustav hoppades ändå att
allting på något sätt skulle lösas under tiden eftersom han hade bestämt sig att han ville
ta över företaget.

Första försöket att skifta ägandet
När Viktor bestämde sig att han ville växla ägande tog han 1993 en diskussion om ett
kompanjonavtal med sin rådgivare, Emil Gustavsson från LRF AB. Emil upprättade ett
förslag enligt Viktors önskemål och skickade det till honom så att han kunde diskutera
det med Gustav. Emil ansåg att ”Viktor önskade ha ett ganska stort inflytande på
företaget tills den dag Gustav är beredd att ta över.” De viktigaste punkterna med
kompanjonavtalet var:
Viktor och Anna skulle behålla majoritetsägandet (51 procent) och Gustav
skulle få 49 procent.
Viktor och Gustav skulle skapa en styrelse för att kunna diskutera viktiga
aspekter kring verksamheten, stora investeringar och strategiska beslut.
Viktor skulle behålla ansvaret för ekonomi och bokföring.
När Gustav fick avtalet, diskuterade han det med hans fru. Gustav säger att ”det där
ägaravtalet var inget man kunde gå med på eller jag kunde inte gå med på det… I
princip hade man bara skyldigheter men inga rättigheter. T. ex. att fastighen bara fick
användas till Nymans Entreprenadmaskiner och inget annat. Det tycker jag att jag inte
kan gå med på. Man vet inte vad som händer i framtiden... En stor del var att det inte
var tillräckligt flexibelt.” Till Gustavs och Saras stora överraskning var hon inte med
som ägare i förslaget till kompanjonavtal. Hon indikerar att ”syftet var bara för
företagets och Viktors som ägares bästa och inte för Gustavs och mitt bästa. Jag hade
inga rättigheter egentligen, jag hade bara förpliktelser i det förslag som de gjorde.
Gustav och jag godkände inte det. Vi sade att vi inte kan gå med på sådant… Det gick
inte att acceptera ett sådant avtal.”
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Föräldrarnas uteblivna nedtrappning
Konflikten mellan Viktor, Anna och Sara nådde sådan kraft att Viktor och Anna
bestämde sig att inte trappa ned. De kände sig förtvivlade över hela situationen, visste
inte vad som skulle hända med företaget samt upplevde därtill ett stort ansvar eftersom
det var första gången som de hade lånat pengar. Företagets ekonomi var svag. Viktor
minns väl att ”Sara jobbade för oss, men vi kunde inte avlöna henne. De pengarna
fanns inte utan att han fick, min son fick lön, för att de bägge skulle klara sig.” Dock var
det inte en lön till som Sara och Gustav var ute efter. De ville ta över företaget
tillsammans och äga en del. Gustav och Sara tyckte att Viktor och Anna kanske inte var
redo för att släppa in Gustav och henne i företaget. Gustav förklarade att ”när man inte
kommer överens så är det inte roligt på jobbet… Far ville släppa in mig och Sara i
företaget men han kunde inte. Han ville bara vara med och styra verksamheten hela
tiden.” Gustav och Sara hade specialiserade utbildningar som de ville använda för att
lyfta företaget men det gick inte. Sara tror att ”Viktor blev väldigt rädd att vi skulle ta
över… Vi hade till och med gjort analyser av företagstjänster och marknadsföring. Vi
hade väldigt bra utbildning båda två; tänk om vi kunde omsätta det, den där kakan. Det
blev inte bra för att vi inte klarade av att komma överens. Det gick några år och det är
de värsta år som jag hittills haft.” Anna medger också att ”så klart det var otrevligt.”

Svärdottern bestämmer sig för att starta eget
Sara kände sig utnyttjad av Viktor eftersom hon hade satsat egna pengar medan det
tidigt stod klart att hon inte skulle få äga någonting av företaget, i alla fall inte direkt. I
Tyskland ägde Saras far ett företag i samma bransch. Hennes far erbjöd Sara och Gustav
en möjlighet att etablera ett nytt entreprenadmaskinföretag i Tyskland i vilket de själva
skulle vara med som ägare. Dock ville Gustav gärna stanna i Sverige. ”Han är hemkär”,
säger Sara. När Sara tröttnade på hela situationen med Gustavs familj bestämde hon sig
att starta sitt eget företag i Sverige. Sara kommer ihåg att ”vi hade gemensamma
måltider och jobbade tillsammans. Vi var tätt intill varandra dagen runt. Mitt
förhållande till mina svärföräldrar var en belastning. Så min tanke var att jag får starta
eget annars har jag ingen lust med det här längre… Jag blev framförallt utnyttjad av
min svärfar ekonomiskt. Jag ville inte få tillbaka pengarna, vi hade kommit överens att
vi skulle bli delägare men det blev inte så. Då var det så att jag bestämde mig att starta
eget.” Gustav stöttade henne så att hon kunde utföra olika logistikprojekt i byggnads-
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och transportbranschen. Hon hade sitt kontor i familjens fastighet. Det här beslutet
orsakade en konflikt mellan far och son. Föräldrarna tyckte inte om beslutet och de
kände sig besvikna. De kunde inte säga emot eftersom Gustav ägde en del av
fastigheten. Gustav övertygade sin far att Sara kunde vara en leverantör till företaget.
Sara var motiverad med sitt nya företag då hon kunde bidra till familjeföretaget genom
att satsa på de produkter och tjänster som företaget var i behov av.

Efter några månader slutade Viktor köpa tjänster från Saras företag. Sara förklarar att
”Viktor och Anna sade att de skulle satsa på offentliga kunder... Jag sade att Nymans
Entreprenadmaskiner istället skulle satsa på offentliga och privata kunder... Då blev det
som värst. Min svärmor hittade ett annat företag som erbjöd samma produkter och
tjänster som jag gjorde... De frågade inte efter mina tjänster längre.” Sara fick i sista
stund hitta nya kunder för sina tjänster och produkter samt fick slänga alla produkter
som hon inte sålde.

Trots detta ville hon fortsätta med sin verksamhet. Hon blev tillfrågad om hon ville
arrendera en fastighet i Jönköping. Det passade alldeles utmärkt eftersom barnen ville
byta skolor. Gustav försökte genom olika symboliska handlingar ”mäkla” i den
uppkomna situationen. T. ex. genom att han i takt med att Saras situation förbättrades,
parkerade sin fars grävmaskiner och lastbilar vid hennes fastighet. Samt då och då
använde lastbilar för att hjälpa Sara att leverera sina produkter. Sara fick efteråt
möjligheten att köpa verksamheten där hon arrenderade fastigheten. Sara insåg att det
var nödvändigt att köpa den eftersom hon inte ville ha en ny ägare som eventuellt inte
skulle hyra fastigheten till henne. Sara berättar att ”jag köpte verksamheten, det är alla
maskiner, hela lager, produkter, allt som säljs i buktiken.” Viktor och Anna kände sig
tveksamma eftersom den där transaktion innebar att Sara blev en konkurrent till deras
företag. Viktor förklarar att: ”saken är att Sara äger ett eget företag, vilket då är ett
problem eftersom Gustav som ägare av ett familjeföretag då egentligen har två företag.
Istället för som vi har haft det, jag och min fru; min fru tar hand av kontoret och jag är
ute.”
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Fadern ger bort 37 procent av företaget som gåva
Eftersom arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna inte längre fanns bestämde Viktor sig
för att ge företaget till sin son i framtiden. Han försökte flera gånger få Gustav att skriva
på ett nytt ägaravtal. Men avtalet såg nästan likadant ut som det första avtal som Gustav
fick av sin far. Han tackade då nej varje gång som han fick det. 2008 bestämde sig
Viktor att det var dags att fortsätta med ägarskiftet. Han sade till Gustav att han skulle få
en procentuell andel av företaget som en gåva. Gustav berättar att ”det var han som tog
initiativ för det blev så mycket bråk den första gången vi pratade om ägarskifte så jag
tänkte att det var bättre att det kommer från hans sida. Det blev lite mer konkret då för
han har svårt att släppa taget. Han tyckte att det var dags nu när skatter och
regleringar förändrades. Då var det lättare… Han kom med förslaget då.” Eller som
Gustavs 4-årige son Erik uttryckte det,”då hände det något.” Revisorn, Emil, lade fram
en treårsplan så att Gustav kunde ta över företaget. Hans mor skulle fortfarande sköta
telefonen hemifrån samt administrationen medan hans far skulle behålla den
ekonomiska kontrollen. Gustav däremot har tagit över alla tjänster samt kontakten med
vissa kunder. Gustav insåg att Viktor slutligen ville släppa in honom i företaget. Gustav
medger att ”jag tyckte då att ägarskifte var rimligt… att man kunde gå med på det. Det
skulle fungera.” Men de skrev fortfarande inget avtal.

Olösta frågor och känslor kring ägarskiftet
Viktor säger att den här treårsplanen är förankrad i att de ska erbjuda en ny tjänst.
Viktor pekar på att ”om man ska starta en ny tjänst, då måste vi starta ett nytt företag.
Jag är för gammal för att stå för företaget, så det måste vara skrivet på Gustav.” En
positiv sak är att det kan finnas möjligheter att få EU-bidrag. Revisorn tryckte på vikten
av att få en bra ekonomisk lösning för genomförandet av ägarskiftet. Han ansåg att
Gustav och Viktor behöver diskutera olika möjligheter för ägarskiftet. De två alternativ
som Emil tog fram var:
1. Att

Viktor

och

Gustav

äger

Nymans

Entreprenadmaskiner

tillsammans. I detta alternativ ingår att Viktor och Gustav äger var sin
procentuell del och sitter tillsammans i styrelsen. Viktor arbetar kvar på
företaget. De måste bestämma vilken procentuell del var och en sak ha
samt vem som ska behålla den ekonomiska kontrollen över företaget. Det
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finns här två alternativ för fastigheten. Det första är att Gustav och Viktor
använder sitt privata kapital för att köpa ut Stina. Den andra är att Viktor
ger Stina sin villa och sommarstuga när föräldrarna avlider för att
kompensera henne.
2. Att Gustav ensamt äger Nymans Entreprenadmaskiner och Nymans
Fastighet. Viktor och Gustav måste komma överens om vilken summa
han ska betala för att kompensera och lösa ut föräldrarna. Gustav får då
använda sitt privata kapital eller ta ett banklån för att betala sina föräldrar.
Gustav kan välja om han köper ut sin far och sin syster från Nymans
Fastighet.

Dessa alternativ är ännu så länge på idéstadiet. Det är ingenting som Emil eller Viktor
har diskuterat med Gustav. Emil har dessutom pensionerat sig. När Viktor och Gustav
träffade Emil för att prata igenom gåvan minns Emil att ”Gustav var en tystlåten ung
man som inte deltog i diskussionen medan däremot föräldrarna säger att han är
duktig… Jag skulle vilja att han har en egen vilja. Han måste utrycka vad han vill och
jag vet inte om han har gjort det till sina föräldrar.” Eftersom Viktor har pratat med
Emil om att Gustav inte riktigt har tagit steget för att ta över anser rådgivaren att Gustav
inte var redo att ta över. Anna pekar dessutom på vikten av ekonomi: ”Jag vill se
varenda fakturering, varje papper, man ser här. Jag har ansvaret för ekonomin så då
ska jag se varje papper. Annars kan ni ta över, men ekonomin håller jag i… Så länge
jag har mina pengar i företaget.”

Gustav hoppas fortfarande att han kan ta över företaget i framtiden. Dock är han osäker
på det. Han berättar: ”Jag vet inte om ägarskiftet går framåt eller bakåt. Han får visa nu
vad han vill istället för… för det som har varit har varit, man måste se framåt… Hade
det varit bättre tider på 90-talet, hade det var enklare att få jobb någon annanstans än
familjeföretaget, hade jag kanske bytt då för att slippa stridigheter.” Sara medger att
”Gustav säger att han får bestämma mera ute på företaget. Jag vet inte det… Gustav
fick bara 37 procent av företaget. Han har inga möjligheter fortfarande. Det betyder
bara att du får den här lilla biten så att du stannar, men du få inte ta över. Det är min
förklaring i alla fall.”
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Dock har Gustav börjat diskutera med sin fru en aning om att föra samman hennes
företag och föräldrarnas företag: ”Vi har börjat pratat lite grann. Försäljning är hennes
grej, mer än min grej. Hon kommer antagligen att ta över den biten... När man har med
så bra med kunder att göra som hon har… då vet man hur våra kunders kunder tänker”,
menar Gustav.

Hittillsvarande resultat av generationsskiftet
Generationsskiftet är inte klart ännu. Gustav har tagit över tjänsterna men Viktor
behåller fortfarande kundkontakter och ekonomi. Anna stöttar honom med telefonarbete
och ekonomiskt arbete hemifrån. De har anställt en ny revisor som tar hand om
bokföring för Nymans Entreprenadmaskiner och Nymans Fastighet. När Gustav fick 37
procent av företaget som en gåva 2008 började han ta egna beslut. Men fortfarande är
det Viktor som behåller ekonomisk kontroll över företaget. Båda företagen är
fortfarande skrivna på föräldrarnas privatadress. Ledarskiftet har inte genomförts
fullständigt eftersom Viktor och Anna inte vill släppa taget om kundkontakter och den
ekonomiska biten. Å ena sidan tror Viktor att sonen inte är riktigt redo för att få ansvar
för hela företaget. Viktor litar inte på att Gustav har den rätta förmågan för att ta ansvar
för företagets kunder. Å andra sidan gör Gustav inte tydligt för sina föräldrar att hans
fru ska ta över den delen. De behöver talas vid för att undvika mer konflikter.

Det olösta generationsskiftet har skapat starka känslor vilket medfört att alla har valt att
inte prata om det längre. Gustav hoppas att han någon dag ska bli den person som
bestämmer över företaget. Sara vill inte längre hoppas på någonting i relation till
ägarskiftet. Sara erkänner att ”företaget är Viktors livsverk. Han vill ha sitt om man
tänker så. Han var ju mellan 40 eller 50 när han fick ta över Nymans
Entreprenadmaskiner… Jag brukar säga att han inte är färdig än.”

Ägarskiftet är ännu inte klart. Gustav har fått 37 procent av företaget som en gåva men
det finns ingen lösning på den ekonomiska situationen ännu. Viktor och Anna har inte
utryckt sin vilja om att de kanske vill en ekonomisk kompensation, arbeta kvar och/eller
delta i strategiska beslut. Sara funderar istället över att det är andra faktorer som hindrar
ägarskiftet. Hon förklarar att ”jag vet inte om Viktor överhuvudtaget någon gång
kommer att godkänna att en utbildad ung kvinna får inblick i de ekonomiska
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förhållandena. Det är det som gick fel, det är inte ditt… det är mitt, vilket han också
erkänner… Man kan inte jämföra med hans erfarenhet. Det ska man inte heller. Han
har en erfarenhet som är mycket större än vår erfarenhet… Men vi har klarat ett eget
företag.” Dessutom vill Viktor inte släppa företaget eftersom sonhustruns företag anses
vara en konkurrent vilket Sara och Gustav håller med om eftersom företaget är
specialiserad på logistiktjänster. Detta pekar på ytterligare ett kommunikationsproblem
som måste lösas för att kunna genomföra ägarskiftet.

Föräldrarna hoppas att båda företagen ska slås ihop i framtiden men de vill inte
diskutera det med sin son och hans fru. Gustav och Sara har också börjat fundera på hur
de skulle göra för att föra samman verksamheterna och utveckla ett starkare företag.
Gustav skulle ta ansvar för varje projekt medan Sara kan ta ansvar för försäljning och
administration.
Sara har slutat umgås och samtala med Viktor och Anna. Sara menar att ”man inte
kände sig välkommen som svärdotter… Man duger inte för deras son. Alla de saker som
inte ska finnas egentligen.” Däremot är hon medveten om att de trots allt är hennes
makes föräldrar och farföräldrar till hennes barn. Hon vet att hennes svärföräldrar tänker
på sina barnbarn. Hon brukar skämta om att företaget ska gå till hennes barn istället.
Sara säger att ”jag skojar med barnen att farfar väntar tills de växer upp och tar över.
De tänker olika, de tänker att det kan gå bra. Det är faktiskt inte så långt borta. Det är
bara tio år till. Det klarar han Viktor säkert, för då blir han 90. Då är jag hemma, då
kan de ta över.”

Lärdomar
Fallet visar på ett flertal lärdomar när det gäller ägarskifte på ett känslomässigt plan. Ett
ägarskifte är inte en process som enbart handlar om pengar, beskattningar och
kompensation av den äldre generationen. Det är lika mycket en process där olika
känslor är konstant närvarande. När ett företag ska skiftas, ursprungligen till Gustav och
Sara, skapas många förväntningar kring ägarskiftet. De vill förverkliga sina idéer för att
driva och utveckla verksamheten samtidigt som det är ett tecken på att föräldrarna litar
på sina barn. Det växer fram en självkänsla och en viss stolthet i med att man har fått en
chans och det kan bidra till familjens sociala och finansiella välmående. I det här fallet
blev det tyvärr tvärtom. Viktor sade till sin son och hans fru att de skulle ta över men
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det blev inte så. Viktor och Anna var inte medvetna om att skifte av ett företag ofta
betyder att man ska vara beredd på att göra saker på ett nytt sätt. Man ska låta barn göra
sina egna misstag så att de kan mogna som individer och ledare. Gustav och Sara har en
bra utbildning och relevanta erfarenheter från andra företag inom samma bransch.
Eftersom de inte kunde genomföra sina planer för att förnya strategin för
familjeföretaget, växte istället besvikelsen och vemodet hos Gustav och Sara.

När förmögenhetskatten avskaffades 2007 ville Viktor återuppta ledar- och ägarskiftet.
Arvs- och gåvoskatterna var ju borta sedan 2004. Trots detta undviker far och son att
tala direkt om ledar- och ägarskifte. Ledarskiftet är den första utmaningen för Nymans
Entreprenadmaskiner eftersom det är Sara som har viljan och kompetensen för att ta
ansvaret för försäljning och ekonomi. Gustav njuter av sin roll som projektansvarig. De
tycker inte om att använda VD-begreppet varför det inte är klart om Gustav eller Sara
skall ta VD-posten. Däremot tycker föräldrarna att det är naturligt att sonen måste ta
över. Då varken Gustav eller föräldrarna pratar om det fortsätter föräldrarna att känna
sig osäkra över Gustavs förmåga som ledare.

En annan aspekt är att Viktor och Anna inte har bestämt sig för målet med skiftet. De
vill ha kontroll över ekonomin och delta i beslutet eftersom de har sitt liv och sina
pengar investerade i företaget. Föräldrarna har inte utryckt sin vilja med ägarskiftet. Vill
de ha ersättning för företaget? Vill de ta ut pengar från framtida företagsvinster? Detta
är någonting de inte har diskuterat med Gustav. Istället har de valt att behålla den
ekonomiska kontrollen över företaget. Gustav och Sara anser att detta inte är rättvist
eftersom de därmed inte haft möjligheter att förverkliga sina drömmar. Dock vill Gustav
inte längre prata om situationen med sina föräldrar. Han avvaktar och hoppas på det
bästa i framtiden. Sammantaget pekar den uppkomna situationen på att familjen Nyman
behöver komma i kontakt med kvalificerade rådgivare som kan hjälpa dem att komma
vidare i ägarskiftet.

En viktig aspekt är att Gustav fick 37 procent av företaget som gåva. Detta skapade en
förändring hos framförallt Viktor. Föräldrarna erkänner att de kunde ha skött processen
annorlunda. Viktor nämnde att ”i början vill man bestämma för mycket. Man ska
komma fram till att man inte måste blanda sig i. Man får säga, det är inte mitt
problem… Det är som jag sade att hon, vår svärdotter, ville att jag skulle pensionera
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mig. Det var troligtvis rätt... så är det att vara efterklok.” Anna avbryter och säger,
”övertagit, ja och inte bara pensionera oss... Det är klart att vi kunde ha hjälpt till men i
så fall om de bad om det, d.v.s. vi blev delaktiga men ansvaret var helt och hållet
deras.” Dock återfick Gustav lite hopp i och med gåvan eftersom han fick realisera
några av sina idéer och därmed fick bekräftelse på sitt bidrag till Nymans
Entreprenadmaskiner.

En annan punkt som är olöst är situationen med Sara. Föräldrarna lovade att hon skulle
vara med som ägare men det blev inte så. För att undvika mer bekymmer inom familjen
fick hon sluta inom företaget utan att bli kompenserad. Hon sade att ”ägarskifte är inte
bara någonting affärsmässigt som man kan säga ja eller nej tack till. Utan det är att
man är släkt… Men att jobba ihop med sina svärföräldrar och dessutom ha sin man
’mellan stolarna’ hela tiden gör allt mer komplicerat.” Hon framhåller också
dubbelheten i att Gustav är hennes make men också sonen till Viktor och Anna. Gustav
har föredragit att inte diskutera med sin far om att han vill ha Sara som ägare.
Situationen som Sara upplever är en vanlig utmaning vid ägarskifte. Familjen måste
bestämma sig tidigt om de vill ha en svärdotter eller en svärson som aktiv i företaget.
Ska de äga? Ska de arbeta i företaget? Om man bestämmer sig tidigt för svaren på
frågor som dessa och liknande kan familjeföretag undvika en hel del problem.

En annan lärdom av fallet är mötet mellan flera kulturer; den tyska, den rumänska och
den finska kulturen, dessutom i Sverige. Sara bekräftades av sina svärföräldrar som en
stark person med sin egen vilja. Sara däremot tyckte att hennes svärföräldrar såg det
som att hon inte var tillräckligt bra för deras son. Fallet pekar på en viktig aspekt då
man arbetar med personer från olika länder. Man behöver diskutera allting i detalj i
förtid för att om möjligt säkerställa att man har förstått varandra innan man sätter igång
förändringsprocesser. Sara berättar att ”det var så kämpigt att samtidigt få en ny
situation, att vara i ett annat land, göra som vi, få barn, lära sig språket, vara själv...
tro att man skulle bli egen företagare och försökte lära sig alla regler som gäller för
företagare. Jag gick olika kurser som ALMI t. ex. organiserade för företagare. Jag
lärde mig svensk bokföring och olika datasystem. Det var mycket nytt på en gång för en
främmande människa... Sen har man inte haft några vänner i Sverige. Utan jag fick
ringa till Tyskland.”
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Slutsatser
Det här fallet visar på ett ägarskifte som startades innan avskaffandet av arvs-, gåvooch förmögenhetskatter men som man inte lyckats genomföra på grund av konflikter i
familjen. Konflikterna blev så känslomässigt laddade att ingen i familjen Nyman på
allvar vågade återuppta diskussioner kring problematiken. Ägaren blev den som
återupptog frågan om ägarskifte när förmögenhetskatten togs bort. Viktor gav bort 37
procent av företaget till Gustav och visade därigenom för sin son att han ville
genomföra ett ägarskifte. Trots det har föräldrarna, som är mellan 76 och 80 år, svårt att
släppa företaget till en 45-årig son de inte anser vara fullt redo. Företaget ligger faderns
identitet väldigt nära, vilket gör att han inte kan se på sig själv som något annat än VD
och ägare. En rådgivare kunde här ha hjälpt till med att skapa en ägarskifteslösning som
t. ex.:
Gjorde att fadern fick fortsätta arbeta med vissa uppgifter på företaget samt delta
i viktiga beslutet. Viktor visste inte att man kunde göra så när han överlämnade
ett företag.
Skapade en ny ägarstruktur för att kunna föra pengar från ett företag till det
andra för att därigenom finansiera föräldrarnas och dotterns kompensation med
t. ex. vinstutdelning eller banklån. När man inte vet att det är möjligt att göra så
blir man fokuserad på att ackumulera kapital för att lösa ägarskiftet själv på ett
annat sätt. Då blir det lätt så att man belastar barnen med lån och väntar för
länge med att genomföra ägarskiftet; det tar ju tid att ackumulera kapital och det
förutsätter ju att företaget gör goda vinster.
Skapade rättvisa och förtroende genom ett kompanjonavtal som accepteras av
alla i familjen. Men det förutsätter att kompanjonavtalet är en produkt av en
gemensam och öppen diskussion mellan familjemedlemmarna.

Fallet visar därtill på att ägarskiftet ofta är kopplat till organisationsförändringar och
strategiska förändringar. Viktor och Anna hade inte tänkt sig att Gustav och Sara skulle
föra med sig så stora förändringar för företaget. Gustav och Sara ville se till att det växte
medan Viktor erkände att han inte var riktigt redo för sådana tankar. Sara har bra
utbildning och relevant erfarenheter som dessutom kompletterar Gustavs dito. Men hon
var en utländsk kvinna som upplevdes som en person med stark karaktär som inte bara
kunde komma in i företaget och förändra det som var inte hennes. Det är i huvudsak
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kommunikationen mellan Sara och Gustavs föräldrar som inte har fungerat. En
rådgivare behöver här hjälpa dem att börja prata om allt som har hänt innan det blir för
sent.

När Sara markerade att hon också ville ha inflytande i företaget befarade föräldrarna
kanske att familjeföretaget skulle förlora sin ”familjekärna”, d.v.s. de traditioner och
värderingar som föräldrarna har infört på företaget. Dessutom kunde företaget i
förlängningen bli ägt av andra, externa aktörer. Föräldrarna tänkte inte igenom på allvar
om de ville ha henne som ägare från början. Inte heller Gustav gjorde det. Om
föräldrarna verkligen velat ha henne som ägare kunde hon t. ex. skriva ett avtal där hon
måste sälja sina aktier till familjen om Gustav och hon skiljer sig och som också
reglerar hur hon kunde bli kompenserad om hon arbetade på företaget.

Familjen Nyman undviker numera att prata om ägarskiftesfrågorna och då blir skiftet
skjutet på framtiden. Man riskerar då att ingenting händer tills den dag föräldrarna inte
finns med längre och Gustav och Sara då blir tvungna att bearbeta såväl känslor kring
hela situationen som en stor mängd komplexa överväganden kring familjeföretaget.
Ägarskifte handlar i detta fall mycket om känslor och frågan blir då hur Gustav och Sara
kan utveckla en bra känslomässig grund för ägandet givet vad som har hänt historiskt.
Att utveckla en bra känslomässig grund för ägandet betyder att man utvecklar en känsla
av närhet till familjen och familjeföretaget. Viktor identifierade sig mycket starkt med
företaget medan Gustav bit för bit började känna att det här företaget också är mitt.
Gustav har satsat på företaget med sin utbildning, erfarenhet och nedlagt arbete. När
Gustav fick äga en del av företaget efter avskaffandet av skatterna kände han att ”jag
har rätigheter som ägare och jag äger en del av företaget.” Familjen Nyman behöver
därtill utveckla sin känslomässiga samhörighet för att integrera familjens medlemmar
bättre. De kan bara göra det om de väljer att ta steget att kommunicera med varandra,
erkänna sina rätt och fel, förlåta varandra och stödja varandra.
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Råd om generationsskiften från familjen Nyman

Om ledarskifte till den nya generationen:
För att kunna vara VD är det viktigt att familjen står bakom, annars kan man
glida isär. Det kan hända i vilket företag som helst.
Man ska prata öppet med varandra så att alla vet vad saken gäller. Det
motsatta leder till många missförstånd från början.
Om ledarskifte till den äldre generationen:
Man ska vara sann och genuin under processen.
Det ska finnas klara mål för processen som alla tar del av.
Om man är släkt ska man ta någon utifrån som följer processen, helst en
mentor. Alla måste ha förtroende för den personen. En mentor underlättar
processen. Man ser inte alltid helheten.
Om man bestämmer sig för överlåtelse ska man överlåta i princip helt och
hållet. Man ska inte blanda sig i. Den yngre generationen måste få styra
medan den äldre generationen kan fungera som mentor och stödja barnens
beslut.
Om ägarskifte till den nya generationen:
Vi rekommenderar enbart en ägare. Om det är fler barn, kan det gå bra om
man verkligen gör ett rättvist avtal.
Om ägarskifte till den äldre generationen:
Man måste först och främst ta experthjälp.
Redovisa alla aspekter av hela företaget öppet så att man har fullständig insyn
när man tar beslut.
Den viktigaste är att man verkligen gör avtal så att allting finns på papper.
Även om alla trivs med och älskar varandra. Det kan gå fel så att någon inte
vill vara med längre. Vad händer då?
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HEDBERGS PLANTSKOLA:
KUNSKAPSSKAPANDE VID
GENERATIONSSKIFTE

”Pappa har ju mest pengar satsat i företaget. Vi kan inte bara ta
över och han liksom får ingenting för det. Vi behöver skaffa oss
kunskap kring ägarskiftet för att lösa hur vi ska göra det här.”
-

Blivande VD i Hedbergs Plantskola
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Fallet Hedbergs Plantskola
Detta fall illustrerar ett generationsskifte där fadern kvarstår som VD och
där barnen är delägare. Fallet belyser vikten av skapa och få tag i
specialiserad kunskap kring ägarskifte.

Företagshistoria
Bengt Hedberg arbetade som sjöman 1967 då han var färdigutbildad som
maskintekniker. Efter två år blev hans arbete som sjöman väldigt ensamt och tråkigt så
bestämde sig för att välja en annan typ av yrke. Hans bror var då egen företagare och
hade en plantskola. Han förslog Bengt att han kunde börja arbeta inom samma bransch.
Utan att egentligen kunna någonting om yrket, köpte Bengt en plantskola 1969. Han
började lära sig allt han kunde om fruktträd, buskar och växter som klarar det hårda
klimatet i Sverige. När Bengt tyckte att han kunde leda en plantskola tillräckligt bra,
bestämde han sig för att ta sina första stora kunder. Med hjälp av sin bror kom Bengt i
kontakt med flera offentliga kunder. Han sålde fruktträd och växter till olika kommuner.
Hans minns att ”mina första kunder var kanske inte så nöjda med mitt arbete i början.
Jag gjorde så många misstag då jag lärde mig allt om plantskolan och hur branschen
fungerade. Jag kanske först borde ha skaffat mig en utbildning istället för att köpa en
plantskola, men jag gjorde inte så.” Bengt trivdes mycket med sin roll som egen
företagare och bestämde sig för att fortsätta utveckla sin nya verksamhet. I dagsläget har
företaget ett stort och brett sortiment av fruktträd, buskar och växter. Numera ser Bengt
företaget som ett familjeföretag eftersom samtliga tre barn är engagerade i
verksamheten. 2007 hade företaget sex anställda, omsatte nio miljoner kr samt har en
maskinpark på tio traktorer och lastbilar.
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Familjen Hedberg

Familjen Hedberg består av tio familjemedlemmar. Bengt som är företagets grundare är
62 år och studerade till maskintekniker på Sjöbefälskolan. Numera är Bengt sambo med
Maria men han var gift med Iris i nästan 20 år. Bengt och Iris har tillsammans tre barn,
Mikael, Jens och Hugo. Mikael är 36 år och strax efter att han tog studenten började han
arbeta på en plantskola, något han gjorde i nio år. Där lärde han sig olika tekniker för att
odla träd, buskar och växter vilket var till stor glädje då han började arbeta i
familjeföretaget för tio år sedan. Mikael har dottern Susana (15 år) med sin före detta
fru, Pernilla. Susana visar ännu inget intresse för företaget. Jens är 34 år och har en
utbildning som snickare och har arbetat fyra år som det. När hans far tog upp frågan om
arbete i företaget med honom bestämde han sig för att byta till arbete i företaget. Jens
har två barn med sin fru Lisa, Maja (5 år) och Elias (7 år). Hugo är 28 år och började
arbeta i olika transportföretag i Uppsala efter avslutade gymnasiestudier tills han
bestämde sig för att arbeta i familjeföretaget.

Familjen Hedbergs släktträ

Bengt

Maria

(62 år)

(58 år)

Mikael

Maria

Jens

Lisa

Hugo

(36 år)

(38 år)

(34 år)

(34 år)

(28 år)

Susana

Elias

Maja

(15 år)

(7 år)

(5 år)
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Skiftessituationen
1998 funderade Bengt för första gången över generationsskifte. Hans mål med
generationsskiftet var att se till att företaget fortlever med barnen som ansvariga så att
han gå i pension. Tillsammans med sin sambo, Maria, vill Bengt t. ex. besöka Kanada
under en längre resa, då hon ursprungligen är därifrån. Hans tre barn, Mikael, Jens och
Hugo har arbetat på företaget i omkring tio år och är väl insatta i den operativa
verksamheten. Däremot är det Bengt som haft det strategiska, administrativa och
ekonomiska ansvaret. Om han ville överlåta företaget behövde han därför förbereda
hans barn för att ta över. Framförallt ville han vara säker att de ville fortsätta driva och
verka i företaget.

Faderns igångsättande av ägarskiftet
Utan att nämna någonting för barnen bestämde sig Bengt 2003 att föra över en del av
ägandet till sina barn. Han ville engagera dem som ägare så att de kunde växa in i rollen
som ägare och känna sig ansvariga för företaget varför han tog kontakt med sin revisor
för att ordna med gåvorna till barnen samt med den nya ägarstrukturen. Bengt har två
företag, Hedbergs Plantskola och Hedbergs Fastighet. Av Hedbergs Plantskola förde
Bengt över 45 procent av ägandet till sina barn och behöll 55 procent. Bengt behöll hela
ägandet av Hedbergs Fastighet tills hans barn var redo för att ta över. När Bengt insåg
att han behövde betala mycket i skatt för gåvorna förstod han att det var bättre att vänta
med ägarskiftet i sin helhet för att därigenom hitta ett sätt att minska skatteeffekten. Det
var efter att gåvobreven och skatter var klara som Bengt tog upp en konkret diskussion
om generationsskifte med sina barn. Bengt informerade dem att de fick 45 procent av
företaget som en gåva eftersom de alla hade arbetat på företaget och han ville se att
företaget behölls i familjen. Han indikerar att ”det är lättare för dem att fortsätta med
ett företag än att etablera ett nytt företag.” Han hoppades att arvs- och gåvoskatter
skulle slopas så att ägarskiftet inte blev så komplicerat samt att barnen inte hamnade i
en situation där de behövde låna pengar från banken för att lösa ut far. De kom överens
om att de skulle börja hålla styrelsemöten fyra gånger om året på vilka de bl. a.
resonerade kring ägar- och ledningsfrågor. Bengt visste att hans barn inte var redo än
för att ta över hela företaget men han ville förbereda dem. Han ville först göra ett
ledarskifte. För att förbereda det behövde Bengt klara ut vilken av sina barn som skulle
axla VD-rollen.
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Ägarstruktur

Hedbergs
Fastighet AB

Hedbergs
Plantskola AB

Bengt 55 procent av A-aktierna
Mikael 15 procent av A-aktierna
Jens 15 procent av A-aktierna
Hugo 15 procent av A-aktierna

Bengt 100 procent av Aaktierna

En blivande VD
När Bengt 2003 tog upp diskussionen med sina barn var ingen av dem riktigt
intresserad, framför allt inte av ”kontorsarbetet.” Mikael och Hugo tackade nej. Hugo
sade: ”Min mellanbror Jens tror jag blir nästa VD men han kanske inte vill... Det är så
mycket jobb, tycker jag, mycket mer jobb än det ger tillbaka. Men det är klart, jag vet
inte. Man väger fram och tillbaka i den frågan... Jag tycker att det är bättre att vara ute
i produktion och köra växter till kunder än att sitta här på kontoret.” Mikael nämnde att
han ”inte är direkt intresserad av att kliva fram som VD… man vill inte bara sitta inne
på kontoret.” Bengt hoppades på att Jens ska kliva fram som VD eftersom han har en
entreprenöriell personlighet och tar mycket initiativ. Jens funderade på VD-frågan utan
att komma med ett klart besked ännu. Jens medgav att ”jag skulle tippa att de andra jag
sagt att jag blir nästa VD. Vilket även jag tror.”

Ledarskolning: En plan för att överföra kunskap till nästa VD
När arvs- och gåvoskatterna slopades tyckte Bengt att han kunde arbeta på att föra över
företaget till sina barn. För att träna Jens som VD utgick Bengt från idéer som kommit
efter hand: ”Jag gjorde en liten lista på vad tyckte behövdes… Jag tyckte att han
behöver kunna lite av varje. Det är speciellt ett av barnen som jag hoppas på. Alla är
olika och förutsättningarna är olika för varje människa och därmed skiftar det vad de
är lämpade för. Då kallade jag den (min lista) för min plan för kunskapsöverföring. Det
gick snabbt att skriva den men den är svår att fullgöra.” I Bengts plan ingår kunskap
inom de viktigaste områdena som en VD måste utföra:
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Ta ansvar för produktionen.
Lära sig att köra traktor och lastbilar och lära känna förare.
Ta ansvar för administration: faktureringsunderlag, skatter och olika
administrativa rutiner.
Ta över Bengts kontakter med olika offentliga kunder.
Ta över Bengts kontakter med olika privata kunder.
Ta över Bengts kontakter med reparatörer och leverantörer.
Ta över Bengts personliga nätverk.
Anbudsförfarande till reparatörer, leverantörer och kunder.
Lära känna olika lagar och avtal med olika kunder, uppdragsgivare och
leverantörer.
Ta rollen som personalchef.
Utföra allt som rör det finansiella.
Formulera en vision för företaget där det ingår att lära sig att tänka framåt
samt analysera vad man har gjort.
2005 började Bengt gradvis arbeta med Jens för att överföra sina kunskaper. Den första
punkten i listan, ”ta ansvaret för produktionen”, tycker Bengt att Jens redan bestämmer
över, främst odling och sortiment. Den andra punkten i listan, ”lära sig att köra lastbilar
och lära känna förare”, såg han som klar; hans tre barn har arbetat på företaget länge. De
kan alla traktor och lastbilar och har utvecklat personliga relationer med förarna. Den
svåraste delen av kunskapsöverföringen var det administrativa ansvaret för fakturering,
skatter och olika rutiner. Bengt minns: ”Delvis har vi jobbat med administration. Det
blir lite kul att se. Jens blir lite svettig och upplever faktureringen som jobbigt. Jag
skickar många hundra fakturor varje månad.”

Bengt engagerade Jens i arbetet med offentliga och privata kunder. Efter ett tag hade
han liksom hans bröder skaffat nya kunder för företaget. Bengt berättar att ”Jens är en
person som har lätt att ta kontakt med människor.” För att lämna över kontakterna med
reparatörer och leverantörer, fick Jens istället för Bengt ringa varje gång då något
problem uppstod eller när en ny order kom in. På så vis kunde han bygga upp sina
relationer med dem. De arbetade på samma vis med Bengts personliga nätverk. Men
han medger ”att ta över mitt nätverk är en lång process och den är inte klar än.” Jens
har också börjat arbeta med att lämna ambud till offentliga kunder. Då fick han lära sig
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olika lagar och avtal. Men kunskapsöverföringen är inte klar, det är mycket som Jens
behöver lära sig kring detta.

Två saker kommer att ske när Bengt slutar som VD. Den första är överlämning av
personalchefsrollen och den andra är överhändande av det finansiella ansvaret. Jens
måste därmed skaffa sig kunskap om hur man behandlar anställda och vad det innebär
att vara en certifierad arbetsmiljö. Det finansiella ansvaret kräver att Jens kommer i
kontakt med banker och lär sig förhandla med dem. Bengt har inte börjat arbeta med
den här delen av planen. Han väntar tills Jens har lärt sig de andra punkterna i planen.
Jens medger att ”vi har i alla fall kommit så långt att vi har börjat pratat om ägarskifte.
Det är också så att farsan har alla kontakter. Det är lite svårt att komma förbi liksom.
Men han har ju fyllt 62 år, så det närmar sig hela tiden. Det blir mer och mer att man
tar över. Vi försöker ta över. Jag vet inte riktigt hur jag kan säga det... T. ex. är vi ju
mer insatta i hur det funkar med lön och sådant. För tidigare har det varit så att man
var mer som en anställd så att säga, men med tiden har det blivit mer och mer. Man
försöker hjälpa till och sitta på kontoret… Man försöker ha lite kontakter själva med en
del kunder och då att får man sin egen personliga kontakt med dem. Man liksom tar
över. Det är också så att när man är ute på jobb, då kommer människor som farsan inte
hade kontakter med tidigare. Så man etablerar dessa själv. Det är på så vis man
kommer in med den biten.”

Bengt ser företagets vision som den viktigaste delen av sin plan. Han tycker att man
som entreprenör måste tänka framåt, varför han försöker lära barnen att tänka på
företagets framtid. Han inser att de behöver analysera det som de har gjort för att kunna
arbeta med företagets vision. De behöver börja om med protokoll och styrelsemöten
som de har slutat att ha på grund av ett nytt projekt som startades förra året. De byggde
och flyttade till en ny lokal. Bengt, liksom barnen, medger att omorganiseringen av det
administrativa arbetet sammantaget inte är konfliktfritt eftersom man som VD tar mer
ansvar. VD-ansvaret innebär mer arbete och mer tid.
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Framtida ledarskiftesutmaningar och organisationsförändringar
Bengt tror att den bästa lösningen är att dela ledningsansvaret mellan de tre barnen.
Bengt anser att Mikael passar bäst för vissa administrativa uppgifter eftersom han har
stort tålamod. Jens däremot är den mest drivande varför han är lämpad att ta hand av
försäljning och relationer med leverantörer och reparatörer. Hugo är duktig på leverera
träd och växter till företagskunder och privatpersoner, här är han som bäst. Bengts barn
anser att far kan sköta verkstaden. Dock för de fortsatta diskussioner om fördelningen
för att kunna ta ett beslut som passar alla. Mikael indikerar: ”Vi måste nog diskutera
mera om det. Jag tror inte att någon behöver säga att den ena eller den andra ska göra
det och det, men mera att man verkligen behöver prata om det.”
Alla tre barnen medger att ledarskiftet är en process som tar tid. Hugo pekar på att ”det
är svårt, för att far är ju chefen. Det är svårt att vara med, ta över och lära sig. Det är
svårt att ta hans plats tycker jag. Han har så mycket arbetsvilja. Han är här på
kvällarna, hela tiden.” Jens kommenterar att ”det är sådant som man successivt lär sig
mer och mer... Vi har diskuterat i vilken form vi ska göra ledarskiftet… eftersom vi är
brorsor så att säga. Det är lite svårt, det blir lite annat om en av oss ska vara chef över
sina bröder, så att säga. Så vi har inte riktigt bestämt hur vi ska göra.”

Bengt antyder att ett alternativ kan vara att ha en extern VD medan barnen tycker
annorlunda. T. ex. säger Hugo: ”Jag tycker nog inte att man ska ha en extern VD… Då
måste vi nog tjäna extra… bara för att den där externa VD:n ska sitta där. Då måste
han verkligen bidra med någonting och ta in pengar på något sätt. Farsan gör det, han
tar det.” Jens indikerar vikten av att familjeföretaget styrs av familjemedlemmar. Han
säger: ”Det skulle nog kännas lite konstigt faktiskt, det tror jag. Jag tror inte att jag vill
det. Det skulle jag inte, eftersom firman heter som den gör. Så, nej.”

Kunskap som saknas för ägarskifte

Bengt och hans barn har funderat på vikten av ägarskiftet men beslutar inte någonting
tills lågkonjunkturen är över. Bengt kan tänka sig att ge bort hela företaget som en gåva
om han har en lön som kompletterar pensionen eller kan plocka ut företagsvinsten på
något vis. Bengt inser att han behöver ta kontakt med en rådgivare som hjälper honom
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att med att finna en bra lösning på ägarskiftet. Bengt säger att gåvor kanske kommer att
finnas i ägarskifteslösningen men han pekar att ”jag har inte beslutat. Jag har bara
några tankar kring det. Nu har det här inte så stor betydelse, det där med arvs- och
gåvoskatter. Jag ska fortsätta så gott jag kan. Jag har lite tankar på vad jag själv skulle
hålla på med efter pensioneringen... Jag hjälper till med lite enklare uppgifter när jag
bli gammal ... Så jag driver inte det här längre och jag får en lön av dem. Den behöver
inte vara så stor... Det har jag inte tagit upp med barnen... Det är en bit framåt.”
Barnen vet att ägarskiftet är en ekonomisk utmaning där de behöver kompensera Bengt.
Jens säger att ”vi sade att pappa ju har mest pengar satsat i företaget och vi kan inte
bara ta över och räkna med att ta över och han liksom får ingenting för det. Jag kan
inte svara på hur man ska göra med den där biten. Jag har ingen direkt plan för det
än.” Familjen Hedberg instämmer i att ägarskifte är en process som tar tid. För att klara
den behöver familjen skapa och skaffa kunskap. Detta behöver stöd för att få fram olika
finansiella lösningar för att kompensera far och förnya strategin.

Ägarskifte: Inte utan strategisk förnyelse

För att komma fram till en bra lösning för ägarskiftet försökte Bengt provocera sina
barn på senaste styrelsemötet i december 2008. Han sade: ”Nu är det så att jag vill
minska på mitt jobb. Nu får ni tänka på vad ni ska göra… jag tog upp det riktigt på
allvar. Nu måste vi hitta en lösning. Kanske ni ska starta var sitt företag. I så fall får vi
splittra företaget. Det var inte så allvarligt som det kanske lät. Men jag vill gärna väcka
lite tanke och reaktion.” Bengt mindes att de reagerade omedelbart sa enstämmigt: ”Det
är bara tokigt.”

De började istället diskutera företagets framtid och behovet av strategisk förnyelse. På
styrelsemötet bestämde Bengt och barnen att de ska satsa på en avvecklings- och
specialiseringsstrategi innan de genomför ägarskiftet. Hugo sammanfattade att ”det var
nog just att vi kan trappa ner lite grann med träd- och växtsortimentet. Sen försöker
farsan gå i pension kanske… Det är på gång. Men det är lågkonjunktur så man måste
hålla sig lite kall… Man måste vänta lite med nya inköp av traktorer och lastbilar…
Men det är fram och tillbaka hela tiden om hur vi ska göra.” Bengt och barnen menade
också att det viktigaste var att de har börjat analysera olika strategiska lösningar för
företagets framtid. Det är nödvändigt att koppla den strategiska förnyelsen till
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ägarskiftet. Det betyder att de har en bit kvar tills Bengt kan pensionera sig och fullt ut
kan fokusera på sina nya fritidsintressen; han tycker om att rida och tävla i speedway, så
han ser fram emot att arbeta mindre tid på företaget.

Lärdomar
När förmögenhetsskatten avskaffades motiverades familjen Hedberg att genomföra
generationsskiftet. Fördelarna med borttagandet av arvs- och gåvoskatterna var ju också
vid hand. Generationsskiftet är inte klart ännu, dels för att det är en process som tar tid
och dels för att de inblandade i processen behöver bygga kunskap för att komma fram
till och sedan genomföra en bra lösning. Kunskapsskapandet är en process som sker i
och genom ledar- och ägarskiftet. Bengts sätt att planera och börja genomföra ett
ledarskifte visar att kunskapsskapandet måste börja med självreflektion från den
nuvarande VD:n. Det är denne som måste ta fram de viktigaste kunskapsområdena som
han utför operativt och strategiskt på företaget. Därefter kan han tillsammans med sina
barn bestämma hur och när han ska överföra kunskap. Bengts plan för att överföra
kunskap är en bra start; han medger att ”jag tycker att det var bra för min egen del att
skriva den här listan. Då kom man att tänka på: vad vet Jens om det här och så vidare.”
Med hans plan förstod han också på vilka vis ”mina tre barn är olika och hur de
kompleterar varandra.” Han lärde sig att han inte var tvungen att välja ett barn för att ta
ansvar för olika delar av administration. Detta gjorde att barnen insåg att de kunde ta de
delar av ansvaret som passade bäst för var och ens kompetenser och intressen. Jens
medgav vikten av ”att man har rätt sak… Någon kan vara duktigare på att göra det
eller det andra… Jag vet inte riktigt vad man ska göra. Man får helt enkelt ... göra så
att man delar upp en del.” Men när det gäller ledarskiftet behöver de omorganisera hela
det administrativa ansvarområdet som fortfarande är koncentrerat runt VD-posten.

Bengt medgav också att de behövde diskutera igenom ledarskiftet mer. De startade en
styrelse och började fundera mer systematiskt över framtiden: ”Vi har slarvat med
styrelsemöten det sista året. Vi var lite mer regelbundna tidigare… Så jag vet att vi inte
har varit så duktiga. Annars brukade vi träffas och prata mycket och analysera vad vi
gjort. Vi diskuterade då visionerna med framtiden med mina barn som delägare.”
Kopplat till ledarskiftet är ett intimt samspel mellan barnen så att ingen känner sig illa
behandlad. Alla är engagerade på företaget. Alla har gett och offrat lika mycket för att
se till att företaget fungerar. Jens indikerar att ”det är väl så att man ungefär delar upp
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så att det är rimlig rättvisa mellan oss… Det är inte så att man ska sitta som chef och
att man ska vara totalt för det precis varenda stund. Det är viktigt att man delar upp så
pass rättvist att man inte känner att man sitter här medan de andra är mer ute. Då kan
det bli en grund för att man blir osams… Det blir inte riktigt tal om att någon kan sitta
som chef hela dagen. Utan det blir så att vi kanske tar någon kväll i veckan, i alla fall i
början. Sen får man se hur det blir framöver.”

När det gäller ägarskiftet pekar fallet på att familjen Hedberg har börjat diskuterat målet
med ägarskiftet. Bengt har kommit fram till att han behöver skaffa kunskap för att
komma fram till en bra finansiell lösning. Bengt vill inte sluta arbeta helt på företaget
utan vill delta i vardagsarbetet och i viktiga beslut om företaget. Han indikerar att
”lämna det här helt, det vill jag inte. Då blir jag isolerad. Jag vill gärna ha lite
uppgifter kvar. Om det är någon utav grabbarna som kan göra det här bättre än jag,
vilket jag hoppas, gör vi det tillsammans. Så jag inte behöver vara rådgivare. Men om
de frågar mig så, ok. Vad jag helst skulle vilja är att jag slipper ansvaret med hur
verksamheten går. Men att jag kan hjälpa till med lite enklare uppgifter… men inte på
heltid. Men att jag fortfarande har kontakt med både yrket och med mina barn förstås.”
Därtill samtycker barnen med att far måste ha kompensation för hans gärning inom
företaget. Relaterat till ägarskiftet, vill barnen också etablera en ny strategi för att se till
att företaget lever vidare inom familjen.

Dock har familjen Hedberg inte diskuterat ägarskiftet med rådgivare ännu. Bengt
nämnde att han kanske behöver skaffa sig nya rådgivare för att kunna få fram en bra
ägarskifteslösning. Varken Bengt eller barnen har idag något bra svar på
ägarskiftesfrågan men hoppas att det ska vara löst om ungefär fem år. De har ägarskiftet
i tankarna och vill göra det på bästa möjliga vis. Jens framhåller att ”det är bra
möjligheter som vi har, vi är tre bröder, vi kommer överens. Jag tänker bara direkt att
det funkar bra mellan oss sinsemellan.” Som ägare försöker Bengt därför att lära dem
att bearbeta sin egen situation och hur de kan förändra företaget. Som ägare anser Bengt
att barnen ”… ju har lön och kan påverka (företaget) men de kanske inte tänker så
mycket på det. De är inte vana att jobba åt andra. De kan ju påverka sin
arbetssituation, de är dels mina barn och dels delägare.”
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Slutsatser
Bengt har tre barn som idag är aktiva på företaget och som är delägare. De blev delägare
innan bortagande av arvs-, gåvo- och förmögenhetskatterna då skattekonsekvenserna
påverkade faderns situation. Barnen fick 45 procent av företaget som en gåva i syfte att
motivera dem att driva och utveckla verksamheten. Trots det satte fadern igång med
generationsskiftet när skatterna slopades. För att lösa ägarskiftet behöver familjen
Hedberg beakta två centrala aspekter. Den första aspekten är ledarskiftet och det nya
ledarskapet på företaget. Med tanken att de tre barnen kommer att ingå i den nya
ägarskaran prioriterade fadern överförandet av administrativ och ledningskunskap till
sina barn. Ett av barnen, Jens, börjar träda fram och utvecklades som mest lämplige VD
för företaget. En utmaning är dock hur de ska omorganisera administrationen med
hänsyn till rättviseaspekter och var och ens intressen. Hittills trivs ingen av barnen med
administrativt arbete varför frågan om vem som ska axla det formella ledarskapet på
företaget kvarstår. Ska alla dela ansvaret? I så fall hur? Nya ansvarsområden för
respektive barn kräver därtill nya kompetenser inom t.ex. HR, redovisning, ekonomi,
skatter, projektledning och ledarskap. Detta innebär att barnen Hedberg bör testa på nya
ledarskapsroller för att därigenom komma framåt i processen. De kanske också kan
överväga olika, kortare utbildningsalternativ för att känna sig för inom skilda områden.

För Bengt och barnen är den andra aspekten i generationsskiftet strategisk förnyelse.
För familjen Hedberg är det viktigt med strategisk förnyelse i samband med ägarskiftet.
Detta är centralt eftersom företaget måste genera tillräckliga vinster för att kompensera
fadern, betala lön för tre barn samt och för att få företaget att växa. Familjen Hedberg
diskuterat en avvecklings- och specialiseringsstrategi där man söker vänta ut
lågkonjunkturen för att göra vissa investeringar och försäljningar. Dock kan ett nytt
ledarskap, gärna i team, och en ny ägarlösning i företaget bli en källa till strategisk
förnyelse. Dessa organisationsförändringar kan i sin tur hjälpa barnen att utveckla nya
kompetenser och generera ett lyft för företaget.

Bengt är medveten om att planering och långsiktighet är viktigt för att lyckas med ledaroch ägarskiftesprocessen. Tanken är att återigen ta upp lednings- och ägarfrågor på
nästa styrelsemöte. För Bengt är det väsentligt att lösa ägarskiftet via en modell där han
får kompensation i form av lön eller genom en annan typ av lösning. Problemet ligger i
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hur de ekonomiska bitarna ska lösas utan att ha tillräckligt med kunskap om olika
möjligheter med skattefrågor och ägarstrukturfrågor. Bengt är medveten att han behöver
hitta erfarna rådgivare. Det är angeläget att Bengt först kommer överens med barnen om
målet med ägarskiftet innan de tar kontakt med rådgivare. Barnen behöver också tid för
att bestämma hur de vill driva och utveckla Hedbergs Plantskola vidare.

Några råd om generationsskiften från familjen Hedberg

Om ledarskifte till den nya generationen:
Det finns många familjeföretag där samarbetet mellan föräldrar och barn inte
fungerar. Se först till att det fungerar med att arbeta tillsammans med föräldern.
Visa intresse för att ta över och visa att man kan ta över. Gör det aktivt. Det
kommer inte av sig självt.
Låta föräldrarna bestämma när barnen kan stiga fram. Gå inte in och börja bråka
med föräldrar över småsaker utan att visa respekt. Det är föräldrarna som startat
företaget och det är de som bäst kan verksamheten. Därmed inte sagt att man inte
kan ha olika åsikter.
Ta över föräldrarnas kontakter så att de blir bekanta med den yngre generationen.
Skaffa även nya kontakter för att etablera er på ett bra vis.
Tänk på något nytt som inte föräldrarna har tyckt och tänkt.
Om ledarskifte till den äldre generationen:
Gör upp en plan för överföring av kunskap till barn.
Skilj på barnens kompetenser för att på så vis klargöra vad respektive barn ska
göra på företaget.
När ledarskiftet är gjort, bli mindre förälder till barnen och mer en bra
medarbetare till dem.
Om ägarskifte till den nya generationen:
Indikera att du vill gå in som ägare. Det kommer inte av sig självt.
Var beredd att ge mer än som anställd.
Som ägare måste man tänka mycket på framtiden och jämföra med nuläget.
Bestäm dig om du vill ha en sådan roll.
Om ägarskifte till den nya generationen:
Om man som förälder vill se till att familjeföretaget fortlever måste man skapa
en ”vi”-känsla som skapar delaktighet hos barnen.
Förbered delat ägarskap med barn mycket väl.
Ta kontakt med en revisor och en skattejurist för att skapa en bra finansiell
lösning för ägarskiftet.
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Analys av de fem fallen
Nedan följer en sammanfattning av en komparativ fallanalys av de fem fall som
presenterades i föregående avsnitt. Därefter presenteras den detaljerade analysen av
fallen strukturerad som ett antal teman som utkristalliserats ur fallstudierna. Dessa
teman är: avskaffande av skatter som en tändande gnista till ägarskifte, skapande av
ägarstabilitet, skapande av finansiell och personliga stabilitet, skapande av rättvisa,
skapande av positiva känslor och stark känslotillhörighet och skapande av kunskap. De
fem fallen kan inte spegla alla aspekter vid skifte efter avskaffandet av arvs- och
gåvoskatterna eller efter avskaffandet av förmögenhetskatten. De utkristalliserade
temana belyser dock olika viktiga aspekter som styr och påverkar handlingsmönster,
upplevda utmaningar och vanlig problematik vid ägarskiften.

Sammanfattning

De fem fallen visar på följande resultat:
Avskaffandet av arvs- och gåvoskatterna motiverade familjeföretag att arbeta mer
aktivt och målinriktat med ägarskifte. Däremot visade fallen att företagen redan hade
diskuterat ägarskifte inom familjen, med sina bekanta och med rådgivare innan
avskaffandet av skatterna skedde.
Avskaffandet av förmögenhetskatten motiverade familjer att gå igenom ägarskifte
eftersom de kunde bygga upp en förmögenhet med avsevärt mildrade
skattekonsekvenser.
Ägarskifte skedde successivt i de fem fallen; skiftena resulterade därtill i en
kombination av nya och tidigare ägare som gradvis etablerade nya former av
samarbete.
Ägarstabilitet var en central ingrediens vid generationsväxling. Det kom bl. a. till
uttryck genom att nya ägare skolades in samt att en aktiv styrelse etablerades.
Genom ägarskiftet valde några familjer att etablera koncernbolag för att minska
beskattning och skapa investeringsmöjligheter. Finansiell stabilitet skapades genom
att skapa en ägarskiftelösning som fokuserade på strategisk förnyelse vid skiftet. För
att uppnå strategisk förnyelse omorganiserade familjemedlemmarna aktiviteter och
funktioner mellan dem och etablerade nya strategier.
Gåvor var, jämte skatteskäl, också ett tecken på att barn uppfattades som redo att leda
företaget med god lönsamhet.
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Fortsättning...
För att skapa rättvisa vid ägarskifte betonade några familjer balans mellan olika
familjemedlemmar genom att t. ex. genomföra företagetsvärdering för att fastställa
kompensationsnivåer vid utlösen eller föräldrakompensation, genom att upprätta
kompanjons och/eller ägaravtal samt genom att betona transparens vad gällde företagets
ekonomiska situation.
Med ägarskiftet följde i några fall en betoning på positiva känslor samt stark
känslotillhörighet, vilket innebär att familjerna tog hänsyn till känslor som drivkraft. En
stark känslotillhörighet ledde till att nya och tidigare ägare framhöll familjens och
företagets identitet och delade värderingar, ett slags socialt kapital som gjorde det
enklare för barn att identifiera sig med och känna stolthet över företag och familj.

Avskaffandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetskatter som
tändande gnista för ägarskifte
Arvs-, gåvo- och förmögenhetskatterna hade som främsta konsekvenser att
företagsägare fokuserade på de tekniska och finansiella aspekter som krävde mycket tid,
detaljerad skatteplanering och avsevärda investeringar i tid och pengar räknat.
Arvsskatten fick betalas på hälften av företagets nettovärde, d. v. s. i praktiken åtta
procent av företagets värde. Skatterna påverkade konkret den ekonomiska tryggheten
för familjeföretagsägare. Gåvoskatter hindrade en naturlig, successiv övergång eftersom
företagsägare tillsammans med sina rådgivare eller barn behövde planera och bestämma
vem skulle betala skatter och absobera administrativa kostnader. Resultaten av denna
skatteplanering

var

att

företag

blev

belastade

med

arvs-,

gåvo-

och

förmögenhetskatterna under en viss period. Svenskt Näringsliv (2007) beräknade att ett
antal företag och avsevärt kapital flyttades utomlands på grund av förmögenhetsskatten.
Trots den komplicerade process det är att flytta företag utomlands, valde flera företag att
göra det. Numera behöver de inte längre göra det på grund av arvs-, gåvo- eller
förmögenhetskatterna.

Avskaffandet av skatterna motiverade familjeföretag att börja arbeta mer aktivt och
målinriktat med ägarskifte. Däremot pekar fallen på att man dessförinnan var medvetna
om vikten av ägarskiftesproblematiken; man diskuterade ägarskifte inom familjen, med
sina bekanta och med rådgivare innan avskaffandet av skatterna. Föräldrar och ägare i
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de flesta intervjuade företagen hade därtill artikulerade uppfattningar runt ägarskiftet,
om än i olika grad och form, uppfattningar som gradvis formades till mer distinkta
målsättningar med skiftet då skatterna de facto avskaffades. Man var också medvetna
om vikten av ett framgångsrikt ägarskifte för företagets överlevnad och för möjligheten
att behålla företaget inom familjen. Avskaffandet av skatterna utgjorde dock en
väsentlig gnista i så mening att diskussioner och tankar, som inletts och pågått innan
avskaffandet, uppgraderades och gjordes mer aktiva vilket ackompanjerades av
konkreta åtgärder och handlingar (t. ex. initiering av en fas av ägarskiftet inom familjen
eller aktiv kontakt med revisor/skattejurist om konkret hjälp med t. ex. förslag på ny
ägarstruktur, utarbetande av ägaravtal, m.m.). Tre aspekter framträder oftare än andra i
fasen efter att de aktuella skatterna slopats: betydelsen av avskaffandet av skatterna,
målsättningar med ägarskifte och målsättningar med VD-skifte.

Betydelsen av avskaffadet av arvs-, gåvo- och förmögenhetskatterna
I studien ser inte de intervjade familjeföretagen avskaffandet av arvs- och gåvosskatter
och bortagandet av förmögenhetskatten som två separata aspekter. Familjeföretag
uppfattar avskaffandet av de tre skatterna som en helhet då slopade skatter gör att
företaget inte längre blir belastade med skattekostnader och komplex skatteplanering på
samma vis som innan. Slopandet av arvs- och gåvoskatterna innebär särskilt att
familjeföretag kan ge skattefria gåvor till barn, släktingar och även utomstående. Denna
situation skapar naturligtvis möjligheter till generationsskifte t. ex. när det inte finns
någon i familjen som kan ta över eller köpa företag, då ägaren istället kan ge bort hela
eller delar av företag t. ex. till sina anställda. Dock är det viktigt att nämna att ägare
fortfarande behöver skriva gåvobrev när de ska ge en gåva. I t. ex. fallen Christer Nöjd,
Callo och Nymans Entreprenadmaskiner skrev ägarna ett gåvobrev. Om det är någon i
familjeföretaget som avlider måste familjen upprätta bouppteckning för att gå igenom
arvsprocessen och utgöra legitimation för dödsboet. I t. ex. fallet Christer Nöjd
upprättades en bouppteckning som grund för arvsskifte. I och med bouppteckningen
fick Thomas lära sig mycket om företagets och familjens ekonomi. I detta fall var dock
arvsprocessen inte så komplicerad eftersom det enbart var ett barn. Sammantaget såg de
här intervjade företagsägarna positivt på borttagandet av skatterna då de såg det som en
bekräftelse på att Sverige ville skapa bättre villkor för företagande.
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I studien framträder tre företag som inte planerade en generationsväxling eftersom de
kunde lösa det genom arv utan skatter. De hade inte heller diskuterat det med sina barn
och barnen i sin tur ville inte säga någonting till sina föräldrar eftersom föräldrarna ägde
företaget och bollen så att säga låg hos dem. Därtill är det viktigt att påpeka att trots att
arvs-, gåvo- och förmögenhetskatterna nu är avskaffade, är det fortfarande väsentligt att
planera skiftet väl. Diskussioner inom familjen och med rådgivare skapar trygghet och
hopp inför framtiden. I fallet Callo ville fadern se till att barnet tog över ett fungerande
företag där han överfört sin kunskap till sina barn. Skatteplanering var här bara en
aspekt av ägarskiftet, heller inte den centrala.

Avskaffandet av skatterna frigjorde också tid så att familjerna kunde arbeta med
centrala och mer komplexa aspekter av ägarskiftet, såsom t. ex. personliga aspekter,
kunskapsöverföring mellan generationer, känslomässiga aspekter och relationer inom
och utom familjens krets. Då arvs-, gåvo- och förmögenhetskatterna nu är avskaffade
kan familjeföretag i avsevärt högre grad fokusera på dessa komplexa, personliga och
relationella aspekter av skiftet. Sådan tyngdpunktsförskjutning gör att familjens
medlemmar tillsammans med lämpliga rådgivare kan skapa en kunskapsbas som
inbegriper fler aspekter än tidigare vilka sammantaget kan generera möjligheter till
förändringar och förbättringar av företaget.

Målsättningar med ägarskifte
Avskaffandet av arvs- och gåvoskatterna samt den slopade förmögenhetskatten blev en
gnista för ägarskifte genom att det påverkade företagen att initiera konkreta diskussioner
och sedermera beslut om målsättningen med skiftet. Eftersom det är föräldrar som har
startat och drivit företaget, är det på dem ansvar för och beslut om initiering och
genomförande av ägarskifte vilar. Det är viktigt att påpeka att ägarskifte inte kommer av
sig självt. Barn erövrar ofta sina ägar- och ledarroller genom vardagligt hårt arbete i
företaget och genom att visa på kompetenser och färdigheter; de har att övertyga och på
ett handlingorienterat vis insistera inför föräldrarna att det kan vara dags att växla
ägande. På så vis skapar barn säkerhet hos föräldrar inför beslut om initiering och
genomförande av ägarskifte. I t. ex. fallet Callo har sonen Andreas, sedan han var 19 år,
framhållit ägarskifte inför fadern. Men det var ändå fadern, Jan-Olof, som satt på
beslutet om och när han ville växla ägandet. När det närmar sig beslut och initiering är
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klar artikulering av målsättningarna med ägarskiftet en central ingrediens. Om klara mål
formuleras underlättar det avsevärt familjens samtal om och planering av ägarskiftet och
det gör att rådgivare mer konkret kan sammanställa olika lösningar som svarar mot
målsättningarna med ägarskiftet. Sammantaget främjar klara och förankrade
målsättningar sammanjämkning av familjemedlemmarnas olika motivationer, viljor och
synsätt. Sådana målsättningar växer fram genom samtal och diskussioner och i de fall
dessa präglas av bra samspel inom familjen, underlättar detta avsevärt i hur man klarar
att hantera ett känsligt ämne.
I idealfallet kan man i processen bestämma mål och enas i känsliga beslut som passar
alla i familjen. Konsensus i processen är dock inte nödvändigt; konstruktiv olikhet
främjar dynamik. Olika mål och viljor medförde i fallen Callo och Taxinge diskussioner
om nya synsätt på verksamheten. I fallet Callo fokuserade familjen på att koppla
ägarskiftet till nya idéer kring exportverksamhet som kunde skapa tillväxt och därmed
finansiera ägarskiftet. I fallet Taxinge hade familjen ett antal idéer om ägarskiftesmål
och tillväxt. Föräldrarna bestämde sig för att genomföra en successiv överföring av
företaget under en tioårsperiod så att familjen kunde skapa en grund för att utveckla en
rad nya produkter och tjänster inom sina tre olika företag. Ett av familjens barn hade
delvis överlappande, delvis andra idéer om hur utveckla nya produkter. Parallellt med
denna kreativa process fick barnen tid för att växa in i sina VD-roller i respektive
företag. Som kontrast till dessa två fall, genomlevde familjen Nyman en situation som
präglades av avsaknad av mål med ägarskiftet. Det, i kombination med kulturskillnader
och kommunikationssvårigheter, ledde till att alla inblandade förväntade sig helt olika
resultat av ägarskiftet vilket fördröjde, försvårade och i förlängningen förhindrade
ägarskiftet. I dagsläget undviker familjen till och med att alls samtala om ägarskifte.
Målsättningar med VD-skifte
Ägar- och ledarskifte är två sammanflätade processer som är väsentliga för att
genomföra ett generationsskifte. De olika fallen gör att vissa aspekter av denna
sammanflätning kan tydliggöras. En första typsituation är att då man diskuterar och
planerar ägarskifte, genomförs VD-skifte som ett led i det successiva genomförandet av
ägarskiftet. När VD-skiftet är genomfört och föräldrarna fått kvitto på att företaget
fungerar bra, ökas intensiteten i arbetet med nästa faser av ägarskiftet. Fallen Christer
Nöjd och Taxinge illustrerar denna situation. En andra typsituation är att familjen
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arbetar aktivt och samtidigt med både ägar- och VD-skiftet. Fallet Callo illustrerar
denna situation. Dock är det viktigt att påpeka att sådan samtidighet främjades av att det
barn som blev ny VD hade arbetat vid familjeföretaget i mer än tio år. Fallet Hedbergs
Plantskola illustrerar en variant av denna situation eftersom fadern initierade ägar- och
ledningsskiftesprocessen med att varje barn erhöll en procent av företaget. Därefter
skiftade man fokus till något som kan benämnas som ett utdraget VD-skifte (med
ägarskifte som implict raster, som bakomliggande slutmål med VD-skiftet) då fadern
såg det som nödvändigt att vidta långtgående förberedelser för att överföra såväl explicit
som tyst kunskap (erfarenhetsbaserad kunskap som är svår att artikulera, nedteckna och
formalisera) till barnen. Detta inkluderade såväl tekniska som personliga aspekter som t.
ex. personligt nätverk, relationer, tankesätt och traditioner. Pappan arbetade under flera
år med detta och VD-skiftet är ännu inte klart. Dels måste barnen komma överens om
vem som ska bli nästa VD och dels är familjen mitt uppe i en process där man skapar ny
grund och nya förutsättningar för nya sätt att arbeta.

Skapande av ägarstabilitet
Att skapa ett stabilt ägande var en annan central aspekt vid ägarskifte efter avskaffandet
av skatterna. Ett väl genomfört ägarskifte skapar en grund som hjälper familjen att
säkerställa företagets överlevnad genom att barnen tillåts att gradvis växa in i ägarrollen
samt att föräldrarna verkar på nya vis (t. ex. som funktionschef eller senior
konsult/mentor) och i nya forum (t. ex. betonar flera familjer att man satt igång med
styrelsearbete).
Betydelsen av att ägandet fortsätter inom familjen
Att tidigt kommunicera att ägandet fortsätter inom familjen efter generationsskiftet
sänder ett tydligt budskap till företagets interna och externa intressenter om att företaget
utvecklas och professionaliseras. Ett bra hanterat skifte innebär att familjeföretaget
uppvisar förmåga att förbereda, hantera och genomföra komplexa situationer utan att
riskera företagets överlevnad eller relationer med centrala intressenter. Det indikerar att
familjeföretaget utvecklat förmåga att ta hänsyn till olika kompetenser, perspektiv och
viljor inom familjesfären. Fallet Callo illustrerar detta, hela fallet genomsyras av de
överväganden som här beskrivits, så starkt att en av sönerna till och med reflekterar
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över och vill veta hur och när en av deras kunder skall genomföra sitt skifte (se det
inledande citatet i fallet Callo).
Ägarrollens betydelse vid ägarskifte
Rollen som ägare är distinkt relaterad till identitet och därmed inget som kommer
omedelbart eller av sig självt enbart för att barnen formellt blivit ägare genom ett skifte.
Ägarrollen är en produkt av en lång lär- och identifikationsprocess som utvecklas och
förändras över tid. Barnen växer in i ägarrollen passivt genom att observera hur
föräldrarna agerar som ägare samt aktiv genom att delta i det operativa arbetet och (i
förekommande fall) i styrelsearbetet vilket innebär att barnen exponeras för såväl
operativa som strategiska beslut. I fallet Hedbergs Plantskola framträder ägarrollens
betydelse vid ägarskifte tydligt i det att fadern, Bengt, är mycket explicit med sina
överväganden kring ägarrollen. Bengt ville, baserat på analyser av vad familjen hade
uppnått i företaget, se att barnen grundligt lärt känna sina förmågor och begränsningar
vad gäller kapaciteten att påverka företagets framtid. Han ville också lära dem att tänka
i termer av, och sedermera skapa, en vision för företagets framtid. Därigenom fick
barnen en möjlighet att reflektera över företagets nuvarande strategi och situation vilket
gjorde att de började formulera en avvecklings- och specialiseringsstrategi kopplat till
ägarskiftesdiskussionerna. Barnens inträde i ägarrollen skapade i detta fall ny energi och
nya perspektiv på företaget. Som kontrast, pratade fadern i fallet Nymans
Entreprenadmaskiner enbart med revisorn om framtida strategiska mål. Sonen har dock
likvärdig skuld i detta då han deltog i mötet med revisorn men inte sade någonting om
varken ägarskiftet eller den nya strategin. Ett mellanting mellan dessa två fall framträder
i fallet Callo då Jan-Olof såg det som sin roll att stödja de mål som barnen etablerade,
inte själv formulera och sätta målen. Idealt ska föräldrar skola in nya ägare med samma
finkalibrerarde systematik som de skolar in ny VD. Det är inte ovanligt att man
underskattar den förstnämnda processen och överbetonar den sistnämnda.
Aktivt styrelsearbete
Vid skiften behövs samsyn skapas kring företagets grundläggande värderingar,
inriktning och tankesätt. Ett naturligt forum för att skapa det är genom aktivt arbete i en
styrelse. I flera av fallen utgjorde skiftet på ett naturligt sätt ett skäl för att initiera en
styrelse. Styrelsearbetet i de fem företagen såg olika ut. I fallen Callo och Hedbergs
Plantskola nyetablerade familjerna en styrelse för att diskutera ägarskifte och strategiska
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frågor. I styrelsen ingick enbart familjemedlemmar, inga externa styrelsemedlemmar.
Numera har man omkring fyra eller fem styrelsemöten per år. I fallet Taxinge har
familjen formellt en styrelse men i praktiken fungerade t. ex. de dagliga luncherna som
informella styrelsemöten. Dock framhöll ett av barnen behovet av att etablera en formell
arena där familjen följde upp och formaliserade viktigare beslut. I fallet Nymans
Entreprenadmaskiner kunde kanske en styrelse ha varit ett redskap för att motverka den
form av maktspel mellan nuvarande och blivande ägare som f. n. råder i det dödläge
som uppstått. Gemensamt i samtliga av fallen är att externa styrelsemedlemmar inte är
prioriterat på något vis. Man ser det som att engagemang i styrelsearbete ska grundas i
att styrelsemedlemmen har ett aktivt och synligt engagemang i det vardagliga arbetet i
företaget. Enda undantaget är Christer Nöjd som under en period på 1990-talet hade
externa personer i styrelsen. Det är viktigt att t. ex. externa rådgivare förstår dessa
inarbetade tankesätt även om man kan ha synpunkter på dem. En nyckelfråga vid skiften
är strategiska frågor som t. ex. tillväxt, framtida lönsamhet, internationalisering, ökad
intjänandegrad för att kunna försörja fler/nya ägare, etc. En aktiv och fungerande
styrelse är ett verksamt redskap för att hantera sådana frågor men frågorna är också av
sådan art att specialistkompetenser ofta behövs för att hantera dem konstruktivt. Det
finns i familjeföretags inarbetade tankesätt drag av slutenhet, självtillräcklighet och låg
förståelse inför det nödvändiga med öppna upp för kvalificerad expertis i vissa frågor.

Skapande av finansiell och personlig stabilitet
En annan central aspekt vid skifte är att bygga en grund för framtida stabilitet, såväl
finansiellt som personligt. Sådan grund skapades i de olika fallen bl. a. genom att ta
hänsyn till (1) ägarstruktur och 3:12-reglerna, (2) ägargruppen, (3) gåvor och (4)
strategisk förnyelse.
Ägarstruktur och 3:12-reglerna
Vid ägarskifte redovisar familjen sin ägarstruktur och matchar strukturen med företagets
och familjens situation i relation till nuvarande och framtida behov. Det kan t. ex.
handla om överväganden och omprioriteringar kring en fastighet som ägs privat eller att
ägarna inte tar ut/har tagit ut särskilt mycket pengar ur företaget. En bra ägarstruktur
skapar finansiell stabilitet för företaget och ekonomisk trygghet för familjen genom att t.
ex. möjliggöra öppningar för att dela ut vinster, reducera skatteavbränning, minska
risken vid exportaktiviteter samt skapa investeringsmöjligheter. Flera av fallen
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illustrerar hur familjer skapar en ägarstruktur som gör det möjligt att ta ut ekonomisk
kompensation även om 3:12-reglerna styr beskattning av själva kompensationen. När
man skapar ett koncernbolag och fåmansbolag som köper det gamla företaget, etablerar
man ett utrymme för att ta ut vinsten eller spara pengar för framtida investeringar. Detta
kräver

dock

specialiserade

rådgivare

då

3:12-reglernas

komplexitet

skapar

olikformigheter i beskattningen och orsakar snedvridningar, eller annorlunda uttryckt;
”alla undantag, tillägg, svårförståelig logik, hybridformer av förvärvs- och
kapitalinkomstbeskattning och krångligt språkbruk är i det närrmaste obegripliga”
(Bjuggren, Du Rietz & Johansson, 2007: 27). Dessa regler kräver således kunskap för
att kunna ta ut en viss andel pengar i form av aktieutdelning utan att den beskattas som
vanlig lön. När företagare skapar ett koncernbolag och säljer aktier från dotterbolag till
moderbolag, kan ägarna med en bra och detaljerad skatteplanering lyfta kapital som
beskattas med 20 procents kapitalbeskattning. Detta skapar möjligheter för att lösa ut
barn samt betala kompensation till föräldrar som grundat och arbetat i och med företaget
under många år. Fallet Callo illustrerar hur rådgivarna matchade rätt ägarskifteslösning
med familjens mål då ett koncernbolag skapades för att lyfta vinster från olika företag
till moderbolaget. Dessa pengar kunde efter beskattning användas till att betala faderns
kompensation. I fallet Christer Nöjd etablerades också en koncernstruktur som t. ex.
möjliggjorde för modern, som dessförinnan ägt en fastighet privat, att överföra
fastigheten till företaget vilket minskade moderns finansiella risk. Nackdelar med
koncernbolagstruktur är högre administrationskostnader vilket inte alla företag har råd
med samt högre grad av komplexitet (varför vikten av externa rådgivare i allmänhet och
rätt externa rådgivare i synnerhet ökar markant i betydelse). Varken Nymans
Entreprenadmaskiner eller Hedbergs Plantskola kände till att man kunde skapa ett
koncernbolag för att ta ut pengar i form aktieutdelning till lägre beskattning.
Ägargruppen
En annan central stabilitetsskapande aspekt vid ägarskifte är att föräldrar ofta väljer att
dela ägandet med sina barn eftersom de t. ex. vill vara involverade i väsentliga
företagsbeslut. Att tidigare ägare stannar i ägargruppen med samma eller mindre mängd
aktier som barnen under en längre period (alternativ tills de avlider) visade sig i fallen
vara bra eftersom det stödjer barnens utveckling som ledare och ägare. Nya ägare för i
sin tur in ny energi, fler kompetenser och nya idéer till ägargruppen. Dock finns det risk
för att en hierarki utkristalliseras i ägargruppen, formellt eller informellt. Formellt, då
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föräldrar behåller relativt stora ägarandelar, en formell makt som aldrig är oviktig i
diskussioner och beslut ägare emellan. Informellt, då vanans makt fortfarande kan styra,
t. ex. att föräldrars syn på viktiga beslut blir avgörande trots barnens många andra och
olika idéer och planer för företagets utveckling. I fallet Hedbergs Plantskola uttryckte
barnen att det var en utmaning för dem att ta över faderns roll då hans lite väl starka
vilja är väl känd. I fallet Nymans Entreprenadmaskiner visade barnet att han inte längre
trodde på vad fadern sa, han ville se allt prat om ägarskifte omsatt i handling. Fallet
Christer Nöjd är ett exempel på att en ägargrupp inom familjeföretag också kan rymma
en mer komplex dynamik. Under en period bestod ägargruppen till del av de anställda.
Då Christer var i livet beslutade han att sälja 10 procent av aktierna till de anställda för
att därigenom skapa samhörighet med företaget inför en förestående expansion. Efter
Christers bortgång bestämde sig familjen av olika skäl för att köpa tillbaka aktierna från
de anställda. Med ny ägargrupp inom familjen (modern och sonen) följde en återgång
till det vanligt förekommande tankesätt inom familjeföretag som framhåller vikten av
att undvika att sprida ägandet utanför familjekärnan, ett tankesätt som baseras på en
övertygelse att långsiktigt framgångsrikt familjeföretagande grundas i historia, tradition
och tradering av tanke- och handlingsmönster.
Gåvor som tecken på barns legitimitet som ägare och ledare
Gåvor var ett vanligt och viktigt inslag i de olika fallens ägarskifteslösningar. Gåvor var
dock något mer än enbart en juridisk-ekonomisk transaktion. Att ge en viss procentuell
ägarandel användes dels som en igångsättare, ett tecken på att ägarskifte är förestående
men än oftare som en bekräftelse, ett tecken på ökad legitimitet, grundat i att barnen
visat det engagemang och de kompetenser som föräldrarna hoppats på. Barn fick t. ex.
gåvor när de hade arbetat under en period som VD eller som funktionschef, när de
explicit fick stöd hos anställda, när det förbättrat företagets produkter/processer
och/eller när det visat att de kunde skapa nya, väsentliga relationer. Lena gav Thomas
25 procent av Christer Nöjd då han visade att han behärskade VD-rollen; d.v.s. gåva
som tecken på nya kompetenser och färdigheter. Gåvor gavs också när syskonen
uppnådde ett bra sampel mellan varandra. Jan-Olof gav t. ex. sina barn 75 procent av
företaget när de omorganiserade funktioner och aktiviteter mellan dem för att skapa
tillväxt i företaget och han såg att syskonens samspel fungerade bra. Som en effekt av
det kunde de, med hjälp av rådgivare, också finna ett sätt att betala kompensation till
Jan-Olof genom företagets framtida vinster. Gåvor tillkom också när föräldrar försökte
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Entreprenadmaskiner gav Bengt 37 procent av företaget till Gustav för att visa honom
att han återigen var redo att försöka genomföra ägarskiftet. Sammantaget är dock de här
synsätten på gåva inte representativa. Många familjeföretag i Sverige väljer fortfarande
att sälja företaget till barnen till marknadspris; gåvor används inte eftersom föräldrarna
vill få sin kompensation genom försäljningen.
Skiftets betydelse för strategisk förnyelse
Ett mål som ofta kopplades till ägarskiftet och som fungerar såväl stabiliserande som
vidgande var strategisk förnyelse. Det uppkom som en naturlig konsekvens av en ny
företagssituation i vilken flera ägare är ekonomiskt beroende av ett fungerande företag
och framtida vinster. Fler ägare som arbetar i nya funktioner och med nya aktiviteter
kan kombinera sina idéer och perspektiv och på så vis etablera strategier som kan leda
till förnyelse. Ägarskifte och fler ägare leder dock inte automatiskt till strategisk
förnyelse; det kräver bra samspel i familjen och hög motivation för att driva och
utveckla företaget. Två grundläggande aspekter av strategisk förnyelse är å ena sidan
fokus på en ny strategi för hela företagets verksamhet och å andra sidan att nya
relationer inom ägargruppen leder till att ägarna individuellt sätter nya egna mål med
hänsyn till såväl företagets strategi som var och ens mål. Fallen Callo och Christer Nöjd
är bra exempel på detta då individuella mål och företagsexpansion snabbade på och
präglade ägarskiftet. Som kontrast fungerar åter Nymans Entreprenadmaskiner där
maktspel och ägarskifte på pappret, men inte i praktiken, gjorde att sonen som ny ägare
i princip upphörde med att agera som ägare vilket bidrog till den stagnation av hela
verksamheten som uppkom.

Skapande av rättvisa
Varje skifte som inbegriper flera blivande ägare har att hantera utmaningen att skapa ett
rättvist skifte. Eftersom ägande av företaget är kopplat till individens och familjens
identitet och deras vardagliga arbete är det nödvändigt att noggrant bestämma vem och
hur mycket respektive familjemedlem skulle äga respektive kompenseras med (t. ex.
barn som inte är aktiva i företaget). Skapande av rättvisa var en process där familjer
beaktade (1) balans mellan ägare, (2) vikten av företagsvärdering, (3) ägaravtal samt (4)
transparens vad gäller företagets ekonomi.
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Betydelsen av balans mellan barnen
En stor utmaning med flera blivande ägare till ett familjeföretag ligger i att den tidigare
(enda) ägaren hade sina kriterier för att skapa rättvisa. Dessa grundas bl. a. i
företagshistoria, värderingar och grundläggande tankesätt och är ofta starkt kopplade till
grundaren, d.v.s. en enskild individ. Detta förändras ju radikalt vid ägarskiften med flera
blivande ägare. Det finns inga enkla svar på det här med rättvisa. I familjeföretag är det
vanligt att barnen börjar vara aktiva och engagerade i företaget som anställda. I den
process som siktar på övergång till andra (framtida) roller är det centralt att de aktivt
visar och bekräftar för sina föräldrar att de ville vara med som ägare vilket fallen Callo,
Hedbergs Plantskola och Taxinge illustrerar. Uppfattningen att skiftet uppfattas som
rättvist grundas i dessa fall på att barnen under många år visat engagemang, arbetat hårt
och bidragit väsentligt till företagets utveckling. Det kanske kan ses som ett klassiskt
sätt att erövra legitim rätt att äga; man så att säga sliter ihop till den situation i vilken
skiftet uppfattas som rättvist då ägande och centrala roller tillfaller de som visat sig
förtjänta av det.
Synsättet gör att externa ägare blir något känsligt. I fallet Nymans Entreprenadmaskiner
fick svärdottern till slut ingen ägarandel, trots löften om det, vilket var ett stort skäl till
utdragna konflikter som bl. a. ledde till att svärdottern drog sig tillbaka och startade ett
eget företag istället. Synsättet har också en juridisk sida. En familj hade att ta hänsyn till
den känsliga rättvisesituation som barn som inte arbetar i familjeföretaget utgör. Ägande
var inte aktuellt men barnet har ju juridisk rätt till kompensation. Kompensation kan
betalas vid olika tidpunkter t. ex. vid ägarskiftet, när föräldrarna avlider eller när det
finns finansiella resurser för att betala kompensationen. Fallet Taxinge belyser den här
rättvisesituationen. Ägarskiftet omfattade i detta fall två av barnen, de som arbetar vid
företaget, där den lösning som valdes medförde att dessa två barn övertog ansvaret för
att betala det tredje barnet en kompensation då företaget skiftas i sin helhet.
Betydelsen av företagsvärdering
Värdering av företaget var en viktig ingrediens för att skapa rättvisa vid skifte. Det
innebär att en värderingsprocess genomförs med hjälp av rådgivare för att därigenom
fastställa t. ex. ägandeprocent, kompensationsnivåer och aktiepris genom olika
värderingsmetoder som t. ex. substansvärdering, avkastningsvärdering, goodwill och
kassaflödesanalys. Fallen Callo, Christer Nöjd och Taxinge använde substansvärdering
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och bestämde aktiepris utifrån det. Metoden innebär att familjen öppet redovisade sin
bokföring och företagets ekonomiska situation i sin helhet vilket är ett bra sätt att främja
rättvisa. Fallet Taxinge är ett extra tydligt exempel på företagsvärderingens betydelse
för skapande av rättvisa. När föräldrarna skulle bestämma hur mycket pengar som
skulle betalas till det barn som inte arbetar på företaget redovisade man öppet sin
bokföring och ekonomin i sin helhet. Det i sin tur gjorde att familjen fick genomgå
många diskussioner som fick barnet att acceptera värderingen som legitim och därmed
se kompensationen som rättvis.
Betydelsen av ägaravtal
En annan viktig ingrediens i skapande av rättvisa är ägaravtal. Det finns flera punkter i
ett ägaravtal som är att anse som generella men varje avtal är specifikt för varje enskilt
företag varför det tar tid att producera det. Processen i sig, rätt hanterad, är dock
rättvisefrämjande. I fallet Callo tog diskussionerna tolv månader innan alla ägare var
eniga om avtalet. Att man tog sig den tiden gjorde dock att många frågor penetrerades i
detalj. Resultatet blev att alla i familjen blev medvetna om olika normer och
överenskommelser som reglerade deras ägande då de själva varit med att forma dem. De
återkom ofta till ägaravtalet i sina kommentarer och reflektioner och vittnade därigenom
att avtalet, och processen att ta fram det, har varit ett viktigt redskap för att skapa en
rättvis ägarsituation.
Betydelse av transparens i företagets ekonomi
En aspekt av rättvisa vid skiften är också att familjen öppet diskuterar företagets
ekonomi eftersom blivande ägare har rätt att ta ett informerat beslut kring sitt ägande.
Att öppet diskutera företagets ekonomi kan underlätta skifte på flera sätt; t. ex. kan det
skapa genuin respekt för föräldrars arbete. Att tala öppet om ekonomi är ett tecken på
förtroende vilket främjar engagemang mellan ägare samt stimulerar blivande ägare att
växa in i sin del av ansvaret för företagets utveckling. Fallet Callo är ett exempel på hur
familjen pratade öppet om företagets ekonomi för att därigenom motivera familjen till
att fortsätta utveckla företaget. I de fall företagets ekonomi inte diskuterades öppet
påverkas samspelet inom ägargruppen negativt. Fallet Nymans Entreprenadmaskiner är
ett sådant exempel, där nuvarande ägaren inte diskuterade företagets ekonomi med den
nya/blivande ägaren. Små detaljer som att företaget fortfarande är registrerat på
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föräldrarnas hemadress blir därmed till stora symboler för varför den nya ägaren inte
genuint kan känna att det här företaget också är ”mitt”.

Skapande av positiva känslor
och stark känslotillhörighet
Ett skifte är så mycket mer än en ekonomisk transaktion; det är mer än något annat en
djupgående personlig och känslomässig process. Med ägandet skapas känslor samt
känslotillhörighet relaterat till familjen och företaget. Att hittillsvarande ägare stödjer
nya/blivande ägares idéer, agerande och perspektiv hjälper dem att utveckla positiva
känslor kopplat till familjen och företaget. Stark känslotillhörighet innebär att
nya/blivande ägare blir bekräftade av hittillsvarande ägare, de får en positiv
identitetsförstärkning som ägare, så att de kan utvecklas i riktning mot sin maximala
förmåga som ägare. Dessa känslor och denna känslotillhörighet är centrala för att forma
nya/blivande ägare, t. ex. vad gäller kapacitet att konfrontera osäkerhet och hantera nya
och okända situationer. Att utveckla positiva känslor och stark känslotillhörighet
innebär bl. a. att familjerna i de undersökta fallen tog hänsyn till (1) känslor som
drivkraft, (2) betonade kommunikation och kommunikationskanaler samt (3) arbetade
aktivt med familjens och individers identitet.
Känslor som drivkraft
Känslor är alltid inblandade i skiften och påverkar resultatet av ett ägarskifte på olika
sätt. Givetvis är ägarskiften mer eller mindre känsloladdade men det är viktigt att vara
medveten om och acceptera varje individs olika känslor samt, inte minst, deras
olikartade vis att hantera känslor på. Fallet Christer Nöjd är ett exempel på kraften i
stark känslotillhörighet. Då Christer plötsligt gick bort fick Lena två dagar senare axla
VD-rollen och möta såväl anställdas som sin egen sorg samtidigt som de i denna
hårdhänta verklighet fann styrka och stöd i varandra. Många år senare genomförde
familjen Nöjd ett smidigt och lyckat ägarskifte. Ett av skälen till att det gick så smidigt
är det känslomässiga arv som sådana dramatiska upplevelser skapar. Att man kan se
tillbaka på det faktum att man klarade av att gå vidare blir en solid källa för styrka som i
hög grad lever i den nya ägarens idéer om företagets framtid (sonen som vill förverkliga
Christers dröm). Återigen framträder fallet Nymans Entreprenadmaskiner som en
motsatt situation i vilken ett klimat skapades som inte gav utrymme för att utrycka, dela
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och hantera känslor vilket gav upphov till allvarliga spänningar mellan de inblandade
personerna samt till låsta positioner och uppskjutet ägarskifte.
Kommunikation och kommunikationskanaler
I familjeföretag främjas positiva känslor och stark känslotillhörighet av att de
hittillsvarande ägarna skapar engagemang kring ägarskiftet. Ett sätt att göra det är att
etablera nya kanaler för olika former av kommunikation. Känslor är komplexa och
behöver kanaliseras på olika vis under ägarskiftesprocessen för att främja ytterligare
personkemi och förtroende mellan familjemedlemmar. Kommunikationskanaler kan
vara informella, t. ex. samtal vid luncher eller middagar. I fallet Taxinge var de
gemytliga luncherna för alla som var på plats – ägare, anställda, en och annan forskare
med bandspelare och (nästan) vem som – en sådan frejdig kanal som har visat sig
fungera utmärkt. I ett par andra fall betonades de formella kommunikationskanalerna;
styrelserummet blev i dessa fall en nödvändig och konstruktiv arena för att diskutera
såväl sakfrågor som känslomässiga aspekter av ägarskiftesprocessen. Fallet Nymans
Entreprenadmaskiner

representerar

återigen

det

motsatta;

inga

nya

kommunikationskanaler skapades som kunde ha hjälpt dem att lösa de konflikter som
präglat familjen under tiotalet år.
Familjens och individers identitet
Ett skifte är en källa för utveckling av familjens och individers identitet relaterad till
varandra, till olika företagsrelaterade roller samt till företaget som helhet. Familjer gör
stora gemensamma ansträngningar för att förbereda och genomföra balanserade
förändringar vid skiften. Utkomsten är dock inte förutsägbar, ett skifte kan stärka eller
fragmentera känslotillhörigheten mellan familjemedlemmar samt inom familjen som
helhet. En positiv familjeidentitet kan karakteriseras som en kollektiv resurs ur vilken
individerna lär, samtalar om och traderar värderingar, normer och känslor mellan
varandra.

En
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familjeidentitet

skapar

stolthet

och

engagemang

hos

familjemedlemmar vilket främjar viljan att driva verksamheten vidare. När sådan ”vikänsla” utgör en konstruktiv kraft fungerar den förstärkande i de processer i vilka
individen i sin identitet internaliserar nya, och för ägarskiftet centrala, dimensioner av
sin

identitet.

Fallet

Hedbergs

Plantskola

illustrerar

en

sådan

konstruktiv

identitetsprocess vars ändpunkt kommer till vardagligt uttryck då Bengt berättar att det
tog ett tag innan han kunde referera till plantskolan som ”vårt företag” istället för ”mitt
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företag.” Det är svårt för den som lämnar över att i praktiken dela med sig av ”sin
ägaridentitet” och än svårare i de fall då man ska lämna över hela företaget.
I samtliga av de här undersökta fallen valde dock de tidigare ägarna att arbeta kvar i
företaget men i nya roller, t. ex. ansvar för vissa områden eller någon specifik funktion
och/eller arbete som styrelseledamöter som i fallen Callo, Taxinge och Christer Nöjd.
Vanligt är att man börjar trappa ned sitt arbete och minska sin synlighet i företaget, t.
ex. i fallet Christer Nöjd där Lena numera arbetar mindre för att 2010 börja arbeta två
dagar i veckan. ”Tiden efter företaget” är en omvälvande fas identitetsmässigt där
hittillsvarande ägares kvarblivande som aktiv i företaget, bredvid de många sakliga
skälen, också ska förstås som en identitetsmässig övergångsperiod medan de utvecklade
andra intressen och aktiviteter som är väsentliga för dem. Även den nya generationen
funderar mycket över sina nya roller. De är medvetna om att skiftet medför
livsavgörande förändringar bl. a. på grund av ansvar och arbetsmängd. Fallet Hedbergs
Plantskola är ett av de tydligare exemplen då sådana funderingar t. ex. kom till uttryck
hos barnen Hedberg i termer av att man ”inte vill sitta och arbeta på kvällarna som
pappa har gjort”; man väljer att axla rollen men inte nödvändigtvis sättet den hittills
utförts på, utan skapar delvis nya sätt att arbeta på.

Skapande av kunskap
Gemensamt i de fem fallen, fast på olika vis, är att man i ägarskiftesprocessen
identifierade behov av specialiserad kunskap för skapa och sedermera realisera en bra
lösning. Sådant kunskapsskapade kan ses som kopplat till sammanflätningen mellan
dels eget proaktivt agerande och, som del i sådant agerande, identifiering av behovet av
externa rådgivare då man varseblir gränserna för den egna kompetensen och de egna
kunskaperna.
Proaktiva ägare och deras behov av specialiserad kunskap

Proaktivt agerande inför och under skiftet är en central aspekt av ägarskiftet. Fallen
Callo, Christer Njöd och Taxinge illustrerar detta, initialt som en grundläggande
medvetenhet om vikten av ägarskifte för, kort och gott, företagets överlevnad. Sådan
medvetenhet löper t. ex. ur tidigare erfarenheter av ägarskifte hos nära bekanta; de hade
hört historier om ägarskifte som orsakat svåra konflikter i familjer där företaget
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sedermera upphörde. Traderande och berättelser har allt sedan jägarsamhällena och
byäldstens berättelser runt lägerelden påverkat oss människor djupt; det har inte
förändrats så mycket, enbart formerna därför. Den narrativa kunskapsformen genererar i
dessa fall starka incitament hos föräldrarna till proaktivt agerade; de diskuterade skifte
sinsemellan innan de pratade med sina barn; de strävar, letar och skissar efter och på bra
lösningar; de samtalar i många och skiftade sammanhang med sina barn och med
externa aktörer om skiftet. De är oftast inte insatta i de olika specialiserade kunskaper
som behövs men i några av fallen medvetna om att de behövs; i de fallen kontaktar man
olika rådgivare för att få olika former av hjälp. Revisorn rådfrågades främst om de
ekonomiska och juridiska bitarna. Affärsjurister och bankexpertis är exempel på andra
slags kvalificerade rådgivare som anlitas. Fallet Callo är ett exempel där företagets
revisor samarbetade med en skattejurist. Med ett bra samspel inom familjen samt med
och mellan rådgivare utvecklades i några av fallen en lösning som tillgodosåg samtliga
behov kring ägarstruktur, skattefrågor, finansiella upplägg och lösningar för
kompensation.

125

AVSLUTANDE DISKUSSION OCH
REKOMMENDATIONER
Detta kapitel presenterar studiens resultat samt rekommendationer vid ägarskifte.
Rekommendationerna är en produkt av såväl studiens resultat som av de råd som olika
rådgivare till de fem företagen i djupstudien lämnat under ägarskiftesprocessen.

Avslutande diskussion
En konsekvens av avskaffandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetskatterna är att det
motiverade de fem här undersökta företagen att börja arbeta mer aktivt och målinriktat
med ägarskifte. De var innan avskaffandet av arvs- och gåvoskatterna införstådda med
ägarskiftesproblematiken och de hade pratat om skiftet inom familjen samt med bekanta
och rådgivare. Avskaffandet medförde en uppgradering, en intensifiering av påbörjade
men inte konkretiserade processer. Revisorns roll att, så tidigt det lät sig göras,
synliggöra för familjerna att ett avskaffande av arvs- och gåvosskatter var på gång ska
särskilt framhållas. Ägarskiften är utdragna processer i vilka förberedelser, upplägg och
beslut behöver formas över tid. Sådana processer behövde komma igång innan beslutet
om skatterna vann laga kraft. Avskaffandet av förmögenhetskatten, slutligen, bekräftade
att den svenska regeringen ville skapa bättre villkor för företagande i Sverige.

Företagen i studien växlade ägandet successivt av minst sex olika skäl: för att minimera
skattekonsekvenser, för att odla barns identitet som ledare och ägare, för att föräldrar
skulle kunna trappa ned gradvis, för att skapa tid nog att finna vilka roller och
funktioner som passade respektive barn och förälder, för att återskapa förtroende för en
ägarskiftesprocess som gått i stå och för att barn skulle kunna teckna försäkringar och
medlemskap i A-kassa. Detta successiva växlande dels ”tvingade” och dels ”hjälpte”
företagen att tänka igenom och planera ägarskiftena.
Den stora ”hjälpen” i sammanhanget är att avskaffandet av skatterna medförde större
variation av handlingsalternativ och mer utrymme för mångfacetterade överväganden.
Allt behövde inte tänkas igenom in i minsta detalj inför ett enda stort beslut. Man kunde
istället ge en mycket komplex process den utdragenhet den mår bra av, d.v. s. agera mer
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stegvis, t. ex. fatta beslut om VD samt överförande av mindre ägarandelar, sedan låta
flera år gå där en stor mängd aspekter finkalibrerades, för att slutligen ta beslut om ett
fullt
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genomfört

ägarskifte.

Det

här

är

viktigt

då

arvs-,

gåvo-
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förmögenhetskatterna, då de fanns, styrde företag mer mot att noggrant planera
finansiella, skattemässiga och juridiska aspekter inför ägarskiftet. Detta var ofta till
förfång för de många andra funktionella, mänskliga och emotionella aspekter som också
är centrala i ägarskiftesprocessen. Avskaffandet av skatterna breddade således
manöverutrymmet och ökade mängden tillgängliga handlingsalternativ. Det utvecklades
fler sätt att genomföra skiftet på (tio olika typer av lösningar i pilotstudien) och mer
utrymme för olika former av överväganden (sex olika skäl till successivt ägarskifte
ovan). Vidare gavs större utrymme för olikartade motiv till ägarskiften, vilket
djupstudiens fem nyckelbegrepp – ägarstabilitet, finansiell stabilitet, rättvisa, känslor,
kunskap – sammantaget illustrerar.

Dessa resultat är värdefulla och eftersträvansvärda på fyra nivåer av kunskapsspridning.
På en första nivå av kunskapsspridning är det viktigt att fortsätta ansträngningarna för
att skapa en medvetenhet hos familjeföretagare, makthavare och policymakers om den
mångdimensionalitet som ägarskiftesprocessen kännetecknas av (vilket vi korfattat
försökte artikulera i avsnittet ovan).

Därtill behövs insatser på en andra nivå av kunskapsspridning om de mer handfasta
aspekterna runt ägarskifte. Kunskapen finns redan i form av en stor mängd specialiserad
kunskap hos revisorer, affärsjurister, bankers småföretagsexperter, med flera aktörer,
men medvetenheten om denna kunskap är otillräcklig; var den finns, vad den egentligen
består av, hur man kan ianspråkta den, vad den kostar, vad av öppenhet den kräver för
att kunna aktiveras och vad den konkret kan hjälpa ett familjeföretag med.

Avsaknad av sådan kunskap gör att skiftet blir en utmaning för familjeföretaget. De
företag som inte fullföljt ägarskifte saknade kunskap för att genomföra det. Dels för att
de inte visste vilket kunskap som behövs inför skifte, dels för att de inte visste att de
kunde få olika former av hjälp, råd och stöd för att genomföra skiftet. Familjeföretag
som saknar kunskap tror att för att genomföra ett skifte måste föräldrar betala
kompensationen till de barn som inte arbetat på företaget. De kan också tro att de
behöver vänta med skifte tills barnen får tillräckligt med pengar för att betala dem deras
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kompensation eller lösa ut dem ur företaget. Dessa ägare känner inte till att det kan
finnas andra sätt att lösa ett ägarskifte på. Avsaknad av kunskap om ägarskifte är då en
anledning till att ägarskifte förhindras, försenas eller genomförs på ett misslyckat vis.
Det fanns också ägare som nämnde att det inte var någon ”brådska” med att genomföra
skiftet eftersom arvs-, gåvo- och förmögenhetskatterna har försvunnit. Det innebär att
de löste VD-skiftet men behöll kontroll över företaget genom styrelsen samt löser
ägarskiftet genom arv. Utmaningen är då att barn som kunde ha bidragit till
företagsutveckling med sin energi, idéer och perspektiv om de hade fått chansen att bli
ägare tidigare nu får vänta. Policymakers får istället fundera över hur de kan frigöra
denna energi, idéer och perspektiv på andra vis när barnen väl blir ägare. Ett problem
här är att de gamla ägarnas identitet är så nära knutet till företaget att de inte kan se sig
själva utan företaget. Då är det viktigt att försöka få de gamla ägarna att tänka
annorlunda och policymakers får fokusera sin agenda på att förändra denna situation.
Om företagets ägare istället lyckas med ägarskiftet kan han eller hon vara stolt över att
ha klarat ett vgenerationsskifte samt att deras företag fortlever över flera generationer.
Som en tredje nivå av kunskapsspridning vill vi framhålla företagens syn på ägarskifte
som en process som är sammanflätad med ledarskifte. Vissa företag såg det som en stor
utmaning att överföra kunskap vid ledarskifte. Att se till att barnen tar över ett
fungerande och växande företag ses som mycket angeläget varför man i några av fallen
arbetade intensivt men stegvis över flera år enbart med ledarskiftet. Kunskapsöverföring
om ägarskifte från generation till generation är här också ett centralt inslag och här kan
t. ex. policymakers lämna viktiga bidrag genom att skapa forum för att diskutera med
föräldrar och övertagare/barn att varken VD- eller ägarroller kommer av sig själva; de
måste erövras, de slits ihop genom arbete i företaget, de sätts så småningom ihop (vem
blir vad av barnen?) utifrån många överväganden och de utsätts för många prövningar
under ägarskiftesprocessens många turer och vändningar. Det behöver skapas högre
grad av insikt kring ägarskiftets processuella karaktär; det är komplext och måste få
vara det, det tar tid och det måste få göra det.

Som en fjärde nivå av kunskapsspridning vill vi betona ägarskiftets kontextualitet; varje
enskilt ägarskifte i djupstudien påverkades av en specifik uppsättning målsättningar,
familjesituation, ägarstruktur, ekonomisk situation, motivbild, m.m. Detta gör att kraven
på t. ex. externa rådgivare, förutom högsta kvalité på sakinnehållet i den expertis de
representerar också omfattar hög kapacitet för lyhördhet inför det unika i varje enskilt
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fall och därmed kapacitet att utveckla olika alternativa lösningar inom ramen för det
manöverutrymme och de handlingsalternativ som avskaffandet av skatterna medfört (se
diskussionen ovan).

Familjeföretagen som lyckades med ägarskiftet var medvetna om att ägarskiftet långt
ifrån enbart är beroende av tekniska frågor kopplat till finansiell stabilitet, beskattning,
3:12-regler, ägarstruktur, företagsvärdering, aktiepris och kompensation. De diskuterade
transparens i företagets ekonomi i relation till kompensation och skapande av rättvisa.
De genomförde företagsvärderingar som grund för skiften till icke marknadsmässigt pris
utifrån omtanke om barns framtida skuldsituation. De såg ägarskiftet som beroende av
ett bra förberett och genomfört VD-skifte då det främjade bra samspel i familjen och en
strategisk förnyelse för företaget. De skaffade sig kunskap om skiften genom samtal
med nära bekanta och rådgivare, genom att läsa artiklar och med i branschtidningar
samt genom att delta på träffar med Almi. De var öppna för att realisera
organisationsförändringar och implementera nya strategier. De fokuserade på
ägarstabilitet på många olika vis. De delade ägandet med barnen och etablerade
styrelser som nya forum för att hantera allt det nya. De stannade i företaget för att
därigenom säkerställa familjens traditioner, historia, vgrundläggande värderingar och
tankesätt levde kvar. De överförde sin tysta kunskap till barnen och stöttade därigenom
barnens utveckling av positiva känslor och stark känslotillhörighet som ledare och ägare
samt genom att försäkra sig om att anställda, kunder, leverantörer och andra
nyckelintressenter upplevde det nya på bra vis. Detta visar att ägarskiftet bör ses som en
existentiell och mångfacetterad process snarare än enbart en ekonomisk-juridisk
transaktion.

Rekommendationer
Målet med detta avsnitt är att stödja nya och gamla ägare, rådgivare och policymakers
med ett antalreflektioner och rekommendationer kring olika aspekter av ägarskifte.
Rekommendationerna organiseras i sex teman; målsättning, skapande av ägarstabilitet,
skapande av finansiell och personlig stabilitet, skapande av rättvisa, skapande av
positiva känslor och positiv känslotillhörighet samt VD-skifte. Som nämndes ovan är
rekommendationerna en produkt av såväl studiens resultat som av de råd som olika
rådgivare till de fem företagen i djupstudien lämnat under ägarskiftesprocessen.
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Målsättning
För att lyckas med ett skifte behöver familjeföretaget i god tid börja planera och
diskutera hur man vill ha det. Den äldre generationen har att definiera övergripande mål
med ägarskiftet, först för sig själva och sedan i dialog med barn och rådgivare. Den
yngre generationen behöver fundera igenom sin livssituation, sin bild av livet som ägare
och företagare i alla dess skiftande roller samt sitt konkreta bidrag i samband
ägarskiftet.

Målsättning

Till dig som står inför att lämna/dela ägande:
Bestäm vad vill du uppnå med skiftet.
Bestäm hur mycket kompensation du vill ha.
Bestäm tid du är beredd att vänta tills kompensation kan utoch slutbetalas.
Bestäm tidpunkt/er för ledar- och ägarskifte, inte på dagen/minuten
men i alla fall på nivån ”hösten 201x”.
Fundera igenom hur du vill att ägandet ska delas och mellan vilka.
Fundera över vilken roll styrelsen kan spela under skiftet.
Fundera över de personer som ska hjälpa familjen med ägarskiftet;
har de rätt kunskap för er situation och era behov?
Fundera över vad du vill göra efter skiftet, inom och utanför företaget.
Till dig som står inför att bli ägare/ledare:
Bestäm dig kring den roll/de roller du skulle vilja ha på företaget.
Bestäm vad vill du uppnå med skiftet, inklusive de nya idéer och projekt
som du skulle vilja realisera i skiftesprocessen.
Fundera över skälen till varför du vill bli ägare.
Reflektera om dina föräldrars mål med skiftet.

Skapande av ägarstabilitet
Ägarstabilitet hjälper familjen att säkerställa företagets överlevnad genom att skapa ett
bra samspel mellan nya och tidigare ägare.
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Ägarstabilitet

Till dig som står inför att lämna/dela ägande:
Fundera igenom vilka kunskaper och färdigheter du anser barnen
behöver som ledare och ägare.
Bestäm hur ska du skola dem som ledare och ägare.
Vid delat ägande med barn, fundera igenom hur du ska skapa ett bra
samspel med dem.
Om en aktiv styrelse inte finns, fundera över för- och nackdelar
med en styrelse för en ägarskiftesprocess.
Om det finns flera barn inblandade, diskutera olika mål så att det blir bra
för alla.
Förankra mål och styrelsearbete med alla som är inblandade.
Forma proaktiva ägare; ge inte företaget gratis till barnet, låt de
erövra ägandet.
Till dig som står inför att bli ägare/ledare:
Fundera igenom vad behöver du lära dig för att axla ledar- och ägarrollerna.
Fundera igenom vad ägaransvar innebär för dig.
Om en aktiv styrelse inte finns, fundera över för- och nackdelar med en
styrelse för en ägarskiftesprocess.

Skapande av finansiell stabilitet
En bra ägarskifteslösning hjälper företag att bygga finansiell och personlig stabilitet.
Det skapas genom att ta hänsyn till bl. a. ägarstruktur, 3:12-regler, gåvor och strategisk
förnyelse.

Finansiell och personlig stabilitet

Till dig som står inför att lämna/dela ägande:
Förankra lösningen med alla inblandade.
Länka lösningen till strategisk förnyelse och organisationsförändring.
Vänd dig till specialister som revisor, skattejurist, mäklare och bankens
specialister.
Om det finns flera barn inblandade, diskutera olika ekonomiska lösningar
så att det blir bra för alla.
Tiden efter företaget: Sparkapital? Pension? Pensionsförsäkring?
Informera dig om hur mycket pensionspengar du har innan du bestämmer
hur mycket kompensation du vill ha ut.
Fundera igenom om ni har rätt ägarstruktur och rätt antal bolag.
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Fortsättning...
Tänk på att ett koncernbolag minskar risk samt skapar
investeringsmöjligheter. Går det dåligt för ett företag/aktivitet blir inte
andra företag/aktiviteter påverkade.
Använd 3:12-reglerna för att öka sparkapital och generera medel för
föräldrars kompensation. Med 3:12-reglerna kan man dela ut vinst eller
sälja aktier med kapitalbeskattning med en skattesats på 20 procent.
Samtidigt bör du sätta dig in hur 3:12-reglernas kan leda till skärpt
beskattning i vissa lägen.
Äg inte företagets fastigheter privat.
Fördela barn mellan olika bolag om det är möjligt och främjar
ägarstabilitet men behåll ett övergripande familjperspektiv.
Skapa inte ekonomisk trygghet genom att belasta företaget med banklån
för att finansiera skiftet.
Ska barnen börja med eget kapital, bestäm om de ska låna pengar privat
eller från bank, e.d.
Använd gåvor som ett tecken på att barn har skaffat nya kompetenser.
Klargör vad du vill fortsätta arbeta med (konsult, operativ verksamhet,
styrelsearbete, funktion).
Till dig som står inför att bli ägare/ledare:
Hitta rätt finansiella lösningar som på ett klokt sätt kompenserar tidigare
ägare.
Fundera igenom de förändringar du vill göra i företaget; hur kan skiftet
hjälpa dig att göra dem?
Driv dina idéer och perspektiv inför och under skiftet så att ni kan
sjösätta ny strategi som leder till tillväxt.
Diskutera olika lösningar med rådgivare och inom familjen.
Ska du bli ägare och börja med eget kapital, bestäm om du ska låna
pengar privat eller från bank, e.d.
Gåvor är ett tecken på att du har utvecklat nya kompetenser och att du
har verksamheten under kontroll.
Lär dig arbeta tillsammans med dina föräldrar.
Förankra ägarskifteslösningen hos syskon som inte arbetar i företaget.
Ha inga sleeping partners. Lös ut de syskon som inte arbetar på företaget
annars kan det leda till konflikter.

Skapande av rättvisa
Skapande av rättvisa är en process där familjer hittar en balans mellan olika ägares vilja
och synsätt samt mellan barn som är ägare och barn som väljer att göra annat, där fam
iljer bestämmer ett rättvist aktiepris genom relevanta värderingsmetoder samt upprättar
ägareavtal och praktiserar transps inför barnen vad gäller företagets ekonomi.
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Rättvisa

Till dig som står inför att lämna/dela ägande:
Skapa rättvisa. Ett definitivt ägarskifte kräver att alla barn bestämmer sig
om de vill eller inte vill arbeta på företaget.
Visa och diskutera företagets ekonomi och bokföring öppet, det främjar
förtroende mellan alla inblandade.
Använd företagsvärdering för att sätta aktiepris och bestämma din
kompensationsnivå.
Fundera kring kompensation. Om det är ett barn som ska ta över fast det
finns flera barn, diskutera hur ska man värdera företaget och lösa ut de barn
som inte omfattas.
De barn som inte arbetar vid företaget måste uppfatta sin kompensation som
rättvis.
Ett annat sätt att kompensera barn som inte arbetar på företaget är att ha
dem som delägare i fastighetsbolaget.
Prata öppet om all kompensation med dina barn.
Prata öppet om testamente.
Diskutera de centrala aspekter som måste finnas i ert ägareavtal.
Skriv ägareavtal.
Till dig som står inför att bli ägare/ledare:
Diskutera för- och nackdelar med olika metoder för att värdera företaget.
Fundera kring äktenskapsförord; det hjälper till att behålla företaget i
familjen.
Om inget av barnen är intresserad av att överta företaget blir det ett externt
ägarskifte. Vill du det?
Diskutera i god tid vem som ska var med som ägare och vem som inte ska
vara med, t. ex. maka, make till familjemedlem.
Redovisa företagets ekonomi öppet.
Använd styrelsen för att diskutera de centrala aspekter som måste finnas i
ert ägareavtal.
Skriv ägareavtal.
Skriv testamente i god tid.

Skapande av positiva känslor och stark känslotillhörighet
Ägande skapar känslotillhörighet som är kopplat till familjen och företaget.
Känslotillhörighet innebär att nya ägare blir bekräftade positivt av tidigare ägare så att
de utvecklar sin maximala förmåga som ägare. För föräldrar innebär känslotillhörighet
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bl. a. att de hittar stöd i familjen och företagets fortlevnad så att de känner sig lugnare
inför de avsevärda förändringar av deras liv som ett ägarskifte innebär.

Känslor och känslotillhörighet

Till dig som står inför att lämna/dela ägande:
Den äldre generationen måste tro på den nya generationen.
Var beredd att skiftet kan bli en känsloladdad process.
Stötta blivande ägares idéer, agerande och perspektiv.
Stötta de mål barnen sätter.
Låta barn göra fel.
Att föra över ägande innebär att föra över makt; visa tillit för barnen.
Olika mål och synsätt måste förenas vid diskussioner
Bygg upp din kommunikationsförmåga och ta problem när de kommer.
Bygg förtroende inom familjen.
Uttryck dina känslor, det skapar gemenskap.
När du lämnar över ägande blir din identitet som företagsägare stärkt. Det är
inte alla företag som lyckas med generationsskifte. Du har gjort något som inte
alla lyckas med.
Till dig som står inför att bli ägare/ledare:
Att bli medlem av en ägarfamilj innebär att man blir del av traditioner och
värderingar.
Behandla dina föräldrar med respekt.
Bygg upp din kommunikationsförmåga och ta problem när de kommer.
Bygg förtroende inom familjen.
Uttryck dina känslor, det skapar gemenskap

VD-skifte
En VD från familjen har med stor sannolikhet mycket kunskap om företaget. Ändå blir
VD-skiftesprocessen tidskrävande eftersom mycket kunskap ska överföras från
föräldrarna. Vid ett VD-skifte lämnar föräldrar över så mycket mer än tyst och
artikulerad kunskap; allt ifrån formellt ansvar för verksamheten och anställda till
moraliskt ansvar för företaget sett som en förlängning av allt det familjen representerar
och tror på.
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VD-skifte

Till dig som står inför att lämna VD-posten:
Barn har olika kompetenser; dessa kan komplettera varandra.
De är inte alla som kan bli VD och det är inte alla som vill bli
VD.
Barn behöver inbördes bli överens om vem ska bli den nästa VD
och vilka funktioner ska VD ska ha.
Släpp in dina barn så tidigt som möjligt i VD-skiftesprocessen.
Ge barn den tid de behöver för att bestämma sig om de vill vara
VD.
Då du bestämt dig för att lämna VD-posten, gör det helt.
Stanna gärna som mentor men motsäg inte öppet dina barns
beslut när de uppträder som VD.
Visa förtroende för barnet så att de utvecklas som ledare. Det
innebär bl. a. att du accepterar att saker och ting inte kommer att
göras som du alltid gjort. Rutiner och aktiviteter kan bli
förändrade.
Det är ofta bra för välbefinnandet att på något vis vara verksam i
företaget efter VD-skifte.
Till dig som ska bli nästa VD:
Ett VD-skifte är en process som tar tid att slutföra. Visa tålamod.
Som VD för företaget kommer du att ha stor makt att påverka
organisationens värderingar, traditioner, rutiner och inriktning.
Vänj dig vid sådan makt.
Föräldrarna måste inse att saker kommer att göras annorlunda
men du måste också erövra din plats som VD.
Våga ta för dig. Man måste vara beredd att prata med föräldrar
och utrycka sina åsikter för att bygga förtroende.
Identifiera dina föräldrars nyckelmedarbetare och samverka med
dem.
Som VD har du det största enskilda ansvaret för att verka för att
hålla samman familjen.
Behandla den äldre generationen med respekt. Om de vill arbeta
kvar på företaget, skapa en lösning där det är möjligt att göra det.
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