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Sammanfattning 
Vi står inför många generationsskiften av jord- och skogsbruk de närmsta åren varför det 
är viktigt att uppmärksamma frågan om överlåtelsealternativ. Syftet med denna uppsats är 
att analysera gällande rätt vid olika överlåtelsemetoder i samband med gröna generations-
skiften. I uppsatsen uppmärksammas särskilt problematiken kring samäganderätt av jord-
bruksfastigheter och de mjuka frågornas betydelse vid generationsskiften. 

Ett generationsskifte kan ske såväl oplanerat som planerat. I det fall ett generationsskifte 
sker genom arv kallas det ett oplanerat generationsskifte. Effekterna av ett sådant skifte är 
många och kan vara skadliga för såväl företaget som familjen. Om generationsskiftet istället 
planeras kan förberedelser göras inför skiftet och processen underlättas av att hela famil-
jens involveras. Ett sådant skifte kan ske genom köp, gåva eller testamente. Att genomföra 
ett generationsskifte är en långdragen process i vilken inte bara de ekonomiska och juridis-
ka aspekterna måste behandlas utan även de mjuka frågorna. Om dessa frågor försummas 
kan det bland annat leda till motsättningar inom familjen under och efter generationsskif-
tets genomförande.  

Cirka en tredjedel av alla jord- och skogsbruk ägs idag av mer än en person med samägan-
de. Samäganderätt kan uppstå på ett flertal olika sätt, till exempel i samband med legala arv 
eller gåva. Att samäga en fastighet kan många gånger leda till stora problem med bland an-
nat driften av fastigheten. Flera delägare leder till flera viljor, vilka inte alltid är samstämmi-
ga. Möjlighet finns att ansöka om att egendomen skall stå under förvaltarskap av en god 
man, vilket inte passar alla konstellationer. Många gånger ägs jord- och skogsbruk med 
samäganderätt trots att det bara är en av samägarna som sköter och bor på gården. Sam-
äganderätt är inte något som rekommenderas.  

Det är svårt att definiera vad som utgör en mjuk fråga. Dessa frågors betydelse vid ett ge-
nerationsskifte skall dock icke förringas då de kan vara avgörande för hur väl ett genera-
tionsskifte utfaller. De mjuka frågorna har en stor inverkan på generationsskiftet som hel-
het och innefattar alla inblandade personer. Dessa frågors betydelse har fått större upp-
märksamhet under senare år och då utredningar kring dem saknas är det viktigt att belysa 
dess existens. 
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Abstract 
Within the near future Sweden will be facing a large number of successions of ownership  
within the agriculture and forestry sector, which is why it is important to acknowledge the 
question of alternatives for transfer of ownership. The purpose of this thesis is therefore to 
analyze the existing law as well as the various options for how to transfer the ownership 
concerning succession of ownership within family-owned agriculture and forestry busi-
nesses. This thesis pays particular attention to the complexity of problems that refer to 
joint ownerships and the great importance of the emotional questions that arise when a 
succession of ownership is being implemented. 

A succession of ownership can be planned as well as unplanned. When implemented 
through inheritance the transfer to the younger generation is unplanned. There are several 
effects of an unplanned succession of ownership and these effects can be harmful for the 
company as well as the family. If planned preparations can be made then the process can 
be facilitated by the involvement of the complete family. A planned succession is carried 
out through purchase, gift or testament. The implementation is a lengthy process and con-
sideration must be taken not only to the economic and legal aspects but also the emotional. 
A succession can lead to jealousy and arising disputes within the family during and after the 
succession if the emotional questions are neglected. 

Approximately a third of all agricultural and forestry businesses are owned by more than 
one person in a joint ownership. Joint ownership can arise through various different rea-
sons such as unplanned, through inheritance or testament, or planned, through purchase or 
gift. Numerous problems could arise through joint ownership, for example, where there are 
several joint owners, there could be several different perceptions on how to manage the 
property. There is the possibility to apply for trusteeship for the property by a legal guard-
ian, however, it is not suitable for every constellation. Agriculture and forestry businesses 
are often owned as a joint ownership despite the fact that only one of the joint owners 
conducts and lives on the estate. These problems illustrate that joint ownership is not rec-
ommended, and when planning the succession of property, it is always important to be 
aware of the negative implications of joint ownership. 

It is hard to define an emotional question and there is no unequivocal answer to what such 
a question implies. The importance of these questions during a succession of ownership 
should not be belittled since they can determine the outcome of the succession. The emo-



 

 

tional questions have a great impact on the succession as a whole and involve everyone. 
The importance of these questions has attracted more attention during the previous years 
but there is still a lack of investigations within this area and it is therefore important to 
highlight their existence. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Antalet svenska jordbruksföretag uppgick år 2007 till cirka 73 000 och utav dessa drevs fyra 
femtedelar av jordbrukare som var 45 år eller äldre. Noteras bör även att en femtedel av 
dessa jordbruk drevs av jordbrukare som var 65 år eller äldre.1 Med ledning av detta går vi 
en framtid till mötes där många jord- och skogsbruk skall generationsskiftas och det är 
därmed viktigt att ägare av jord- och skogsbruk inser vikten av att planera framtida genera-
tionsskiften för att undvika såväl juridiska som emotionella hinder. På grund av att alla 
ägar- och familjeförhållanden är olika är det omöjligt att ge någon övergripande lösning på 
hur ett generationsskifte lämpligen bör genomföras. Det är i dessa fall extra viktigt att hitta 
en individuell lösning anpassad för den aktuella familjesituationen. 

I de fall då skiftet sker till syskon med samäganderätt är det vanligt att en rad problem upp-
står, bland annat frågan om vad som händer med fastigheten i det fall utmätning sker för 
den ena ägarens skuld. I dag finns enbart en föråldrad lagstiftning på samäganderättens om-
råde och rättsläget är därför osäkert på många punkter. Med tanke på det stora antalet ge-
nerationsskiften som kommer att ske inom den närmsta framtiden är det viktigt att klargöra 
rättsläget för att underlätta arbetet med generationsskiften och undvika de problem som 
idag kan komma att uppstå vid samägande mellan syskon. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt vid olika alternativ för generationsskifte av 
jord- och skogsbruk. Vidare utreds gällande rätt avseende olika problem i samband med 
samägande mellan syskon. Fortlöpande i uppsatsen läggs stor vikt vid de emotionella frågor 
som uppkommer och dess inverkan på generationsskiften.  

1.3 Metod 
I denna uppsats fastställs gällande rätt med stöd av den traditionella rättsdogmatiska meto-
den, det vill säga vi använder olika etablerade rättskällor. I första hand utnyttjas lagtext, 
som ”skall” följas, då denna är bindande för myndigheter. I andra hand används prejudikat 
eller andra rättsfall från Högsta Domstolen eller Regeringsrätten, som ”bör” följas av en 
myndighet. Vidare används förarbeten, som ”får” följas. I sista hand utnyttjas doktrin som i 
sig inte är bindande för myndigheter, men vilken kan ge motiv för ett visst domslut. För att 
på ett tydligare sätt klargöra de olika rättsliga aspekterna och de olika metodernas för- samt 
nackdelar inarbetas ett praktikfall löpande i texten. 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att behandla generationsskiften inom familjen, genom gåva, köp, 
arv och testamente av svenska jord- och skogsbruk. Fokus läggs på problematiken kring 
samäganderätt som uppstått till följd av ett generationsskifte och vid de mjuka aspekter 
som påverkar generationsskiftesplaneringen. Endast svensk rätt behandlas. 

                                                 
1SCB:s hemsida. 
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Vidare kommer uppsatsen endast att behandla generationsväxling inom familjeföretaget, 
det vill säga då någon i familjen tar över näringsverksamheten. Försäljning till utomstående 
kommer därför inte att beröras. 

Uppsatsen avgränsas ytterligare till att enbart gälla överlåtelse av hela näringsverksamheten 
såsom enskild firma och kommer därför inte beröra övriga typer av verksamhet. 

I uppsatsen utreds endast samäganderättsproblematiken mellan syskon, inte mellan andra 
parter. 

1.5 Disposition 
I kapitel 2 ges en allmän bakgrund till gröna generationsskiften och olika metoder för hur 
ett sådant kan genomföras. Därefter, i kapitel 3, ges en bakgrund till det praktikfall som in-
arbetas löpande i kommande kapitel. I kapitel 4-5 ges en mer ingående beskrivning av de 
olika metoderna för såväl oplanerade som planerade generationsskiften och dess skattemäs-
siga konsekvenser. Problematiken kring samäganderätt, ett mycket omdiskuterat och ore-
glerat område inom juridiken behandlas under kapitel 6. I kapitel 7 redogörs de viktiga frå-
gorna rörande de mjuka aspekterna vid generationsskiftet, vilket innefattar de emotionella 
frågorna som en familj kan komma att stöta på då äganderätten till näringsverksamheten 
skall övergå från den äldre till den yngre generationen. Sammanfattningsvis ges en slutsats 
av förevarande kapitel i det 8:e och sista kapitlet. 
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2 Allmänt om generationsskifte 

2.1 Inledning 
I Sverige finns det idag cirka 350 000 fastigheter taxerade som jord- och skogsbruk. Internt 
material från LRF Konsult visar att medelåldern bland ägarna är mycket hög och att så 
många som 30 procent redan är pensionärer.2 Enligt en ny studie fortsätter två tredjedelar 
av alla lantbrukare att arbeta efter 65 års ålder.3 Inom en femårsperiod planerar cirka 15 
procent att överlåta sin fastighet, vilket innebär att vi står framför en stor mängd genera-
tionsskiften de kommande åren. På dessa fem år kommer därför cirka 1,8 miljoner hektar 
skogsmark till ett uppskattat värde av 80 miljarder kronor att byta ägare.4 

Många gånger är det planeringen inför ett generationsskifte som avgör hur bra resultatet 
blir.5 Ett generationsskifte kan planeras på ett sådant sätt att den överlåtande generationen 
kan välja att antingen sälja, skänka eller testamentera bort gården. I det fall ingen planering 
sker skiftas gården genom arv. Planering av generationsskiften innefattar många olika delar 
såsom skattemässiga, juridiska, ekonomiska och sociala frågor. Något som ofta inte nämns i 
litteraturen, men som är av högsta vikt i praktiken är de så kallade mjuka frågorna. Tiden 
efter generationsskiftet är beroende av hur väl de mjuka frågorna har behandlats under pla-
neringstiden. Om de mjuka frågorna har försummats eller inte fått tillräckligt utrymme kan 
svartsjuka och dispyter uppstå efter generationsskiftets genomförande. 

Att genomföra ett generationsskifte är en långdragen process som oftast tar minst ett till 
två år att slutföra. Detta kan anses vara lång tid men det kan vara viktigt att låta processen 
ta sin tid för att de mjuka frågorna ska få sjunka in ordentligt. Om det i den övertagande 
generationen finns flera syskon tar det i regel längre tid än om det endast finns ett barn. 
Det är inte helt omöjligt att det i en sådan situation kan ta upp till fem - tio år innan genera-
tionsskiftet är slutfört.6 

Vid planering av ett generationsskifte är de familjerättsliga reglerna av väsentlig betydelse. 
Under senare år har ett flertal förändringar skett på familjerättens område. Dessa innefattar 
exempelvis en ändring i ÄB gällande efterlevande makes arvsrättsliga ställning. Utöver den-
na ändring tillkom även en lag för att reglera samboendes rättsliga förhållanden.7 En för-
ändring som har påverkat planeringen av generationsskiften i hög grad är borttagandet av 
arvs- och gåvoskatten.8 Denna förändring har mottagits positivt i den praktiska tillämp-
ningen, då ett antal skatterättsliga hinder för generationsskiften har försvunnit genom änd-
ringen.9 

                                                 
2 Internt material från LRF konsult, erhållet vid intervju med Emeli Olaison 2008-11-20. 

3 ATL nr. 91/2008, s. 6. 

4 Skogsbarometern, s. 2. 

5 Bertholdsson mfl. 2008, s.173. 

6 Enligt intervju med Siwert Axelsson, 2008-11-12. 

7 Prop. 1986/87:1 s. 82 och Sambolagen (2003:376). 

8 Lag (2004:1341) om upphävande av Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. 

9 Nilsson och Rydin, SN 2005, s. 599. 
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2.2 Generationsskiftesplanering och överlåtelsemetod  
Att planera ett generationsskifte är inte lätt och processen kan anses vara mycket omfattan-
de, tidskrävande och i vissa fall betungande. Många viktiga beslut rörande hela familjen 
måste fattas under planeringsfasen. Håkan Rosenqvist, som undervisar om generationsskif-
ten på Sveriges lantbruksuniversitet, säger i en intervju i Jordbruksaktuellt10 att ”processen är 
inte statisk, den går fram och tillbaka hela tiden beroende på vilka mål och önskningar som de olika par-
terna har”. Vidare urskiljer han sju punkter ur arbetsgången: 

1. fastställa parternas önskemål 

2. kartlägga föräldrarnas ekonomiska situation 

3. bestämma övertagarens möjliga skuldsättning 

4. planera föräldrarnas ekonomi efter överlåtelsen 

5. bestämma förmögenhetsöverföring till övertagaren och kompensationsutrymme 
till syskon 

6. utforma överlåtelsealternativ 

7. genomförande av generationsskiftet11 

De vanligaste överlåtelsemetoderna vid ett generationsskifte är arv, gåva, köp eller försälj-
ning till utomstående. Dessa metoder leder till olika effekter avseende såväl juridiska, eko-
nomiska och skattemässiga effekter som känslomässiga effekter inom familjen. Vid valet av 
överlåtelsemetod måste alla dessa effekter utvärderas och jämföras för att i slutskedet 
genomföra ett för alla lyckat generationsskifte.  

2.3 Överlåtare 
Att kartlägga föräldrarnas ekonomiska situation före skiftet är som ovan nämnts en viktig 
aspekt vid ett generationsskifte. Det är mycket som behöver planeras då överlåtarens liv till 
hög grad har kretsat kring arbetet och livet på gården. Var ska överlåtaren bo efter skiftet, 
ska denne stanna på gården eller behövs kapital för inköp av ny fastighet? Många frågor 
uppkommer och kräver svar innan ett skifte kan utföras i sin helhet. Även överlåtarens 
ekonomiska situation efter överlåtelsen spelar stor roll vid valet av överlåtelsemetod. Har 
överlåtaren haft gården som enda inkomstkälla under sitt liv måste även det framtida in-
komstbehovet utredas. I det fall överlåtaren har en kärv ekonomi och behöver ekonomisk 
kompensation för att klara sig på lång sikt kanske överlåtelsealternativen köp eller gåva mot 
viss kompensation är det bästa alternativet. Situationerna är många och olika och det vikti-
gaste är att familjen diskuterar igenom de olika alternativen så att alla parter är så nöjda som 
möjligt när själva generationsskiftet äger rum. 

                                                 
10 JA. 

11 JA, nr 18/2005, Generationsskifte – från köksbordskonferens till genomförande. 
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2.4 Övertagare 
En vanlig fråga som uppkommer vid ett generationsskifte är vem som ska ta över gården. 
Ursprungligen fanns en lag som stadgade att det var den äldste sonen som skulle överta 
gården och ansvara för föräldrarnas försörjning.12 Idag är det inte lika självklart vem som 
ska ta över gården och skötseln av denna utan det är främst intresset som styr vilket av sys-
konen som skall överta verksamheten. 

Finns inget intresse för den övertagande generationen att överta gården efter sina föräldrar 
finns möjligheten att sälja den till utomstående. Det finns dock stora fördelar att tillgå då 
ett jord- eller skogsbruk skiftas inom familjen. Övertagaren besitter många gånger redan 
såväl den unika kompetens som krävs för att driva gården vidare, som goda relationer inom 
företagets nätverk. Detta leder även många gånger till att övertagaren kan starta verksamhe-
ten i en atmosfär av tillit, från såväl kunder som leverantörer.13 Det här är fördelar som en 
utomstående inte kan dra nytta av på samma sätt som en familjemedlem och talar för ett 
skifte inom familjen. 

Det är som nämnts ovan inte bara överlåtarens situation som bör analyseras utan även 
övertagarens. Det kan komma att uppstå situationer då till exempel en skattemässig fördel 
för överlåtaren är en skattemässig nackdel för övertagaren. För att utföra ett så bra genera-
tionsskifte som möjligt krävs att en bra balans hittas och en metod som passar alla inblan-
dade. 

2.5 Övriga inblandade 
I det fall gården skiftas till ett av flera syskon uppstår ofta en fråga om kompensation till 
övriga syskon. Denna fråga är av yttersta vikt för att i möjligaste mån undvika avundsjuka 
och en eventuell framtida fejd mellan syskonen. Frågan om syskonkompensation kan 
ibland komma att utgöra den mest komplicerade frågan vid ett generationsskifte eftersom 
det är svårt att skipa total rättvisa. Frågan om vad som är rättvist eller ej varierar från familj 
till familj, men konstateras kan att de flesta föräldrar är angelägna om att ett generations-
skifte skall bli så rättvist som möjligt i slutänden. En fråga viktig att poängtera är också att 
vad som är rättvist idag inte behöver vara rättvist imorgon. Trots en stadigvarande värde-
ökning på skogsmark de senaste åren kan denna drabbas av granbarkborrar eller blåsa ner 
till följd av stormar. Samma osäkerhet gäller för den som fått ekonomisk kompensation i 
form av aktier. Ett gott råd, enligt Johnny Borgström, är att samla alla inblandade i skiftet 
och diskutera vad individerna i den aktuella familjen anser vara en bra lösning på proble-
met.14 Det är dock viktigt att poängtera att ett generationsskifte bör göras så rättvist som 
möjligt från början för att undvika framtida dålig stämning i familjen.15 

                                                 
12 1734 års lag, vilken var tillämplig i Sverige till 1928. 

13 Bjuggren och Sund, SN 2003, s. 527 ff. 

14 Enligt intervju med Johnny Borgström, 2008-12-03. Detta råd stöds även av samtliga personer som har in-
tervjuats under denna uppsats. 

15 Hydén och Wiberg 2004, s. 152. 
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Syskonkompensation behöver inte vara ekonomisk utan kan även utgöras av andra värden 
såsom jakt- och fiskerättigheter eller exempelvis en avstyckad tomt.16 Det är dock svårt att 
göra en värdemässig jämförelse mellan dessa rättigheter och det motsvarande ekonomiska 
värdet, då värdet på dessa rättigheter ligger i betraktarens ögon.17 Johnny Borgström poäng-
terade dock, vid intervju, att det är värdet på gården och kompensationen vid generations-
skiftestillfället som gäller vid en rättvisebedömning.18 

Vid beräkning av kompensationsbelopp utgår kalkylen från ett bestämt värde, vilket till ex-
empel kan utgöras av taxeringsvärdet, marknadsvärdet eller ett så kallat familjevärde19 på 
gården. Ett vanligt sätt vid LRF Konsult är att räkna ut det belopp som blir över efter skatt 
och dylikt och sedan dela summan på antalet syskon. Exempel på beräkning: 

Fastighetens värde 
- de lån som tillhör fastigheten 
- kompensation till föräldrarna för att bekosta bostad och framtida försörjning 
- skatt (kapitalvinstskatt vid försäljning inklusive återförda värdeminskningsav-

drag) 
- mäklararvode 
/ antal syskon 
= mesta möjliga kompensation20 
 

Det tillhör ofta svårigheterna att komma upp i den högsta möjliga kompensationsnivån. 
Detta beror bland annat på att det övertagande syskonet i många fall måste skuldsätta sig 
för att kunna överta fastigheten och det är inte alltid lätt att uppnå en så hög skuldsätt-
ningsgrad. Ofta handlar det om att diskutera vilken grad av orättvisa de övriga syskonen 
kan tänkas acceptera och i vilken mån andra tillgångar än kontanta medel kan användas i 
kompenseringssyfte. 
 
I det fall flera syskon övertar en fastighet gemensamt uppkommer så kallad samäganderätt 
mellan dessa. Denna situation kan låta fördelaktig till en början men leder ofta till framtida 
bekymmer.21 Problematiken kring samäganderätt kommer vidare att utredas under kapitel 
6. 

2.6 Sammanfattning 
Med anledning av den höga medelåldern bland jord- och skogsbruksägare i Sverige idag är 
frågan om generationsskiften väldigt aktuell. Generationsskiftesfrågan rör inte enbart den 
generation som planerar att skifta sin gård utan även den yngre, övertagande, generationen.  

                                                 
16 Vad gäller jakt- och fiskerättigheter är det viktigt att tidsbegränsa detta då framtida konflikter annars kan 

uppstå om gården skulle säljas eller ärvas av kommande generation. Enligt intervju med Siwert Axelsson, 
2008-12-15. 

17 Danielsson och Bernhardsson 2006, s. 50. 

18 Enligt intervju med Johnny Borgström, 2008-12-03. 

19 Ett familjevärde är ett värde som sätts av familjen. Detta värde brukar ligga mellan taxeringsvärdet och 
marknadsvärdet enligt Siwert Axelsson. 

20 Enligt föreläsning på IHH med Johnny Borgström och Emeli Olaison 2008-05-28. 

21 Hydén och Wiberg 2004, s. 152. 
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Ett generationsskifte är en långdragen och mycket omfattande process som kräver mycket 
betänkande innan det kan genomföras. Det är viktigt att hela familjen är med vid plane-
ringen för att uppnå ett så bra skifte som möjligt för alla parter. Frågor som vem som skall 
överta gården och om övriga syskon skall kompenseras eller ej, och i sådana fall hur, skall 
ventileras innan en diskussion om hur själva skiftet skall utföras tas upp. Kompensation 
behöver inte utgå i form av kontanta medel utan kan även utgöras av exempelvis jakt- och 
fiskerättigheter eller en avstyckad tomt. Möjligheterna är många och det viktigaste är att alla 
parter känner sig nöjda efter att generationsskiftet har ägt rum. Varken överlåtarens eller 
övertagarens ekonomi får glömmas bort i diskussionen då föräldrarna många gånger behö-
ver en inkomst även i framtiden och det övertagande syskonet kanske inte kan skuldsätta 
sig för högt.  

Finns inget intresse hos den övertagande generationen att överta gården finns möjligheten 
att sälja den till utomstående. Det finns dock många fördelar med att behålla gården inom 
familjen såsom den många gånger goda relationen med företagets befintliga nätverk. Då 
den övertagande generationen med största sannolikhet har vuxit upp på gården finns 
många gånger även ett starkt band och många minnen kopplade till den. 
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3 Praktikfall 
För att på ett praktiskt sätt belysa hur de olika överlåtelsemetoderna kan genomföras har ett 
praktikfall inarbetats löpande i uppsatsen. Praktikfallet visar på för- och nackdelar med de 
olika överlåtelsemetoderna och de mjuka frågornas inverkan. Bakgrunden, som redovisas 
nedan, är konsekvent genom hela arbetet. Förutsättningarna och de olika parternas viljor 
skiftar dock i de olika alternativen. 

3.1 Bakgrund 
Sixten och Ulla Arnoldsson bor och arbetar aktivt på sin gård, Frugård, 1:12, i Småland. 
Tillsammans har de dottern Johanna-Louise och sönerna Niklas och Petter, som alla vuxit 
upp och hjälpts åt med verksamheten på gården. Barnen har nått vuxen ålder och Johanna-
Louise och Niklas har båda hunnit bilda egna familjer. Johanna-Louise är arkitekt och bor 
tillsammans med sin familj i Växjö. Tillsammans med man och barn åker hon ofta och häl-
sar på sin mor och far samt sina två hästar som hon har på gården. Att få rida runt på 
ägorna är hennes sätt att koppla bort vardagen och hon längtar efter att lämna Växjö för att 
flytta ut på landet. Niklas har utbildat sig till ridande polis och bor tillsammans med fru och 
tre barn i Stockholm. Niklas fru, Anette, växte upp på granngården och när tid finnes i en 
hektisk vardag åker de gärna ner och hälsar på sina respektive familjer. Under oktober må-
nad låter de barnens mor- och farföräldrar spendera lite kvalitetstid med barnbarnen medan 
de själva sitter ute på pass i skogen. Niklas är en inbiten jägare och Anette jagar motiv med 
sin Nikon D3 för att kunna ställa ut fotografierna på sitt galleri i Stockholm. Petter har ny-
ligen flyttat hem till gården efter att i många år varit ute och rest runt i världen. Under re-
sans gång arbetade han för sitt uppehälle på diverse ”farms” i bland annat Australien, Nya 
Zeeland, Argentina och USA. Petter har alltid varit den som haft det största intresset för 
djur och natur och för honom är det en dröm att ensam få driva en gård. Sixten och Ulla 
har börjat bli till åren och en vän till dem har försynt lagt fram frågan om det kanske inte är 
på tiden att låta ungdomarna ta över gården. 

Frugård 1:12 omfattar 100 Hektar och hade år 2007 ett taxeringsvärde på 3 000 000 kronor. 
Gården som har funnits i Ullas familj under tre generationer är hennes enskilda egendom, 
med undantag för dess avkastning. Sixten lade sin karriär som lågstadielärare på hyllan när 
han träffade Ulla och har sedan de gifte sig varit hemma och tagit hand om barnen samt 
hjälpt till på gården i den mån han kunnat. Sixten har även visat sig vara en hejare på poker 
och spenderar åtskilliga timmar framför datorn med att spela online poker. Genom hans 
pokerspel drar familjen ofta in en rejäl vinst för att dryga ut familjekassan. Sixten har ingen 
enskild egendom. Tillsammans med Ulla har han dock giftorättsgods till ett värde av 
800 000 kronor. Till gården hör även jakträttigheter. 

Gården köptes i slutet av år 1902 av Ullas farfar för ringa 18 000 riksdaler. Under årens 
gång har ytterligare mark köpts till fastigheten. Gården har sedan förvärvet överlåtits via 
arv först till Ullas far och sedan till Ulla själv. Under de olika generationernas ägande har 
följande investeringar gjorts på gården: 

! 1903 – Ullas farfar drog in el i privatfastigheten till en kostnad av 2000 kronor. 

! 1944 – Ullas far förnyade vattenledningssystemet i privatfastigheten till en kostnad 
av 10 000 kronor. 
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! 1987 – Ulla uppförde två ekonomibyggnader till en kostnad av 300 000 kronor på 
vilka Ulla har valt att inte göra några värdeminskningsavdrag. 

! 1997 – Ulla genomförde en totalrenovering av privatfastighetens kök och badrum 
till en kostnad av 140 000 kronor. 

! 2004 – Ulla byggde till en veranda till privatfastigheten för 50 000 kronor. 

 

Maskiner och inventarier 600 000 

Skogskonto 525 000 

Sparad räntefördelning 155 000 

Bokfört värde maskiner och inventarier 290 000 
 

 

 

 

  Ha Taxeringsvärde Marknadsvärde 

Tomtmark   90 000 120 000 

Bostadsbyggnad   350 000 465 000 

Åker- och betesmark 35 550 000 730 000 

Skogsmark 65 1 710 000 2 285 000 

Ekonomibyggnader   300 000 400 000 

Summa 100 3 000 000 4 000 000 
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4 Oplanerat generationsskifte 

4.1 Allmänt om arv 
I det fall ett generationsskifte sker genom arv kallas det ett oplanerat generationsskifte. Att 
vänta med att planera skiftet av familjeföretaget och istället låta det gå i arv, är något som 
inte bör ske då effekterna av ett oplanerat skifte är många och kan vara skadliga för såväl 
företaget som familjen. Vid kontakt med familjeägda bolag är det därför viktigt att presen-
tera vad som kan komma att hända i det fall ägarna till bolaget går bort innan planering för 
bolagets framtid har skett. 

Då en ägare till ett jord- eller skogsbruk avlider utan att ha planerat för brukets framtid 
styrs skiftet av reglerna i ÄktB, ÄB, SamboL och FB. Vem som ärver vid dödsfall och i vil-
ken ordning det sker regleras i ÄB där det även finns regler gällande bland annat efterle-
vande makes rätt och arvskifte.  

4.2 Bodelning 
Det finns tre olika situationer under vilka bodelning kan ske. Dessa situationer är: vid ena 
makens bortgång22, vid äktenskapsskillnad23 och under äktenskapet24. Endast bodelning vid 
ena makens bortgång kommer dock behandlas i denna uppsats. 

En bodelning skall förrättas som en del av boutredningen när en make avlider. Efterlevan-
de make har rätt att begära jämkning, vilken innebär att vardera maken behåller sitt 
giftorättsgods.25 Denna rätt nyttjas främst i det fall den efterlevande maken har större 
giftorättstillgångar än den avlidne och användes tidigare ofta för att minska arvsskatten.26 
Det är dödsbodelägarna som förvaltar dödsboet27 och upprättar en bouppteckning när ut-
redningen är klar. I denna förteckning redovisas den avlidnes tillgångar och skulder. När 
boutredningen är klar och bouppteckningen är upprättad och registrerad, kan dödsbodelä-
garna förrätta arvskifte och fördela kvarlåtenskapen.28 

4.3 Arvsordning 
I den legala arvsordningen delas arvingarna in i tre arvsklasser. Först i arvsordningen är den 
avlidnes barn, barnbarn etcetera och huvudregeln är att varje barn skall tilldelas lika lott ef-
ter den avlidne. I det fall ett barn är avlidet skall dennes barn, eller barnbarn, istället tilldelas 
barnets lott i lika delar.29 I det fall den avlidne var ogift och saknar bröstarvingar träder 
                                                 
22 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. 

23 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB. 

24 9 kap. 1 § 2 st. ÄktB. 

25 12 kap. 2 § ÄktB. 

26 Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 23. 

27 18 kap. 1 § ÄB. 

28 20 kap. 8 § ÄB och 23 kap. 1 § ÄB. 

29 2 kap. 1 § ÄB. 
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dödsboet in och en fördelning sker sedan först och främst till arvingarna i den andra arvs-
klassen vilken består av arvlåtarens föräldrar30, syskon31 samt i förekommande fall även 
halvsyskon32. Om det saknas arvingar i de båda ovan nämnda arvsklasserna skall arvet till-
falla den tredje arvsklassen vilken består av far- och morföräldrar och deras barn.33 Finns 
ingen arvinge enligt bestämmelserna i arvsordningen tillfaller arvet den allmänna arvsfon-
den.34 Efterlevande make ärver dock före de gemensamma barnen35, vilket leder till att 
bröstarvingarna får vänta på arv till dess båda föräldrarna har avlidit. Den efterlevande ma-
ken erhåller bröstarvingarnas del med fri förfoganderätt.36 I det fall det finns en efterlevan-
de make träder därför denna in som ägare till kvarlåtenskapen genom bodelning och arv-
skifte.37 Make tilldelas hälften av det gemensamma boet med full äganderätt medan den 
andra hälften först tillfaller dödsboet. I det fall den avlidne har barn från ett tidigare äkten-
skap, så kallade särkullbarn, har dessa rätt att få ut sin andel av arvet direkt. Särkullbarn kan 
dock välja att frivilligt avstå från arvet till förmån för den efterlevande maken och arvet ut-
går då istället när denne avlidit.38 

När efterlevande make har avlidit inträder reglerna om efterarv till de första och andra 
arvsklasserna, även kallat secundosuccession.39 Om efterlevande make är ensam dödsbode-
lägare och arvinge behöver ingen bodelning genomföras. Bodelning kan dock krävas ex-
empelvis om viss egendom testamenterats bort.40 Om makarna endast hade giftorättsgods, 
det vill säga full giftorättsgemenskap, erhåller den efterlevande maken hälften som om bo-
delning utförts och resterande tillfaller honom genom arv. När den efterlevande maken se-
dermera avlider har arvingarna rätt till motsvarande andel i den efterlevande makens döds-
bo. I det fall makarnas giftorättsgods uppgår till 600 000 kronor, erhåller den efterlevande 
maken 300 000 kronor via bodelningen och 300 000 kronor genom arv. Kvotdelen den ef-
terlevande maken får genom arv, det vill säga 3/6, avgör det efterarv som efterarvingarna 
har rätt till. I det här specifika fallet utgör efterarvingarnas kvot hälften av den efterlevande 

                                                 
30 2 kap. 2 § 1 st. ÄB. 

31 2 kap. 2 § 2 st. ÄB. 

32 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. 

33 2 kap. 3 § 1 st. ÄB. 

34 5 kap. 1 § ÄB. 

35 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. 

36 Med detta menas att maken har full rätt att fritt disponera arvet på det sätt han eller hon finner lämpligt. 
Detta kan leda till att det inte längre finns några pengar att ärva när den efterlevande maken går bort. Det 
finns dock en begränsning i den fria förfoganderätten; egendomen får inte testamenteras. Vidare får inte ef-
terlevande make genom gåva orsaka väsentlig minskning av egendomen med hänsyn till den först avlidnes 
arvingar enligt 3 kap. 3 § ÄB. 

37 3 kap. 1 § ÄB. 

38 3 kap. 9 § ÄB. 

39 3 kap. 2 § ÄB och Grauers 2006, s. 140. 

40 Grauers 2006, s. 140. Bodelning sker enligt samma regler som gäller för äktenskapsskillnad och då bodel-
ning görs under bestående äktenskap. 
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 makens kvarlåtenskap. Skulle exempelvis den efterlevande inneha enskild egendom påver-
kas efterarvingarnas kvotdel i motsvarande mån.41 

4.4 Arvskifte 
Ett arvskifte sker efter en bodelning och förrättas av arvingar samt universella testaments-
tagare. Universella testamentstagare jämställs med arvingar.42 Rätten skall dock förordna en 
skiftesman i den mån någon dödsbodelägare kräver det.43 Den handling som upprättas över 
boet, bouppteckningen, skall vara skriftlig och undertecknas av samtliga delägare.44 Det är 
genom arvskiftet den faktiska successionen sker och därmed även fördelningen av egen-
domen samt de enskilda objekten till delägarna.45 

4.5 Oskiftat dödsbo och arvsavstående 
Ett oskiftat dödsbo, det vill säga en självständig juridisk person, uppstår i samband med ett 
dödsfall och består till dess ett arvskifte har utförts. Detta betyder att dödsboet kan bedriva 
verksamhet och äga tillgångar till dess boet slutligen skiftas. Ur skattesynpunkt innebär det-
ta att boet beskattas som en självständig juridisk person enligt i stort sett samma principer 
som för fysiska personer.46  

I det fall en fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet ingår i boet skall boet ha av-
vecklat fastighetsinnehavet senast fyra år efter slutet av det kalenderår då dödsfallet inträf-
fade.47 Denna regel gäller även för dödsbo med enbart en delägare.48 När de fyra åren har 
löpt ut måste således bodelning eller arvskifte ha skett, alternativt försäljning av fastighe-
ten.49 I det fall avvecklingen inte skett inom den föreskrivna tiden kan Länsstyrelsen före-
lägga dödsboet att fullgöra sin skyldighet.50 

En arvinge har rätt att avstå från sitt arv genom att göra ett arvsavstående. Detta innebär att 
arvingen avstår de rättigheter och skyldigheter som arvet innebär och att arvet istället tillfal-
ler den som kommer näst i enlighet med den legala arvsordningen. Tidigare gjordes dessa 
arvsavståenden som en del i den skatteplanering många skiften innebär, men då arvs- och 
gåvoskatten avskaffades 2005 är detta inte längre något problem.51 Arvsavståendet ses idag 

                                                 
41 3:2 ÄB. Se vidare i Grauers 2006, s. 140 f. 

42 18 kap. 1 § ÄB. Se även Walin 1984, s. 201. 

43 23 kap. 1 och 5 §§ ÄB. 

44 23 kap. 4 § ÄB. 

45 Saldeen 2006, s. 155. 

46 4 kap. 1-2 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229). 

47 18 kap. 7 § ÄB. 

48 NJA 1999 s. 220. Se även Saldeen 2006, s. 158. 

49 18 kap. 7 § ÄB. Se även Lundén 2006, s. 31. 

50 Saldeen 2006, s. 158. Dödsboet kan även föreläggas att betala vite i och med föreläggningen. 

51 Molin och Svensson 2005, s. 133. 
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istället som en gåva och kan därmed även villkoras, skatteverket måste dock utreda om det 
föreligger en civilrättsligt giltig överlåtelse. I det fall en giltig överlåtelse anses föreligga in-
träder förvärvaren som dödsbodelägare.52 

4.6 Förskott på arv 
En gåva till bröstarvinge under livstiden presumeras vara förskott på arv, om inte annat ut-
tryckligen föreskrivits eller måste ha varit avsikten med hänsyn till omständigheterna.53 För 
att undvika möjliga oenigheter vid ett framtida arvskifte är det därför viktigt att gåvogivaren 
till exempel i gåvobrevet beslutar om en gåva skall anses utgöra förskott på arv eller ej. Om 
gåvan räknas som en del av ett framtida arv läggs värdet av gåvan ihop med övrig kvarlå-
tenskap vid arvskiftet.54 Skulle förskottet vara större än gåvotagarens egentliga arvslott före-
ligger dock ingen återbetalningsskyldighet55 med undantag från det fall förskottet innebär 
att annan arvinge inte kan få ut sin laglott56 och gåvan är att likställa med testamente. Det 
förstärkta laglottsskyddet kan då under vissa begränsade förutsättningar träda in.57 Har arv-
låtaren till exempel givit en gåva som till syfte är att likställa med testamente träder det för-
stärkta laglottsskyddet in och gåvan kan jämkas såsom om den vore ett testamente. Gåvan 
läggs sedan fiktivt till kvarlåtenskapen varefter laglotten räknas fram.58 

4.7 Skattemässiga konsekvenser vid arv 

4.7.1 Inledning 
Den 1 januari 2005 upphörde lagen om arvsskatt och gåvoskatt att gälla.59 Trots förenkling-
arna som avskaffandet medförde finns flertalet andra skatterättsliga aspekter att ta hänsyn 
till när ett jord- eller skogsbruk ärvs. Dessa redogörs för nedan. 

4.7.2 Skogskonton 
Skogsbruk har ofta ingen jämn vinstfördelning och skogskonton är ett sätt att jämna ut 
skillnaderna mellan olika år.60 Ett skogskonto kan innehas i tio år och därefter betalar kre-
ditinstitutet ut kvarstående medel.61 När ett skogsbruk övergår till en ny ägare genom arv 
eller testamente skall skogskonton tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksam-
                                                 
52 NJA 2001 s. 59. 

53 6 kap. 1 § ÄB. Se även Walin 1986, s. 88. 

54 6 kap. 3 § ÄB. 

55 6 kap. 5 § ÄB. 

56 Laglotten utgörs av halva arvslotten enligt 7 kap 1 § ÄB. 

57 7 kap. 4 § ÄB. 

58 Grauers 2006, s. 137. 

59 Lag (2004:1341) om upphävande av Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. 

60 Lundén 2006, s. 86.  

61 21 kap. 36 § 1 st. IL. 
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het.62 Dessa regler innebär en skattemässig nackdel för de arvtagare som ärver gården strax 
efter att en stor skogsavverkning har gjorts, om insättning har gjorts på ett skogskonto av 
den avlidne. Bland annat med syfte att förhindra dessa oförmånliga regler har nya bestäm-
melser gällande skogs- och skogsskadekonton föreslagits av regeringen.63 

4.7.3 Skogsavdrag 
Reglerna för skogsavdrag har tillkommit för att göra det möjligt för en köpare av skog att få 
ett visst avdrag och är även ett sätt att i vissa fall underlätta finansieringen av skogen. 
Skogsavdraget gäller för den del av köpeskillingen som omfattar den växande skogen och 
om kostnaden för fastigheten även inkluderar byggnader måste värdet på dessa subtraheras 
från det totala värdet.64 Det är sedan skogens anskaffningsvärde som står till grund för be-
räkningen av skogsavdraget.65 Beroende på hur fastigheten förvärvats och hur stor andel av 
fastigheten förvärvet avsåg, gäller olika regler för att fastställa det så kallade avdragsutrym-
met.66 För en enskild näringsidkare utgör hälften av den del av köpeskillingen som belöper 
på skogen det avdragsutrymme som förvärvaren sammanlagt får använda.67 Vad gäller juri-
diska personer är procentsatsen istället 25 procent då fysiska personers skogsinnehav gene-
rellt betraktas som mer permanent.68 I det fall fastigheten har en ägare är det lägsta av-
dragsbeloppet 15 000 kronor per år.69 Andra beloppsgränser gäller dock om fastigheten be-
drivs med samäganderätt.70 Skogsavdraget går att utnyttja på obestämd tid och utgör en la-
tent skatteskuld till den dag då fastigheten avyttras.71 

När en skogsfastighet erhålls genom ett benefikt fång såsom arv eller gåva, övertar förvär-
varen den tidigare ägarens skattemässiga situation.72 Detta innebär att arvtagaren övertar 
arvlåtarens anskaffningsvärde på fastigheten och anses ha utnyttjat rätten till skogsavdrag 
till samma belopp som den tidigare ägaren.73  

4.7.4 Räntefördelning 
Syftet med räntefördelningssystemet är att justera inkomsten från en enskild näringsverk-
samhet från effekter som egentligen är ränta på företagets kapital.  

                                                 
62 21 kap. 39 § IL. 

63 Prop. 2008/09:41. 

64 Lundén 2006, s. 76. 

65 21 kap. 9 § IL. 

66 Vid köp gäller 21 kap. 12-15 §§ IL och vid arv och gåva gäller 21 kap. 16 § IL. 

67 21 kap. 9 § 1 st. IL.  

68 21 kap. 7 § IL. Se även Lundén 2006 s. 81. 

69 21 kap. 11 § 1 st. 1 men. IL. 

70 21 kap. 11 § 1 st. 2 men. IL. 

71 Karlsson 2006, s. 11. 

72 44 kap. 21 § 1 st. IL. 

73 21 kap. 16 § 1 och 2 st. IL. 
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4.7.4.1 Positiv och negativ räntefördelning 
Räntefördelning kan vara såväl positiv som negativ. Den positiva räntefördelningen är fri-
villig74 och innebär att näringsidkaren kan beskatta en del av vinsten som uppkommit i när-
ingsverksamheten i inkomstslaget kapital.75 Ett positivt kapitalunderlag krävs dock för att 
näringsidkaren skall kunna utnyttja den fördel positiv räntefördelning innebär.76 Med kapi-
talunderlaget för räntefördelning avses skillnaden mellan värdet på tillgångarna och värdet 
på skulderna i näringsverksamheten, vid det föregående beskattningsårets utgång, korrigerat 
med vissa justeringar.77 Tilläggas bör även att kapitalunderlaget måste överstiga 50 000 kro-
nor för att räntefördelning skall få göras.78 

Negativ räntefördelning uppkommer då det negativa kapitalunderlaget överstiger 50 000 
kronor.79 Denna räntefördelning är obligatorisk, till skillnad från den positiva räntefördel-
ningen, och innebär praktiskt taget att en näringsidkare blir beskattad för en fiktiv ränta på 
medel vilka kan anses vara lånade av företaget.80 Ett negativt fördelningsbelopp skall tas 
upp i inkomstslaget näringsverksamhet och beskattas därmed progressivt.81 

En särskild post får beräknas i det fall en fastighet övergår genom arv, testamente, gåva el-
ler bodelning om kapitalunderlaget för räntefördelning är negativt vid förvärvstidpunkten.82 
För att underlätta benefika överlåtelser av näringsfastigheter infördes nya bestämmelser 
1996. Avsikten med dessa bestämmelser gällande den särskilda posten var att motverka ett 
negativt kapitalunderlag för till exempel en arvtagare.83 Den särskilda posten uppgår, enligt 
inkomstskattelagen, till ett belopp vilket motsvarar det negativa kapitalunderlaget för ränte-
fördelning som hänför sig till förvärvet.84 

4.7.4.2 Sparad räntefördelning 
Positiv räntefördelning får, till skillnad från negativ räntefördelning, sparas.85 Det ränteför-
delningsbelopp som inte utnyttjats förs då vidare till följande beskattningsår.86 Kommande 

                                                 
74 33 kap. 6 § IL. Se även Lundén 2008, s. 195. 

75 33 kap. 2 § 1 st. IL. 

76 33 kap. 3 § 1 st. IL.  

77 33 kap. 8 § IL.  

78 33 kap. 4 § IL. 

79 33 kap. 4 § IL. 

80 33 kap. 6 § IL e contrario. Se även Lundén 2008, s. 196. 

81 33 kap. 2 § 2 st. och 42 kap. 9 § IL. 

82 33 kap. 15 § IL. 

83 Zeteo, lagkommentar gällande 33 kap. 15-17 §§ IL. 

84 33 kap. 16 § 1 st. IL. 

85 Lundén 2008, s. 206. 

86 33 kap. 7 § IL. 
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år skall det sparade räntefördelningsbeloppet i första hand kvittas mot eventuellt uppkom-
met negativt fördelningsbelopp.87 

I det fall en enskild näringsverksamhet övergår genom arv, testamente, gåva eller bodelning 
får förvärvaren helt eller delvis överta det sparade fördelningsbeloppet.88 Om inte hela när-
ingsverksamheten övergår, får sparat fördelningsbelopp endast övertas till den del som 
motsvarar övertagen andel.89  

4.7.5 Periodiseringsfond 
Reglerna om periodiseringsfonder ger goda möjligheter att reglera näringsverksamhetens 
resultat från år till år. De flesta lantbrukare använder dock inte periodiseringsfonderna i ett 
resultatutjämnande syfte utan snarare som en skattekredit.90 En enskild näringsidkare får 
göra årliga insättningar till periodiseringsfonden med ett belopp som motsvarar 30 procent 
av ett för periodiseringsfond justerat resultat.91 Återföring av periodiseringsfonder måste 
ske senast det sjätte taxeringsåret efter det taxeringsår som avsättningen gjordes eller då 
näringsverksamheten upphör.92  

I det fall näringsverksamhet överlåts genom arv, testamente, gåva eller bodelning och hela 
verksamheten tas över får även periodiseringsfonden överlåtas om mottagaren vid arv och 
testamente skriftligen förklarar detta.93 För att arvingen eller mottagaren skall få ta över pe-
riodiseringsfonden krävs även att övertagna tillgångar, minus övertagna skulder, överstiger 
periodiseringsfondens värde och att andelen av den övertagna fonden inte överstiger ande-
len av övertagna tillgångar i näringsverksamheten.94 

4.7.6 Expansionsfond 
Tanken bakom reglerna med expansionsfond är att skapa en skattemässig neutralitet mellan 
företagsformerna aktiebolag och enskild näringsverksamhet.95 Ett aktiebolag betalar 28 
procent i bolagsskatt96 på vinsten och ägarna betalar ytterligare 30 procent skatt97 på utdelad 
vinst. I det fall ägaren väljer att behålla vinsten i bolaget beskattas inte denna och dubbelbe-
skattningen undviks. En enskild näringsidkare har i stort sett samma möjlighet att behålla 
vinsten i bolaget genom att sätta av denna på en expansionsfond och sedan göra avdrag för 
                                                 
87 33 kap. 7 § 2 men. IL. 

88 33 kap. 7 a § IL.  

89 33 kap. 7 a § 2 st. IL. 

90 Lundén 2006, s. 197. 

91 30 kap. 6 § IL. 

92 30 kap. 7 § 1 st. och 9 § IL. 

93 30 kap. 12 a § 1 st. IL. 

94 30 kap. 12 a § 2 st. IL. 

95 Lundén 2006, s. 201. 

96 65 kap. 14 § IL. 

97 65 kap. 7 § IL. 
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beloppet.98 Expansionsfondsskatten99 är densamma som bolagsskatten, 28 procent, och 
vinsten kan därmed reinvesteras i verksamheten utan ytterligare beskattning.  

I enlighet med reglerna i IL får avsättning till expansionsfond göras med högst 138,89 pro-
cent av kapitalunderlaget för expansionsfond100 och avdraget får inte överstiga ett för ex-
pansionsfonden justerat positivt resultat101. För det fall fonden inte överstiger 138,89 pro-
cent av kapitalunderlaget och näringsverksamheten består finns ingen begränsning för hur 
länge medlen får vara kvar i expansionsfonden.102 

En expansionsfond får tas över genom arv, testamente, gåva eller bodelning i det fall mot-
tagaren tar över hela näringsverksamheten och skiftligt förklarar att fonden övertas.103 Ut-
över detta krävs att mottagaren övertar tillgångar vars värde, minskat med övertagna skul-
der, motsvarar minst 72 procent av den övertagna expansionsfonden.104 En expansionsfond 
får dock inte övertas i det fall den överstiger 185 procent av det värde som realtillgångarna i 
näringsverksamheten uppgick till vid utgången av det tredje beskattningsåret före det aktu-
ella beskattningsåret.105 

Vidare får en särskild post beräknas om en fastighet förvärvas genom arv, testamente, gåva 
eller bodelning.106  

4.8 Praktikfall – Arv 
Ulla och Sixten har börjat samtala med varandra och även med sina barn om ett eventuellt 
framtida generationsskifte. Familjen är rörande överens om att Petter är den som är bäst 
lämpad att ta över. Han har ingen familj att ta hänsyn till, äger ingen bostad som måste av-
yttras och dessutom bor han redan på gården. Inga av familjens planer har ännu genom-
förts och något testamente har heller inte upprättats.  

Till följd av en skogsvårdsolycka omkommer Ulla hastigt. Sixten är förtvivlad och oroar sig 
över vad som kommer att hända med gården då inget testamente finns upprättat. Med 
hjälp av en bekant till familjen, som är utbildad affärsjurist, upprättar Sixten bouppteckning 
och bodelning genomförs. Marknadsvärdet om 4 000 000 kronor har fastställts av en ex-
tern värderingsman.  

                                                 
98 34 kap. 2 § 1 st. IL 

99 65 kap. 8 § IL. 

100 34 kap. 6 § IL. 

101 34 kap. 4 § 1 st. IL. 

102 34 kap. 15 § IL. 

103 34 kap. 18 § 1 st. IL. 

104 34 kap. 18 § 2 st. 1 p. IL. Motsvarar den maximala avsättningen på 138,89 procent. (100/189= ca 72 pro-
cent.) 

105 34 kap. 18 § 3 st. 1 men. IL. 

106 Med anledning av äktenskapsskillnad eller makes död. 
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4.8.1 Beräkningar - arv  
Sparad räntefördelning får vid arv tas över. Vid arv får däremot inte skogskonton övertas 
utan skall tas upp till beskattning enligt den uträkning som följer nedan. 

Kommunal skatt erläggs på inkomst uppgående till 328 800 kronor: 

328 800 * 30 % = 98 640 

Utöver kommunal skatt skall även statlig skatt erläggas på den del som överstiger 328 800 
kronor upp till 495 000 kronor: 

(495 000 – 328 800) * 50 %  = 83 100 

På den del som överstiger 495 000 kronor ska ytterligare 5 % erläggas: 

(525 000 – 495 000) * 55 % = 16 500 

Sammantaget ger det en skatt på skogskontot uppgående till sammanlagt: 

98640 + 83 100 + 16 500 = 198 240 

Efter erlagd skatt återstår 525 000 – 198 240 = 326 760 som skall läggas till Ullas giftorätts-
gods vid bodelningen . 

Vid bodelning uppgår Ullas giftorättsgods till motsvarande 400 000 + 326 760 = 726 760. 

Sixten har giftorättsgods motsvarande 400 000. 

Makarnas sammanlagda giftorättsgods skall vid bodelningen fördelas lika mellan makarna 
och slås ihop med vardera makes enskilda egendom. 

 
Efter bodelningen erhåller Sixten 563 380 kronor med full äganderätt och efter arvskiftet 
ytterligare 4 563 380 kronor med fri förfoganderätt. De tre barnens ärver vid Ullas bort-
gång ingenting utan får vänta på sitt efterarv efter Sixten. Efterarvet uppgår till en kvotdel 
på: 4 563 380/ 5 126 760 ! 0,90, det vill säga ca 90 %. 

Den latenta skatteskulden bör vid arv beaktas, men då den inte har någon direkt påverkan 
på skiftets skattekostnad har uträkning ej medtagits i detta exempel.107 

                                                 
107 För uträkning av latent skatteskuld se avsnitt 5.5.1. 

  Ulla   Sixten 

Giftorättsgods 726 760   400 000 

    1 126 760 / 2   

Likadelning 563 380   563 380 

Enskild egendom 4 000 000   0 

Summa 4 563 380   563 380 
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4.9 Sammanfattning 
Det finns ett flertal olika metoder att använda sig av vid ett generationsskifte. När ett pla-
nerat generationsskifte av olika anledningar inte har genomförts innan en av ägarna till 
jord- eller skogsbruket går bort sätts hela verksamheten i en osäker sits vilket inte är önsk-
värt vare sig för arvtagarna eller för någon annan. Maka eller make som tidigare kanske inte 
har varit intresserad av verksamheten kan plötsligt stå med hela ansvaret, vilket kan leda till 
ett passivt ägande med avveckling som följd. 

Reglerna om bodelning och arvsordning hittas i ÄB och tillämpas vid arv. Det är sedan ge-
nom arvsskifte den faktiska successionen sker där egendom och enskilda objekt fördelas till 
dödsbodelägarna. Har gåva getts till bröstarvinge under livstiden och denna kan komma att 
jämställas med ett testamente kan bröstarvingen bli återbetalningsskyldig för gåvans värde 
vid gåvotillfället enligt reglerna om förstärkt laglottsskydd. 

I och med arvs- och gåvoskattens avskaffande 2005 kan ett lantbruk idag ärvas utan att nå-
gon arvsskatt uppkommer. Detta kan leda till att det finns ägare till lantbruk som inte läng-
re ser behovet av en planering inför framtiden. Trots denna väsentliga ändring på det skat-
temässiga området har inte behovet av planering förändrats och att använda arv som metod 
vid generationsskifte är inte att föredra då de skattemässiga konsekvenserna för arvtagarna 
inte är helt optimala. Skogskonton får till exempel inte övertas av arvtagarna utan måste 
återföras till beskattning i samband med skiftet. Underskott i dödsboets näringsverksamhet 
får inte heller överlåtas till skillnad från sparad räntefördelning och periodiseringsfonder. I 
övrigt övertar arvtagarna boets skattemässiga situation med allt som kommer därtill. 

Många gånger kan det också komma att uppstå interna konflikter vilket kan leda till slit-
ningar inom familjen. Denna problematik kommer att bearbetas i kapitel 7.  
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5 Planerat generationsskifte 

5.1 Inledning 
Planering inför ett generationsskifte avgör många gånger hur bra slutresultatet blir.108 Ett 
planerat generationsskifte kan genomföras antingen via testamente, gåva eller köp. Vid pla-
nering av ett generationsskifte har den överlåtande generationen möjlighet att styra över 
vem eller vilka som skall ta över gården och på vilket sätt. Dessutom kan den övertagande 
generationen beredas möjlighet att komma med åsikter och önskemål angående skiftet. Vid 
planering av ett generationsskifte är det viktigt att det första mötet sker inom kärnfamiljen, 
utan respektives inblandning. Detta för att utröna vad varje parts egentliga vilja är, utan ytt-
re parts påverkan. De planerade metoderna medför olika konsekvenser vilka utreds nedan. 

5.2 Testamente 
För att undvika konsekvenserna vid ett oplanerat generationsskifte finns möjligheten för 
ägaren av gården att upprätta ett testamente vari dennes yttersta vilja stadgas. Vid testators 
frånfälle kommer således inte arvsordningen att följas utan dennes egen vilja och önskemål. 
Ett testamente är en starkt formbunden handling och måste upprättas i enlighet med gäl-
lande formkrav.109 Vidare krävs att arvingarna delges testamentet efter testators död för att 
testamentet skall anses vara giltigt.110 I det fall testator skulle komma att kränka en bröstar-
vinges laglott, kan denne begära jämkning för att erhålla den lott till vilken han eller hon är 
berättigad.111 Det finns även en rätt för övriga arvingar att klandra testamentet inom sex 
månader efter delgivningen.112 

Ett testamente kan förenas med villkor avseende den testamenterade egendomen. Det van-
ligaste villkoret torde vara att egendomen skall utgöra enskild egendom för testamentstaga-
ren.113 För många är det viktigaste ändamålet med testamentet att slå fast att inte bara bar-
nens utan även barnbarnens arv skall utgöra enskild egendom. Efterlevande make kan utge 
gåvor med samma villkor senare i livet. Saknas villkor om att egendomen skall anses enskild 
efter den först avlidne kan ett framtida efterarv komma att utgöra giftorättsgods.114 Efterle-
vande make äger därmed endast rätt att villkora egendom med full äganderätt. Ett annat fö-
rekommande villkor är att testatorn testamenterar egendom med fri förfoganderätt. Motta-
garen av egendomen har då rätt att disponera denna fritt, men är vid sin bortgång bunden 
av en föreskrift i testamentet om vem egendomen skall tillfalla när mottagarens fria förfo-

                                                 
108 Bertholdsson mfl. 2008, s. 173. 

109 Ett testamente skall bland annat vara skriftligt (10 kap. 1 § ÄB), undertecknas av testator (10 kap. 2 § ÄB) 
och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen vilka skall vara medvetna om att det är ett testamente de 
bevittnar (10 kap. 4 § ÄB). 

110 14 kap. 4 § ÄB. 

111 7 kap. 3 § 1 st. ÄB. 

112 14 kap. 4-5 §§ ÄB se även 13 kap. 1-2 §§ ÄB angående grund för klander. 

113 7 kap. 2 § ÄktB. 

114 Seth och Tjäder 2005, s. 12. 
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ganderätt upphör.115 Under intervju med såväl Siwert Axelsson som Emeli Olaison fram-
kom att de undviker villkor i längsta möjliga mån, då mycket kan komma att hända från det 
att villkoret sätts. Exempelvis kan såväl familjesituationen som lagar komma att ändras. I 
det fall kunden ändå efterfrågar villkor rekommenderar Siwert Axelsson och Emeli Olaison 
att egendomen görs till enskild egendom med möjlighet för mottagaren att göra denna till 
giftorättsgods i ett senare skede.116  

Det är önskvärt att upprätta ett testamente även under en pågående planering av genera-
tionsskifte för det fall ägaren av gården oväntat skulle gå bort. I testamentet delger testa-
torn de efterlevande sin sista vilja vilken i vissa fall kan ha hemlighållits från de efterlevande 
under testators livstid.117 Ett testamente är således såväl en praktisk som en emotionell hjälp 
då någon nära plötsligt går bort.  

Vad gäller bokslutsdispositioner hänvisas till vad som gäller vid arv.118 

5.3 Praktikfall – Testamente 
Ulla och Sixten planerar att genomföra ett generationsskifte, men har svårt att bestämma 
sig för vilken överlåtelsemetod som är att föredra – köp eller gåva? De har dock enats om, 
efter samtal med barnen, att Petter är den som är bäst lämpad att ta över gården. Petter är 
även det enda av barnen som är villigt att överta verksamheten. Innan någon planering har 
genomförts avlider Ulla och Sixten efter att ha skadats i en jaktolycka.119 Innan de gick bort 
upprättade de dock ett testamente enligt vilket gården överlåts till Petter. De har även in-
fört ett villkor om att gården, värderad till 4 000 000 kronor, skall utgöra Petters enda lott 
efter föräldrarnas frånfällen och att övriga tillgångar ska delas lika mellan Niklas och Jo-
hanna-Louise. Eftersom gården var Ullas enskilda egendom har de även infört ett villkor 
om att gården och övriga tillgångar skall utgöra barnens enskilda egendom, med möjlighet 
för dem att göra om egendomen till giftorättsgods om de så önskar. 

5.3.1 Beräkningar – testamente 
Sparad räntefördelning får vid testamente tas över. Vid övertagande genom testamente får 
däremot inte skogskonton övertas, utan skall tas upp till beskattning enligt den uträkning 
som följer nedan. 

Kommunal skatt erläggs på inkomst uppgående till 328 800 kronor: 

328 800 * 30 % = 98 640 

Utöver kommunal skatt skall även statlig skatt erläggas på den del som överstiger 328 800 
kronor upp till 495 000 kronor: 

(495 000 – 328 800) * 50 %  = 83 100 

                                                 
115 Agell 2003, s. 32. 

116 Enligt intervju med Siwert Axelsson 2008-11-12 och intervju med Emeli Olaison 2008-11-20. 

117 Sund 2001, s. 256. 

118 Se avsnitt 4.7. 

119 För arvsberäkningar med anledning av Ullas bortgång se avsnitt 4.8.1. 
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På den del som överstiger 495 000 kronor ska ytterligare 5 % erläggas: 

(525 000 – 495 000) * 55 % = 16 500 

Sammantaget ger det en skatt på skogskontot uppgående till sammanlagt: 

98640 + 83 100 + 16 500 = 198 240 

Efter erlagd skatt återstår 525 000 – 198 240 = 326 760 som skall läggas till Ullas giftorätts-
gods vid bodelningen . 

Vid bodelning uppgår Ullas giftorättsgods till motsvarande 400 000 + 326 760 = 726 760. 

Sixten har giftorättsgods motsvarande 400 000 samt ett extra tillskott i form av en stor po-
kervinst uppgående till 500 000 kronor. 

Makarnas sammanlagda giftorättsgods skall vid bodelningen fördelas lika mellan makarna 
och slås ihop med vardera makes enskilda egendom. 

  Ulla   Sixten 

Giftorättsgods 726 760   900 000 

    1 626 760 / 2   

Likadelning 813 380   813 380 

Enskild egendom 4 000 000   0 

Summa 4 813 380   813 380 
 

(5 626 760 / 2) / 3 = 937 793 kronor utgör varje barns laglott som är laglottsskyddad.120 

Vid arvskiftet erhåller Petter, enligt testamentet, gården till ett värde av 4 000 000 kronor. 
Kvarstår gör då 1 626 760 kronor som skall fördelas lika mellan Johanna-Louise och Nik-
las. Syskon erhåller därmed 813 380 kronor vardera.  

Den summa som Johanna-Louise och Niklas erhåller ligger något under det arv som de har 
rätt till enligt laglottsskyddet. De har därmed rätt att klandra testamentet inom sex månader 
om de så önskar. Om de väljer att klandra testamentet får Petter i sådant fall lösa ut sysko-
nens laglotter. Johanna-Louise och Niklas älskar dock sin bror och är mycket glada över att 
han vill ta över gården och önskar honom all lycka, utan att klandra testamentet. Det var ju 
trots allt även deras föräldrars sista vilja att Petter skulle få ta över gården och de känner sig 
dessutom mycket nöjda med det belopp som de får ut efter arvskiftet. 

Den latenta skatteskulden bör vid testamente beaktas, men då den inte har någon direkt 
påverkan på skiftets skattekostnad har uträkning ej medtagits i detta exempel.121 

                                                 
120 Laglotten utgörs av hälften av den arvslott som enligt lag tillfaller bröstarvinge. Beloppet skall sedan delas 

jämnt mellan de tre bröstarvingarna. 

121 För uträkning av latent skatteskuld se avsnitt 5.5.1. 
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5.4 Gåva 

5.4.1 Definition av begreppet gåva 
Gåva kan vara en metod för den äldre generationen att överföra äganderätten av jord- och 
skogsbruket till den yngre generationen i samband med ett generationsskifte.122 Den 16 de-
cember 2004 beslutade riksdagen att avskaffa arvs- och gåvoskatten med ikraftträdande den 
1 januari 2005.123 Med anledning av alla de tragiska dödsfallen i Sydostasien till följd av tsu-
namikatastrofen beslutades även att lagen skulle gälla retroaktivt från och med den 17 de-
cember 2004, till förmån för tsunamioffrens anhöriga.124 Detta beslut ledde till nya möjlig-
heter att överföra tillgångar och kapital. Någon bestämd definition av begreppet gåva finns 
inte i den civilrättsliga lagstiftningen utan definitionen skiftar beroende på i vilket rättsligt 
sammanhang den används. Ur civilrättslig praxis har dock tre återkommande kännetecken 
noterats.125 Med ledning av dessa brukar gåva benämnas som en frivillig förmögenhetsöver-
föring med gåvoavsikt.126 Det är med andra ord tre rekvisit som skall vara uppfyllda:127 

! Frivillighet. Gåvan får inte överlämnas till följd av en rättslig plikt, exempelvis lag-
stadgade underhåll till barn.128 

! Förmögenhetsöverföring. Gåvan skall ges med avsikt att minska gåvogivarens förmö-
genhet och öka gåvomottagarens.129 

! Gåvoavsikt. Gåvogivaren skall ha för avsikt att gynna mottagaren ekonomiskt, det 
vill säga att gåvan skall ges med en välvillig avsikt. Hänsyn brukar tas till den så kal-
lade gåvomiljön.130 Inom familjer är det vanligt med gåvor som anses ges med väl-
villig avsikt. Gåvoavsikten presumeras bli mindre ju längre bort från familjekretsen 
man kommer. Gåvan kan då istället komma att ses som en affärstransaktion.131 

När det har fastställts att gåva föreligger enligt de tre ovan nämnda rekvisiten kan gåva i sin 
tur delas in i två olika grupper: 

! Ren gåva, vilket innebär att gåvogivaren inte kräver någon motprestation. 

                                                 
122 Sund 2001, s. 258. 

123 Lag (2004:1341) om upphävande av Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. 
124 Prop. 2004/05:97. 

125 Carlsson, Silfverberg och Stenman 1999, s. 21. 

126 Sund 2001, s. 76. 

127 RÅ 2000 ref. 31. 

128 Sund 2001, s. 262. 

129 Seth och Tjäder 2005, s. 20. 

130 Carlsson, Silfverberg och Stenman 1999, s. 22. 

131 Seth och Tjäder 2005, s. 21. 



 Planerat generationsskifte 

 24

! Gåva mot viss ersättning, i detta fall kräver gåvogivaren mottagaren på en viss er-
sättning.132 

5.4.2 Ren gåva 
Ren gåva kan anses vara en bra metod vid generationsskiften om den överlåtande genera-
tionen inte är i behov av ekonomisk kompensation. Det kan dock orsaka sociala komplika-
tioner inom familjen om det finns flera syskon varav bara ett skall ta över gården. De sys-
kon som inte tar över gården kan känna sig orättvist behandlade, i det fall de inte blir eko-
nomiskt kompenserade.133 

5.4.3 Gåva mot viss ersättning 
När den äldre generationen är i behov av viss ersättning, antingen för att finansiera sin egen 
tillvaro eller för att kompensera syskon, är gåva mot viss ersättning ett lämpligt alternativ. 
Denna typ av gåva benämns även underprisöverlåtelse och ses som ett blandat fång med 
uppdelning i en onerös och en benefik del där den onerösa delen inte motsvarar gåvans ful-
la värde.134 Vid gåva av fastighet måste, utöver att de tre gåvorekvisiten skall vara uppfyllda, 
en jämförelse göras med huvudsaklighetsprincipen enligt vilken en sådan gåva skall klassas 
antingen som gåva eller köp. Vid gåva av lös egendom används istället delningsprincipen 
vilken innebär att gåvan ses som ett blandat fång som kan delas upp i en onerös och en be-
nefik del varav den onerösa delen skall kapitalvinstbeskattas.135 

När gåva av en gård sker mot viss ersättning, är det viktigt att göra en jämförelse mellan er-
sättningen och gårdens taxeringsvärde. Detta för att avgöra om överlåtelsen verkligen kan 
klassas som gåva eller om den skall ses som ett köp. Om ersättningen är större än gåvoårets 
taxeringsvärde räknas överlåtelsen som ett köp och skall därmed kapitalvinstbeskattas.136 
Ligger istället ersättningen under taxeringsvärdet ses det som en gåva. Understiger ersätt-
ningen dessutom 85 procent av taxeringsvärdet undviker man stämpelskatten137, som nor-
malt uppgår till 1,5 procent av köpeskillingen eller taxeringsvärdet beroende på vilket som 
är högst.138 Som en extra notis gäller att om fastigheten överlåts till en utomstående klassas 
det i de flesta fall som köp eftersom det tredje gåvorekvisitet, angående gåvoavsikt, inte an-
tas föreligga.139 

                                                 
132 Silfverberg 1992, s. 19. Även kallad blandad överlåtelse. 

133 Se även kapitel 7.4. 

134 Danielsson och Sund 2005, s. 43. Se även Carlsson, Silfverberg och Stenman 1999, s. 17. 

135 Silfverberg 1992, s. 322. Se även Nilsson och Rydin i SN 2005, s. 670 ff. 

136 RÅ 1969 ref. 32. Se även Seth och Tjäder 2005, s. 23. 

137 5 § Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. 

138 8-9 §§ Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Se även JA, nr 18/2005, Köp eller 
gåva vid generationsskifte. 

139 Seth och Tjäder 2005, s. 24. 
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I de fall övertagaren utger egendom i utbyte för den gård han/hon tar över kan det handla 
om en bytestransaktion istället för gåva. Byte klassas enligt lag som avyttring.140 Då byte ut-
löser kapitalvinstbeskattning kan en oväntad skattekostnad uppstå.141 Marknadsvärdet på 
den tillgång som har erhållits i utbyte för den bortbytta tillgången utgör dess ersättning. 
Den som har erlagt tillgångar till högsta värde blir att anse som säljare och kan få betala ka-
pitalvinstskatt. 142  

5.4.4 Sak- och obligationsrättsligt skydd vid gåva 
Det obligationsrättsliga skyddet reglerar relationen mellan givaren och gåvotagaren och 
fråntar givaren hans möjlighet att rättsligt påverka äganderätten till gåvan.143 Med andra ord 
reglerar obligationsrätten vilken förpliktelse som åligger gåvogivaren, hur den kan förändras 
och upphöra samt vilka påföljder som kan inträda om part inte fullföljer sina åtaganden.144 

Sakrätten reglerar förhållandet mellan tredje man och gåvotagaren.145 För att fullständigt 
sakrättsligt skydd skall anses föreligga skall gåvotagaren först och främst åtnjuta skydd mot 
de anspråk som kan framställas av givarens borgenärer. Gåvotagaren skall även vara skyd-
dad om det framkommer en brist i givarens äganderätt. Han/hon skall dessutom vara 
skyddad mot att ett extensivt förvärv sker till följd av att givaren senare förfogar över 
samma objekt.146 Det sakrättsliga skyddet benämns ibland även tredjemansskydd.147 

5.4.4.1 Obligationsrättsligt skydd 
Huvudregeln gällande obligationsrätt är att gåvotagaren uppnår obligationsrättsligt skydd 
för lös egendom när gåvan har traderats.148 Om utfästelse om gåva har gjorts i skuldebrev 
eller annan urkund som sedan har överlåtits till gåvotagaren, anses gåvan fullgjord.149 

I obligationsrättsligt avseende är det vanligt att blandade fång betraktas som onerösa för-
värv och därmed uppnår rättsligt skydd mot den tidigare ägaren redan vid tecknande av av-
tal och inte vid tradition.150 Vid fast egendom gäller samma formkrav som vid köp för att 

                                                 
140 44 kap. 3 § IL. 

141 JA, nr 18/2005, Köp eller gåva vid generationsskifte. 

142 RÅ 1986 ref. 48. Se även Lodin m.fl. 2005, s. 168. 

143 Sund 2001, s. 137. 

144 Rohde 1986, s. 19. 

145 Sund 2001, s. 137. 

146 Rodhe 1985, s. 174. 

147 Sund 2001, s. 141. 

148 1 § 1 st. Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. 

149 1 § 1 st. GåvoL. 

150 Sund 2001, s. 139. 
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obligationsrättsligt skydd skall uppnås.151 Detta innebär att gåva av fastighet skall utfästas i 
gåvobrev som skall undertecknas av båda parter.152 

5.4.4.2 Sakrättsligt skydd 
Enligt GåvoL:s huvudregel är gåva av lös egendom utan verkan innan den har fullbordats, 
såvida inte utfästelse angående gåvan har gjorts i skuldebrev eller annan urkund som har 
överlämnats till gåvotagaren. Innan gåvan har fullbordats kan anspråk fortfarande framstäl-
las av givarens borgenärer.153 Gåvan anses vara fullbordad då den har kommit i gåvotaga-
rens besittning.154 Om gåvan finns i tredje mans besittning anses den vara fullbordad då 
tredje man har meddelats om gåvan.155 Gåva mellan makar skall, utöver fullbordan, även 
registreras hos tingsrätten för att bli gällande mot gåvogivarens borgenärer.156 

Angående gåva av fast egendom finns inga bestämmelser i GåvoL. Enligt Rodhe får man 
istället anta att gåvan, liksom vid köp, blir fullbordad i och med gåvoutfästelsen.157 Denna 
uppfattning stöds även av 4 kap. 29 § JB som stadgar att 4 kap. 1-3 §§ och 4 kap. 7-9 §§ JB 
även skall gälla på frågor rörande gåva. 

En gåva som erhållit sakrättsligt skydd kan, enligt reglerna om återvinning i KonkL, krävas 
åter om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. En gåva kan också gå åter 
om den fullbordats senare än ett år innan, eller tre år innan om gåva givits till en närståen-
de, om gåvogivaren efter gåvan inte haft egendom kvar motsvarande dennes skulder.158 
KonkL:s återvinningsregler är ett skydd för givarens borgenärer. I och med dessa regler 
skyddas de från att konkursboet töms på allt av värde och därmed lämnas utan ersättning 
för sina anspråk.159 

5.4.4.3 Exempel på fast och lös egendom 
Enligt JB:s huvudregel är fast egendom jord som i sin tur är indelad i fastigheter.160 Enskilt 
vatten som ingår i en fastighet räknas även det till den fasta egendomen.161 Till fastigheten 
hör även byggnader såsom mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader, ledningar och dylikt 
som har anrättats för stadigvarande bruk.162 Fast inredning som har försetts byggnader och 

                                                 
151 4 kap 29 § JB som hänvisar till 4 kap 1-3 §§ och 7-9 §§ JB. 

152 4 kap. 1 § JB. 

153 1 § GåvoL. 

154 2 § GåvoL. 

155 Rodhe 1985, s. 219. 

156 8 kap. 1 § och 16 kap. 2 § ÄktB. Se vidare 16 kap. 2-3 §§ ÄktB angående hur registrering sker. 

157 Rodhe 1985, s. 221. 

158 4 kap. 6 § KonkL. 

159 Prop. 1986/87:90, s. 117. 

160 1 kap. 1 § 1 st. JB. 

161 1 § Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde. 

162 2 kap. 1 § JB. 
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som även de används för stadigvarande bruk, exempelvis hiss, anordning för utfordring av 
djur och anläggning för maskinmjölkning, hör till byggnaden och är därmed fast egen-
dom.163 

Motsatsvis är lös egendom sådant som inte används för stadigvarande bruk och som inte 
tillhör fastigheten. Exempelvis kontorsutrustning, handverktyg och dylikt.164 

5.4.5 Skattemässiga effekter vid gåva 
Borttagandet av arvs- och gåvoskatten innebar att det blev både enklare och billigare att ge 
en gåva. Problem kan dock fortfarande uppstå om gåvogivaren vill införa villkor i gåvobre-
vet eller om gåvogivaren vill ha viss ersättning. Då gåvogivaren vill ha en viss ersättning kan 
det vara svårt att klassa överföringen som gåva och transaktionen kan istället komma att ses 
som ett köp. När denna problematik uppstår används huvudsaklighetsprincipen vilken in-
nebär att hela överlåtelsen behandlas i enlighet med sin huvudsakliga innebörd, det vill säga 
antingen som ett oneröst eller ett benefikt fång.165 När fast egendom överlåts skall huvud-
saklighetsprincipen användas vid gränsdragningen mellan köp och gåva.166 Om gåva av lös 
egendom ur ett skatterättsligt perspektiv blir att betrakta som ett köp, antingen helt eller 
delvis, får gåvogivaren betala kapitalvinstskatt på den del som avser köpet.167 Delningsprin-
cipen innebär att gåvodelen särskiljs från den onerösa delen.168 Detta innebär vidare att ka-
pitalvinstskatt endast beräknas på den del som hänför sig till köp, medan gåvotagaren trä-
der in i gåvogivarens ställning avseende den del som hänför sig till gåva.  Som nämnts ovan 
under avsnitt 5.4.3 måste gåvogivaren därför vara försiktig om denne vill ha ett visst veder-
lag i utbyte mot gåvan då det gäller fastigheter. Om vederlaget överstiger taxeringsvärdet 
utlöses inkomstskattelagens regler om kapitalvinstbeskattning.169  

Enligt svensk rätt styrs benefika överlåtelser av kontinuitetsprincipen, vilken innebär att gå-
vogivarens skattemässiga ställning övertas av gåvotagaren.170 Detta medför vidare att för-
värvaren övertar givarens skattemässiga omkostnadsbelopp171 och även dennes avskriv-
ningsunderlag på bland annat byggnader och markanläggningar.172 

 

 

                                                 
163 2 kap. 2 § JB. 

164 2 kap. 3 § JB. 

165 Silfverberg 1992, s. 322. 

166 RÅ81 1:29. 

167 Delningsprincipen. Se även Seth och Tjäder 2005, s. 7. 

168 Silfverberg 1992, s. 322. 

169 13 kap. 6 § IL. 

170 44 kap. 21 § 1 st. IL. 

171 Omkostnadsbeloppet motsvarar anskaffningsvärdet ökat med förbättringsutgifter. 

172 44 kap. 21 § IL. Se även Lundén 2006, s. 27.  
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5.4.5.1 Räntefördelning 
I och med räntefördelning justeras en enskild näringsverksamhets inkomst så att det bara är 
det faktiska kapitalet som verksamheten har genererat som kvarstår. Om inte hela det posi-
tiva fördelningsbeloppet dras av får, som nämnts i kapitel 4.7.4.1, återstående belopp föras 
vidare till följande beskattningsår.173 Om ägarna till en verksamhet ger bort denna som en 
gåva får förvärvaren helt eller delvis ta över det sparade fördelningsbeloppet.174  

5.4.5.2 Periodiseringsfond 
Många lantbrukare använder periodiseringsfonder för att skjuta upp betalning av skatt och 
inte i ett resultatutjämnande syfte som annars är periodiseringsfondens ändamål. I och med 
att avsättning görs till en periodiseringsfond skjuts beskattning av skatt och socialavgifter 
på framtiden.175 Periodiseringsfonder får tas över genom gåva i det fall parterna träffar 
skriftligt avtal om övertagandet.176 Värdet på periodiseringsfonden skall motsvara värdet på 
de realtillgångar som tas över.177 Utöver detta skall gåvotagaren dessutom fortsätta med att 
återföra avdrag i samma takt som gåvogivaren gjort.178 

5.4.5.3 Expansionsfond 
En expansionsfond får övertas i samband med gåva i det fall parterna träffar ett skriftligt 
avtal om övertagandet av fonden.179 En särskild post får även beräknas i det fall en fastighet 
förvärvas genom gåva och summan av egen och övertagen expansionsfond överstiger 
138,89 procent av summan av förvärvarens kapitalunderlag för expansionsfond och det 
kapitalunderlag som hänför sig till förvärvet.180 Den särskilda posten blir främst aktuell då 
gården överlåts som en gåva mot ett visst vederlag. Överlåtarens anskaffningsvärde på fas-
tigheten överlåts då på övertagaren vilken på så sätt får ett negativt kapitalunderlag i när-
ingsverksamheten. Den särskilda posten ökar kapitalunderlaget och möjliggör därmed för 
övertagaren att inneha en expansionsfond. 

5.4.5.4 Skogskonto 
Skogskonton har främst till uppgift att jämna ut skattebelastningen för en skogsfastighet 
från år till år.181 I det fall en skogsfastighet ges bort i form av en gåva kan överlåtaren välja 
att behålla medel på eventuella skogskonton utan att dessa behöver tas upp till beskatt-

                                                 
173 33 kap. 7 § IL. 

174 33 kap. 7 a § IL. 

175 Lundén 2006, s. 197. 

176 30 kap. 12 a § 1 st. IL. 

177 30 kap. 12 a § 2 st. 1-2 p. IL. 

178 Seth och Tjäder 2005, s. 27 f. 

179 34 kap. 18 § 1 st. IL 

180 34 kap. 8 § 1 st. IL. 

181 Lundén 2006, s. 86-87. Se mer om skogskonton under avsnitt 4.7.2. 
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ning.182 Skulle dock skogskontona och medlen på dessa ingå i gåvan skall dessa tas upp till 
beskattning.183 

5.4.5.5 Stämpelskatt 
Om ersättningen understiger taxeringsvärdet men överstiger 85 procent av detsamma utgår 
en stämpelskatt vilken motsvarar 1,5 procent av taxeringsvärdet eller vederlaget beroende 
på vilket av dessa värden som är högst.184 Tilläggas bör att det i fallet med gåva alltid är 
taxeringsvärdet som är högst då förvärvet annars är att klassas som ett köp. 

5.4.6 Gåva som metod för generationsskifte 
Gåva har under de senaste åren varit det vanligaste sättet att överlåta en gård vid ett genera-
tionsskifte.185 Vid gåva har överlåtaren möjlighet att själv vara med och påverka skeendet. 
Han kan själv välja vem eller vilka som ska ta över gården och kan dessutom ge den över-
tagande generationen en inskolningstid. Överlåtaren kan i god tid föra diskussioner med sin 
familj och inviga dem i sina planer för gården. Vikten av att samtala med alla berörda skall 
inte underskattas, då det är viktigt för att undvika orättvisor och framtida stridigheter.186 
Dessa så kallade ”mjuka aspekter” kommer att behandlas närmare under kapitel 7. 

Som ovan nämnts i avsnitt 4.6 är det viktigt att det i gåvobrevet framgår om gåvan skall an-
ses utgöra förskott på arv eller inte, eftersom det annars kan komma att avräknas på gåvo-
mottagarens framtida arv.187 Givaren bör även uppmärksamma att en gåva på dödsbädden 
kan komma att likställas med testamente och på så sätt förstärks laglottsskyddet enligt vad 
som stadgas ovan.188 Om gården skall utgöra mottagarens enskilda egendom skall även det-
ta framgå av gåvobrevet. Enskild egendom ingår inte vid en bodelning om inte makarna 
kommer överens om det eller, i händelse av dödsfall, efterlevande make och den avlidne 
makens dödsbodelägare avtalar därom.189 Med hänsyn till nyss nämnda situation bör giva-
ren, om möjligt, planera och fullborda gåvan innan han hamnar på sin dödsbädd.190 

5.5 Praktikfall – Gåva till ett barn 
Ulla och Sixten har insett att de börjar bli till åren och att det kanske är dags att ta tag i det 
där med att generationsskifta. Efter ett besök på LRF Konsult har de fått veta att det finns 
två huvudsakliga sätt att planera ett generationsskifte, antingen köp eller gåva. Ulla och Six-
ten har utan vidare konsultation med konsulten på LRF Konsult beslutat sig för att de ska 
                                                 
182 21 kap. 39 § 2 st. IL. 

183 21 kap. 40 § IL. 

184 5 § och 8-9 §§ Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. 

185 JA, nr 18/2005, köp eller gåva vid generationsskifte. 

186 Sund 2001, s. 258. 

187 6 kap. 1 § ÄB.  

188 7 kap. 4 § ÄB. Se även avsnitt 4.6. 

189 9 kap. 5 § och 10 kap. 4 § ÄktB. 

190 7 kap. 4 § st. 1 ÄB. 
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ge bort gården genom gåva. För barnen skull borde det ju vara det mest förmånliga tror de. 
Då de har fått höra att samägande inte är något att rekommendera vill de endast ge bort 
gården till ett av barnen. Frågan är nu vilket?  

Johanna-Louise är en duktig ryttarinna och kommer gärna hem om helgerna för att rida, 
men något större intresse för gårdens huvudsakliga verksamhet har hon inte visat sedan 
hon nådde tonåren och intresset för pojkar och hästar blev större. Dessutom har hon rätt 
nyligen köpt ny bostad i Växjö med sin familj och hennes intresse för att flytta hem till går-
den igen har svalnat. 

Niklas har sedan han träffade sin fru, Anette, visat större intresse för hennes familjegård 
som är 50 Ha större och som dessutom har ett stort fint stall och en swimmingpool som 
deras barn spenderar mer tid i än sina sängar när de är på besök. 

Petter bor numera på gården och har genom sina resor och arbeten på olika ”farms” samlat 
på sig stor kompetens angående drift av jord- och skogsbruk. Han har dessutom visat stort 
intresse av att eventuellt bosätta sig på gården permanent. En av flickorna nästgårds, som 
brukar tillbringa mycket tid med hästarna på familjens Arnoldssons gård, har även visat 
tecken på att försöka snärja Petter. 

Ulla och Sixten väljer att sätta sig ner med alla barnen, utan deras respektive, för att höra 
vad de vill göra med sina liv, hur de tycker att Ulla och Sixten ska göra med gården samt 
hur de önskar att Ulla och Sixten ska göra för att barnen ska känna sig rättvist behandlade. 
Samtal om detta hålls vid flertalet tillfällen och till slut enas de om att Petter är den som är 
bäst lämpad och även brinner mest för att ta över. Niklas och Johanna-Louise vill dock ha 
viss ekonomisk ersättning för att inte känna sig helt förfördelade. 

Ulla och Sixten har beslutat sig för att inte själva kräva någon ekonomisk kompensation. 
De anser sig kunna klara sig på de tillgångar de har nu samt på de pengar som Sixten drar 
in via sitt pokerspelande. Planen är att Sixten ska kunna spela poker på heltid nu när han 
inte längre kommer att behöva hjälpa till på gården. Det enda krav de har på generations-
skiftet är att de får bo kvar i mangårdsbyggnaden till dess de flyttar till ortens lokala äldre-
boende. 

Niklas och Johanna-Louise är glada över att Petter vill ta över gården, dock har de vissa 
önskemål. Niklas vill utöver viss ekonomisk ersättning gärna ha ensamrätt till jakträtten 
som hör till gården, under de närmsta 20 åren. Han är en riktig naturmänniska och att jaga 
gör honom avslappnad och ger honom perspektiv till vardagens allvar. Hans fru tycker 
dessutom om att följa med, med sin kamera, och dokumentera hans troféer. Johanna-
Louise å sin sida vill gärna ha den sjötomt som hör till gården. Hon vill gärna bygga en fri-
tidsgård på tomten för den kontanta ersättningen. Dessutom vill hon ha kvar rätten att ha 
sina två hästar i gårdens stall.  

Familjen har enats om att försöka hålla den kontanta ersättningen 85 procent under taxe-
ringsvärdet så att Petter ska slippa betala stämpelskatt och för att det fortfarande skall ses 
som en gåva. Ulla och Sixten kommer även, i gåvobrevet, skriva att denna gåva ej är att be-
trakta som förskott på arv. Familjen har själv enats om att gården skall värderas till det rå-
dande marknadsvärdet, 4 000 000 kronor, även efter borttagandet av sjötomten samt jakt- 
och fiskerättigheterna. 
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5.5.1 Beräkningar – gåva 
För att få fram gåvans ”riktiga värde” måste den latenta skatteskulden räknas ut. Den laten-
ta skatteskulden på fastigheten beräknas på fastighetens marknadsvärde med uppdelning på 
näringsdel och privatdel. 

Näringsdel   Privatdel   

Åker- och betesmark 730 000 Tomtmark 120 000 

Skogsmark 2 285 000 Bostadsbyggnad 465 000 

Ekonomibyggnader 400 000     

Summa 3 415 000 Summa 585 000 

Procentdel 85191 Procentdel 15192 

 

4 000 000 * 0,85 = 3 400 000 

4 000 000 * 0,15 = 600 000 

Vid beräkning av skatt på kapitalvinst skall omkostnadsbeloppet dras bort från försälj-
ningspriset. 

Skatt på näringsdelen   

Försäljningspris 3 400 000 

-          Omkostnadsbelopp (14 000 + 300 000) 193 

Kapitalvinst 3 086 000 
 

På kapitalvinsten skall 90 procent beskattas i inkomstslaget kapital till en skattesats på 27 
procent. 3 086 000 * 0,27 = 833 220 kronor. 

                                                 
191 Taxeringsvärdet på de delar av fastigheten som hör till näringsdelen, det vill säga åker- och betesmark, 

skogsmark och ekonomibyggnader, delas med det totala taxeringsvärdet. 2 560 000 / 3 000 000 = 0, 8533. 

192 Taxeringsvärdet på de delar av fastigheten som hör till privatdelen, det vill säga tomtmark och bostads-
byggnad, delas med det totala taxeringsvärdet. 440 000 / 3 000 000 = 0, 1466. 

193 14 000 är den del av anskaffningspriset som härrör sig till näringsdelen. 300 000 härrör sig till de ekonomi-
byggnader som uppfördes år 1987. 

194 4 000 är den del av anskaffningspriset som härrör sig till privatdelen. 2 000 härrör sig till indragandet av el 
år 1903, 10 000 härrör sig till indragandet av vatten 1944, 140 000 härrör sig till den totalrenovering som 
gjordes år 1997 och 50 000 till den veranda som byggdes 2004. 

Skatt på privatdelen   

Försäljningspris  600 000 

   -   Omkostnadsbelopp (4 000 + 2 000 + 10 000 + 140 000 + 50 000)194  

Kapitalvinst 394 000 



 Planerat generationsskifte 

 32

 

Kapitalvinsten på privatdelen skall beskattas till 22/30 i inkomstslaget kapital. Detta ger en 
skatt på 22 procent. 394 000 * 0,22 = 86 680 kronor. 

Värdet på gården efter borträknandet av den latenta skatteskulden blir således: 4 000 000 – 
(833 220 + 86 680) = 3 080 100 kronor. 

Vid uträknandet av syskonkompensation ger det ett högsta möjliga värde motsvarande 
3 080 100 / 3 ! 1 026 700. Dock har familjen enats om att hålla ersättningen under 85 pro-
cent av taxeringsvärdet och då är en ersättning av den här storleken inte möjlig. Johanna-
Louise och Niklas har anfört att de är nöjda med en total ersättning på 800 000 var. 

  Kontanter Jakträtt Sjötomt 

Johanna-Louise 600 000 - 200 000 

Niklas 670 000 130 000195 - 
 

Detta innebär att Petter måste erlägga ett vederlag motsvarande 1 250 000 kronor för går-
den.196 Vederlaget understiger 85 procent av taxeringsvärdet och utgör därför en gåva och 
dessutom undviker Petter att betala stämpelskatt för förvärvet. 

Den sparade räntefördelningen övergår i samband med gåvan i Petters ägo. Ulla och Sixten 
har i samband med gåvan valt att även överföra skogskontot till Petter. Valet att överföra 
kontot innebär att de innestående medlen måste beskattas i inkomstslaget näringsverksam-
het vilket visas nedan. 

Kommunal skatt erläggs på kapital uppgående till 328 800 kronor: 

328 800 * 30 % = 98 640 

Utöver kommunal skatt skall även statlig skatt erläggas på den del som överstiger 328 800 
kronor upp till 495 000 kronor: 

(495 000 – 328 800) * 50 %  = 83 100 

På den del som överstiger 495 000 kronor ska ytterligare 5 % erläggas: 

(525 000 – 495 000) * 55 % = 16 500 

Sammantaget ger det en skatt på skogskontot uppgående till sammanlagt: 

98 640 + 83 100 + 16 500 = 198 240 

Efter erlagd skatt återstår 525 000 – 198 240 = 326 760 kronor. 

                                                 
195 Jakträtten är beräknad till ett värde av 100 kronor per hektar multiplicerat med de antal år som Niklas skall 

ha exklusiv jakträtt. Antal hektar med jakträtt uppgår till 65 hektar. 100 kronor * 65 hektar * 20 år. 

196 Vederlaget motsvarar den sammanslagna summan av syskonens kontanta ersättningar. 600 000 + 650 000. 



 Planerat generationsskifte 

 33

5.6 Köp 
Att sälja gården som en del av ett generationsskifte är en mycket vanlig metod och den me-
tod som av många anses vara minst komplicerad. Anledningen till att försäljning ofta väljs 
som metod är att den innebär fördelar för såväl säljare som förvärvare. Metoden är många 
gånger att föredra i det fall den äldre generationen är i behov av ekonomisk ersättning och 
förvärvaren har en ekonomisk möjlighet att lösa ut gården. En försäljning av egendomen 
kan ske till ett pris under marknadsvärdet, men det är viktigt att notera att fånget klassas 
som gåva i det fall priset understiger taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet på gården är därför 
betydelsefullt eftersom det värdet lägger grunden till vad som är att anse som gåva eller 
köp. 

Köp av fast egendom regleras i JB och det föreligger formkrav för att ett köp skall anses 
vara giltigt.197 Vid en försäljning finns olika betalningsmöjligheter, varav en är kontant be-
talning och en annan är utfärdande av revers.198 För att en överlåtelse inte skall betraktas 
som en gåva, krävs enligt huvudsaklighetsprincipen199 att reversen löper med marknads-
mässig ränta och har bestämmelser om återbetalning.200 

5.6.1 Skattemässiga effekter vid köp 

5.6.1.1 Stämpelskatt 
Stämpelskatten vid köp uppgår till 1,5 procent av priset och utöver detta tar IM ut en ex-
peditionsavgift.201 Summan av dessa kostnader kallas lagfartskostnad och är inte avdragsgill 
i deklarationen. Lagfartskostnaden får dock adderas med anskaffningsvärdet för fastigheten 
och även proportioneras ut på de olika delarna av anskaffningsvärdet för fastigheten. 
Tilläggas bör också att lagfartskostnaden ingår i avskrivningsunderlaget för ekonomibygg-
nader, men inte i underlaget för skogsavdrag.202 

5.6.1.2 Skogsavdrag 
Då värdet på mark anses vara bestående ger köpet av mark aldrig rätt till några avskrivning-
ar.  

En avgörande punkt i valet mellan överlåtelseform i generationsskiften utgörs av det fak-
tum att förvärvaren vid ett köp erhåller en ny möjlighet till skogsavdrag. Möjligheten finns 
då att möta de kostnader ett högre anskaffningsvärde skulle innebära med en skattefri in-
komst från avverkning av skog. Ingående beräkningar måste därför ske för att undersöka 
om köp är den mest lönsamma överlåtelseformen på lång sikt. 

                                                 
197 4 kap. 1 och 13 §§ samt 19 kap. 11 § JB. 

198 En revers kan även kallas skuldförbindelse. Hydén och Wiberg 2004, s. 135. 

199 Läs mer om denna princip under avsnitt 5.4.3. 

200 Hydén och Wiberg 2004, s. 135. och Lag (1936:81) om skuldebrev. 

201 8-9 §§ Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. 

202 Hydén och Wiberg 2004, s 155. 
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5.6.1.3 Värdeminskningsavdrag 
I det fall avdrag har gjorts av säljaren till en näringsfastighet under den tid denna innehaft 
fastigheten skall dessa avdrag återföras till beskattning.  

De avdrag som skall återföras är följande: 

! Värdeminskningsavdrag på byggnader och markanläggningar, 

! Skogsavdrag, 

! Substansminskningsavdrag, 

! Avdrag för sådana avskrivningar av byggnader och markanläggningar som gjorts i 
samband med att en ersättningsfond eller liknande tagits i anspråk, och 

! Avdrag för utgifter för förbättrande reparationer och underhåll av byggnader och 
markanläggningar som avser beskattningsåret och de fem föregående beskattnings-
åren. 203 

Det finns både fördelar och nackdelar med att återföra värdeminskningsunderlaget i sam-
band med ett generationsskifte. En fördel för förvärvaren är att denne får en möjlighet till 
bland annat nya skogsavdrag204 medan en nackdel för överlåtaren är att dennes kapital-
vinstskatt ökar. Fördelarna som det nya skogsavdraget medför innebär i många fall att 
överlåtelsealternativet köp är att fördra framför överlåtelsealternativet gåva.205 Avskrivning-
en för ekonomibyggnader uppgår till fyra procent per år206 och köp som överlåtelsemetod 
vid ett generationsskifte bör således betänkas särskilt i det fall egendomen består av mycket 
skog och många byggnader, vilka leder till en stor möjlighet för framtida avskrivning.   

Urban Rydin har kritiserat dagens regler vad gäller återföring av värdeminskningsavdrag 
och menar att avdraget genom återföringsreglerna endast har fått karaktären av en skatte-
kredit och inte ett kostnadsavdrag.207  

5.6.1.4 Räntefördelningsunderlag 
När köp används som metod vid ett generationsskifte kan inte sparat räntefördelningsun-
derlag överföras. Ett nytt ingångsvärde sätts istället på fastigheten vilket medför nya möj-
ligheter till inte bara räntefördelning utan även skogsavdrag och avskrivningsunderlag. Då 
dessa dispositioner är skattereducerande är detta till stor fördel för ägaren av gården. 

                                                 
203 26 kap. 2 § IL. 

204 Dessa skogsavdrag kommer då baseras på nya ingångsvärden. 

205 Seth och Tjäder 2005, s. 45. 

206 20 a kap. 4 § IL. 

207 Rydin 2003, s. 384. 
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5.6.1.5 Kapitalvinstskatt  
Enligt bestämmelser i inkomstskattelagen208 skall säljaren av en fastighet betala kapital-
vinstskatt på den del av köpeskillingen som utgör en kapitalvinst. En kapitalvinst upp-
kommer när till exempel en fastighet säljs med vinst och beräknas som skillnaden mellan 
ersättningen, minus eventuella kostnader, och omkostnadsbeloppet.209 Beskattning sker det 
år avyttringen sker och ett bindande köpeavtal undertecknas. Den uppkomna kapitalin-
komsten beskattas alltid med 30 procent.210 Skillnad görs i beskattningen mellan den privata 
delen av fastigheten och den del som avser näringsdelen211. Tjugotvå trettiondelar av 
vinsten beskattas för den del som avser privatbostad, dessa tjugotvå trettiondelar av 30 
procent leder till att skatten på vinsten blir 22 procent212. Jämförelsevis är 90 procent av 
vinsten skattepliktig på den del som avser näringsfastighet.213 Har värdeminskningsavdrag 
medgivits under innehavstiden skall dessa återföras och tas upp till beskattning i inkomst-
slaget näringsverksamhet.214 

Då kapitalvinstskatten kan komma att bli väldigt hög är det ofta denna som avgör vilket 
överlåtelsealternativ som väljs som överföringsmetod vid ett generationsskifte. Vid val av 
överlåtelsemetod spelar även de mjuka frågorna en stor roll.215  

5.6.1.6 Kapitalförlust 
En kapitalförlust är motsatsen till en kapitalvinst. En realiserad värdeminskning anses 
minska skatteförmågan på motsvarande sätt som en realiserad värdeökning på en tillgång 
anses öka skatteförmågan. Då omkostnadsbeloppet vid en försäljning överstiger försälj-
ningsvederlaget uppstår därmed en kapitalförlust som är avdragsgill till 63 procent216 avse-
ende näringsverksamhet.217 För att avdrag skall ges krävs dock att det ska framgå av om-
ständigheterna att överlåtaren genom försäljning till underpris inte haft för avsikt att öka 
mottagarens förmögenhet.218 I det fall en fastighet säljs till underpris till en närstående vid 
till exempel ett generationsskifte kan det därför vara svårt att påvisa rätten till förlustav-
drag.219 

                                                 
208 44 och 45 kap. IL. 

209 44 kap. 13 § IL. Vad som avses med omkostnadsbelopp framkommer i 44 kap. 14 § IL. 

210 65 kap. 7 § IL. 

211 2 kap. 14 § IL. Fastighet som inte är en privatbostadsfastighet. 

212 45 kap. 33 § IL. 22/30 av 30 %.   

213 45 kap. 33 § IL. 90 % * 30 % = 27 %.  

214 26 kap. 2 § IL. Se även Danielsson och Bernhardsson 2006, s. 28. 

215 Se mer om mjuka frågor under kapitel 7. 

216 90 % * 70 %. 

217 45 kap. 33 § 2 st. IL. 

218 44 kap. 24 § IL. 

219 Lodin m.fl. 2007, s. 198. 
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5.6.2 Köp som metod för generationsskifte 
För att sammanfatta det hela är det vanligtvis frågan om kapitalvinstbeskattning som avgör 
huruvida köp eller gåva väljs som metod för ett förestående generationsskifte. Vid första 
anblicken ser metoden köp betungande ut, då övertagaren inte bara måste skuldsätta sig för 
själva gården utan också ofta för beskattning av den kapitalvinst som uppstår för överlåta-
ren. Nackdelen med att beskatta denna kapitalvinst måste dock vägas mot de fördelar detta 
alternativ medför för köparen. Det nya ingångsvärdet medför en möjlighet till inte bara nya 
skogsavdrag utan också ny räntefördelning och nytt avskrivningsunderlag. För att få nyttja 
fördelarna med metoden köp måste köpeskillingen, som tidigare nämnts, överstiga taxe-
ringsvärdet på fastigheten. I det fall köpeskillingen understiger taxeringsvärdet räknas 
transaktionen istället som en gåva.220 Det finns dock inte enbart fördelar med att använda 
metoden köp vid ett generationsskifte. En nackdel värd att nämna är att överlåtaren inte 
har någon möjlighet att villkora köpet utöver det som kommer i lag, vilket är möjligt vad 
gäller gåva. Dessutom kan en hög skuldsättningsnivå vara svår att uppnå. 

5.7 Praktikfall – Köp 
Ulla och Sixten har lagt planerna om att generationsskifta genom överlåtelsemetoden gåva 
på hyllan då de har insett att de inte kommer få ihop det ekonomiskt. Ulla och Sixten ska 
ju, förutom att de ska kompensera syskonen, även införskaffa en ny bostad och de tänker 
inte nöja sig med precis vad som helst.  

Planen är nu istället att Petter ska köpa gården av dem. Sixten och Ulla har kommit fram till 
att 3 500 000 är ett rimligt pris för att de ska ha möjlighet att köpa en ny bostad och kom-
pensera de två syskon som inte övertar gården.221 

Då skogskontot skulle behöva tas upp till beskattning om det överlåts i samband med kö-
pet har Ulla bestämt sig för att behålla kontot. Ulla anser även att det kan vara bra att ha 
kvar kontot som en extra trygghet när hon gått i pension. 

5.7.1 Beräkningar – köp 
Den sparade räntefördelningen får inte föras över i samband med köp utan skall dras av i 
inkomstslaget näringsverksamhet och beskattas i inkomstslaget kapital.  

155 000 * 0,3 = 46 500 

155 000 – 46 500 = 108 500 kronor kvar efter betalad skatt för Ulla.  

För att beräkna de skattemässiga konsekvenserna med köp måste man dela upp gården i en 
näringsdel och en privatdel.222 

 

 

                                                 
220 Läs mer om detta förvärv i kapitel 5.4.3. 

221 Det satta priset är högre än 85 % av taxeringsvärdet och utgör därmed ett köp. 

222 Det görs utifrån taxeringsvärdena. 
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Näringsdel   Privatdel   

Åker- och betesmark 550 000 Tomtmark 90 000 

Skogsmark 1 710 000 Bostadsbyggnad 350 000 

Ekonomibyggnader 300 000     

Summa 2 560 000 Summa 440 000 

Procentdel 85223 Procentdel 15224 

 

Uträkningen ger att 85 procent av försäljningspriset utgör näringsdelen och 15 procent ut-
gör privatdelen. 

0, 85 *  3 500 000 = 2 975 000 

0,15 * 3 500 000 = 525 000 

Försäljningspris       3 500 000 

Vid beräkning av skatt på kapitalvinst skall omkostnadsbeloppet dras bort från försälj-
ningspriset. 

Skatt på näringsdelen   

Försäljningspris 2 975 000 

   -   Omkostnadsbelopp (14 000 + 300 000) 225 

Kapitalvinst 2 661 000 
 

På kapitalvinsten skall 90 procent beskattas i inkomstslaget kapital till en skattesats på 27 
procent. 2 661 000 * 0,27 = 718 470 kronor. 

Skatt på privatdelen   

Försäljningspris  525 000 

   -   Omkostnadsbelopp (4 000 + 10 000 + 140 000) 226 

Kapitalvinst 371 999 

                                                 
223 Taxeringsvärdet på de delar av fastigheten som hör till näringsdelen, det vill säga åker- och betesmark, 

skogsmark och ekonomibyggnader, delas med det totala taxeringsvärdet. 2 560 000 / 3 000 000 = 0, 8533. 

224 Taxeringsvärdet på de delar av fastigheten som hör till privatdelen, det vill säga tomtmark och bostads-
byggnad, delas med det totala taxeringsvärdet. 440 000 / 3 000 000 = 0, 1466. 

225 14 000 är den del av anskaffningspriset som härrör sig till näringsdelen. 300 000 härrör sig till de ekonomi-
byggnader som uppfördes år 1987. Värdet överstiger 150 procent av 1952 års taxeringsvärde. 

226 4 000 är den del av anskaffningspriset som härrör sig till näringsdelen. 10 000 härrör sig till indragandet av 
vatten 1944 och 140 000 härrör sig till den totalrenovering som gjordes år 1997. Värdet överstiger 150 pro-
cent av 1952 års taxeringsvärde. 
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Kapitalvinsten på privatdelen skall beskattas till 22/30 beskattas i inkomstslaget kapital. 
Detta ger en skatt på 22 procent. 371 999 * 0,22 = 81 840 kronor. 

Enligt ovan uppställda uträkning blir Ullas totala skattekostnad, vid försäljning, 718 470 + 
81 840 + 46 500 = 846 810 kronor. Den sammanlagda vinsten blir därmed 3 500 000 – 
846 810 = 2 653 190 kronor. 

Petter måste, utöver kostnaden för fastigheten, även betala stämpelskatt utgörande 1,5 pro-
cent av köpeskillingen. 3 500 000 + 0,015 = 52 500 kronor. Den totala summan för Petter 
att erlägga blir således 3 500 000 + 52 500 = 3 552 500 kronor. 

5.8 Sammanfattning 
Vid en studie av oplanerade och planerade generationsskiften framgår det tydligt att det är 
viktigt att processen planeras för att underlätta generationsväxlingen för alla parter. Vid 
planerade generationsskiften ges den överlåtande generationen en möjlighet att styra vem 
som skall ta över gården samtidigt som den övertagande generationen bereds en möjlighet 
att komma med åsikter och önskemål inför den stundande förändringen. Om den över-
låtande generationen medvetet skjuter på eller helt enkelt undviker frågan om det kom-
mande generationsskiftet så sker istället växlingen enligt ÄB:s regler utan möjlighet att styra 
om vem eller vilka som skall ta över gården. 

För att ett generationsskifte skall falla ut med bästa resultat är det önskvärt att det sker un-
der överlåtarens livstid. Ett testamente kan som komplement upprättas under planeringsti-
den för det fall att överlåtaren hastigt skulle komma att gå bort. Den övertagande genera-
tionen kan då utröna dennes sista vilja och planer med gården. Ensamt ses dock inte ett 
testamente som ett bra alternativ i generationsskiftessammanhang, då det finns risk att det 
inskränker övriga syskons laglott i det fall ett ensamt syskon testamenteras hela eller stor 
del av gården. Det kan vara svårt för syskonet, till vilket gården testamenterats, att fram-
bringa kapital för att kompensera de övriga syskonens laglotter.  

Då varje enskilt generationsskifte är unikt är det svårt att ge ett entydigt svar på vilken ge-
nerationsskiftesmetod som skall användas i varje enskilt fall. Det är flera olika faktorer som 
skall beaktas för såväl den överlåtande som den övertagande generationen. Det är inte bara 
de ekonomiska och praktiska frågorna som skall beaktas, utan även de minst lika viktiga 
frågorna av emotionell karaktär vilka utreds närmre under kapitel 7. Trots de slopade skat-
tereglerna kring arv och gåva kan det vara bättre att överföra verksamheten helt eller delvis 
genom köp då det kan leda till en bättre skattesituation för övertagaren i framtiden. Trots 
att gåvoalternativet kan framstå som mer skattemässigt förmånligt vid tidpunkten för gene-
rationsskiftet, då kapitalvinstskatt undviks, behöver det inte vara det mest fördelaktiga i 
längden. Det finns dock fall då gåvoalternativet är det mest fördelaktiga, exempelvis då 
övertagaren inte planerar att aktivt driva gården vidare eller då lönsamheten i företaget är 
låg. Villkor kan endast användas vid metoden gåva samt testamente men bör användas med 
stor tillförsikt då de kan inverka negativt på den övertagande generationens framtida drift 
och ägande av gården. Metoden köp är att föredra i det fall övertagaren har en ekonomisk 
möjlighet att på något sätt finansiera köpet och planerar att driva verksamheten vidare. Det 
nya ingångsvärdet ger en möjlighet till nya skogsavdrag, räntefördelningsunderlag och av-
skrivningsunderlag vilket innebär en stor fördel för den övertagare som vill bruka gården. 
Köp bör även övervägas som metod i det fall egendomen består av mycket skog och 
många byggnader, då detta leder till en stor möjlighet för framtida avskrivning. 
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6 Samäganderätt av jord- och skogsbruksfastigheter 

6.1 Inledning 
Cirka en tredjedel av alla jord- och skogsbruk ägs idag av mer än en person, genom sam-
ägande.227 Vad som klassas som samägande kommer till uttryck i samäganderättslagens för-
sta paragraf där det stadgas att ”Äro två eller flera samfällt ägare av fastighet eller lös sak, eller tillhör 
aktie, obligation eller skuldebrev två eller flera samfällt, tillkommer envar av dem viss lott i godset. Lotter-
na vare för lika räknade, där ej annat förhållande kan visas.”228 Från denna paragraf finns vissa 
undantag reglerade.229 Dessa undantag kommer dock inte nämnas närmare då de inte faller 
in under samägande av jord- och skogsbruk.  

Att samäga en fastighet innebär inte att varje delägare äger en viss bestämd del av gården. 
Vardera delägare innehar istället en värdekvot, en så kallad ideell andel i fastigheten. Om 
delägarnas ideella andelar skall vara olika stora skall detta anges i förvärvshandlingen, an-
nars registrerar inskrivningsmyndigheten delägarna i fastighetsboken som om de innehar 
lika stora andelar i fastigheten. Storleken på varje delägares ideella andel styr även hur stor 
del av intäkter och kostnader som tillkommer vardera delägare.230 Noteras bör att oberoen-
de av hur stor ideell andel delägarna har, svarar de solidariskt mot tredje man, i förhållande 
till respektive lotts storlek.231 Paragrafen är tvingande och kan därmed inte avtalas bort.  

6.2 Lagar att beakta 
SägL antogs 1904 och var fram till år 1989 den enda lagstiftningen på samäganderättens 
område. År 1988 lades en proposition fram med förslag om ytterligare en samägande-
rättslag för att reglera samäganderätt av jordbruksfastigheter.232 Propositionen lades fram 
till följd av de olägenheter som kunde uppstå i samband med dödsboägande och samägan-
de av jordbruksfastigheter.233 Den 1 juli 1989 trädde den nya lagen i kraft.234  

JSL reglerar samägande rörande fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet och som 
ägs av minst tre personer gemensamt. Angående jordbruksfastigheter skall JSL tillämpas 
istället för paragraf 2-6 i SägL. JSL är tvingade, med undantag för de frågor som regleras av 
lagens 9-11 paragrafer.235 Då JSL endast skall tillämpas på sådana frågor som faller in under 

                                                 
227 Information hämtad ur internt material från LRF Konsult som erhölls vid intervju med Emeli Olaison 

2008-11-20. 

228 1 § Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt. 

229 19 § SägL. 

230 Brattström 1992, s. 13. 

231 15 § SägL. 

232 Prop. 1988/89:9 om dödsboägande och samägande av jordbruksfastighet m.m. 

233 Prop. 1988/89:9. 

234 Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, JSL. 

235 1 § JSL. 
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SägL:s 2-6 paragrafer måste även SägL tillämpas vid samägande av jordbruksfastighet angå-
ende de frågor som inte regleras i JSL. 

Vid förvärv av en fastighet taxerad som lantbruksenhet genom köp, byte eller gåva, skall 
JFL tillämpas.236 I samband med ikraftträdandet av JSL infördes vissa förändringar i JFL. 
De nya förändringarna medförde att förvärvstillstånd, vid förvärv av andel i jordbruksfas-
tighet, får vägras om ett sådant förvärv kan försvåra det rationella utnyttjandet av gården. 
Förändringarna intogs för att i viss mån begränsa uppkomsten av samägande av jordbruks-
fastigheter.237 

6.3 Hur samägande kan uppstå 
Samägande kan uppstå av en mängd olika anledningar, bland annat till följd av köp, gåva, 
arv och testamente. Det är vanligt att samägande uppstår genom ett förvärv när delägarna 
inte själva aktivt verkat för dess uppkomst.238 Då SägL tillkom var tanken att lagen främst 
skulle reglera rättsförhållanden som uppkommit utan att parterna själva tagit aktiv del i 
uppkomsten.239 Det finns dock inget hinder mot att flera personer aktivt skapar ett sam-
ägande. Genom att köpa eller byta till sig en gård kan flera personer avtala om att äga egen-
domen med samäganderätt.240 Många gånger uppstår samäganderätt genom legalt arv. Som 
tidigare, nämnts under kapitel 5, är det bättre att planera ett generationsskifte för att försö-
ka undvika att samäganderätt uppstår, då det kan medföra konsekvenser för inblandade 
parter. Nedan följer en kort sammanställning med exempel på hur samäganderätt kan upp-
stå. 

! Arv 

Då en ägare till en gård avlider blir inte dödsbodelägarna samägare i och med dödsfal-
let. Dödsboet räknas som en juridisk person och ägare av den dödes efterlämnade 
egendom. Det är dock dödsbodelägarna eller testamentsexekutor som förvaltar boet 
om det inte avträds till förvaltning av boutredningsman.241 Är dödsboet solvent avslutas 
det med bodelning och arvskifte.242 Då ett och samma objekt tillfaller två eller flera 
dödsbodelägare, blir objektet samägt av dessa. Då objektet i fråga är en fastighet och 
denna vid skiftet delats så att delägare fått skilda andelar, utan att villkor om utbrytning 

                                                 
236 1-2 §§ Jordförvärvslag (1979:230).  

237 Prop. 1988/89:9. 

238 Brattström 1992, s. 30. 

239 NJA II 1905 nr. 4. 

240 Efter SägL tillkomst diskuterades inom doktrin huruvida samäganderätt kunde uppkomma genom avtal. 
Rättsfallet NJA 1918 s. 241 klargjorde dock frågan och det konstaterades att samäganderätt kan uppstå ge-
nom avtal.  

241 18 kap. 1 § ÄB. Se även Walin 2000, s. 16. 

242 Se mer om bodelning och arvskifte under kapitel 4.2 respektive 4.4. 
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uppställts i den handling som upprättats över skiftet243, innehar dessa delägare fastighe-
ten med samägande.244 

! Testamente 

Då ett och samma objekt tillfaller två eller flera genom testamente blir objektet samägt 
av dessa. Se ovan under arv.  

! Arvsavstående 

Väljer en arvtagare att avstå från sitt arv till fördel för ett eller flera barn, blir barnet el-
ler barnen istället dödsbodelägare som ovan under arv. Rör det sig om flera barn över-
tar de vid arvskiftet egendomen med samäganderätt. 

! Gåva 

Samäganderätt kan även uppstå då äganderätten till en egendom tillskiftas flera perso-
ner genom gåva. 

! Köp 

Om parterna tillsammans förvärvat egendom uppstår samäganderätt dem emellan. 
Denna form av samäganderätt är planerad. 

! Byte 

Samäganderätt kan uppstå då en person byter till sig en andel i en egendom. 

6.4 Samäganderättsförvärv som kräver tillstånd 
Till följd av reglerna i JFL kan uppkomsten av samäganderätt till jordbruksfastighet kom-
pliceras.245 För vissa förvärv av fastighet taxerad som jordbruksfastighet krävs enligt JFL 
tillstånd från länsstyrelsen.246 I det fall tillstånd inte erhålls är förvärvet ogiltigt.247 Det är 
dock bara förvärv av fastigheter i vissa områden som kräver förvärvstillstånd.248  

! Gåva 

För att ett förvärv genom gåva skall anses giltigt krävs att gåvomottagaren erhåller för-
värvstillstånd om fastigheten är belägen i glesbygd eller ägosplittrat område.249 Tillstånd 
krävs dock inte i det fall gåvotagaren är givarens make, maka eller avkomling. Sam-

                                                 
243 23 kap. 4 § ÄB. 

244 23 kap. 3 § 2 st. ÄB. 

245 Brattström 1992, s. 30. 

246 2 § och 9 § JFL. 

247 11 § JFL. 

248 4 § JFL.  

249 2 § och 4 § JFL. 
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äganderätt kan därmed alltid uppkomma genom att föräldrar ger sina barn en jord-
bruksfastighet.250 Tillstånd krävs dock i det fall gåva ges till annan än närstående. 

! Köp eller byte 

 I det fall en jordbruksfastighet förvärvas genom köp eller byte krävs tillstånd om fas-
tigheten är belägen i ett område som är klassat som glesbygd eller omarronderingsom-
råde.251 Om fastigheten förvärvats av make, maka eller avkomling behövs dock inget 
tillstånd.252 Förvärvstillstånd krävs heller inte om förvärvaren redan äger en andel i fas-
tigheten.253 För att samäganderätt skall uppstå mellan några till överlåtaren utomståen-
de, som vill förvärva fastigheten gemensamt, eller mellan en närstående tillsammans 
med en utomstående krävs i vissa fall förvärvstillstånd.254  

! Testamente  

Då en jordbruksfastighet förvärvas genom testamente krävs inget förvärvstillstånd.255 
För att kringgå JFL finns teoretiskt sett en möjlighet att köpa sig plats i ett testamente 
vilket leder till att samäganderätt, som egentligen inte skulle tillåtas genom köp, blir 
möjlig genom legat i testamente.256  

! Arv 

Oavsett var i Sverige fastigheten är belägen är det möjligt att utan tillstånd förvärva en 
jordbruksfastighet genom legalt arv. Det här är en av anledningarna till att samägande 
ofta uppstår genom arv.257  

6.5 Gränsdragning mellan samäganderätt och enkla bolag 
Gränsdragningen mellan samägande och enkla bolag har länge varit ett omdiskuterat områ-
de. Gränsen är viktig att definiera då olika lagar är tillämpliga beroende på om ägandet är 
att se som samägande eller enkelt bolag. Vid samägande tillämpas SägL och JSL, enligt 
ovan nämnd fördelning, medan rättsförhållandet vid enkla bolag regleras av BL.258 Ett en-
kelt bolag föreligger om två eller flera har avtalat om att utöva verksamhet i bolagsform 
men utan att driva ett handelsbolag.259 Tidigare fick ett enkelt bolag inte bedriva närings-

                                                 
250 3 § 5 p. JFL. 

251 2 § och 4 § JFL. 

252 3 § 5 p. JFL. 

253 3 § 8 p. JFL. 

254 4 § JFL. Se även Brattström 1992, s. 36. 

255 2 § JFL. 

256 Brattström 1992, s. 34. 

257 Brattström 1992, s. 35. 

258 19 § 2 st. SägL. Se även Brattström 1992, s. 37. 

259 1 kap. 3 § Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Vad som utgör ett handelsbolag stadgas i 1 
kap. 1 § BL. 
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verksamhet utan utgjorde då istället ett handelsbolag. Genom en lagändring den 1 januari 
2005 blev det möjligt att bedriva näringsverksamhet även i enkla bolag. Gränsdragningen 
mellan handelsbolag och enkla bolag utgörs nu istället av registrering i handelsregistret. Ef-
tersom ett enkelt bolag inte skall registreras i handelsregistret utgör det ingen juridisk per-
son. Enkla bolag kan dock göras om till handelsbolag om de registreras. Bolaget måste i så-
dant fall bedriva näringsverksamhet innan det registreras. 260 

Det föreligger tre rekvisit som samtliga skall vara uppfyllda för att ett enkelt bolag skall an-
ses bildat.261 Kunskap kring dessa rekvisit är nödvändig för att kunna särskilja gränsen mel-
lan enkla bolag och samägande.262 Rekvisiten följer nedan med en kort jämförelse med 
samägande. 

! Avtal 

Mellan bolagsmännen skall det ha upprättats ett avtal. Det finns dock inget form-
krav angående hur det skall upprättas och kan därför även ingås konkludent.263 På 
detta sätt skiljer sig enkla bolag från samägande. Samägande behöver inte uppstå 
genom ett avtal, men kan naturligtvis göra det. Det är med anledning av detta inte 
tillräckligt att ett avtal föreligger för att avgöra om det handlar om ett enkelt bolag 
eller samägande. Om ett avtal upprättas mellan samägarna kan det i vissa fall bildas 
ett enkelt bolag utan att det var samägarnas egentliga vilja med avtalets upprättan-
de.264 

! Gemensamt ändamål för bolaget  

Bolagsändamålet är det mål som bolagsmännen önskar uppnå genom verksamheten 
och är vanligen av ekonomisk art.265 Skulle bolagsändamålet vara annat än att bere-
da vinst, krävs att bolagsmännen är juridiskt förpliktade att verka för ändamålet för 
att ett enkelt bolag skall föreligga. Även samägande innefattar i många fall en strä-
van efter ett gemensamt ändamål. Gränsdragningen mellan samägande och enkelt 
bolag beror därför på vilket ändamålet är. Vinstberedande syfte är huvudsakligen 
det ändamål som klassificerar ett enkelt bolag. Syften av mer privat karaktär klassi-
ficerar istället samägande.266   

! Förpliktelse att verka för bolagets gemensamma ändamål 

Detta rekvisit innebär, som namnet antyder, att bolagsmännen skall vara förpliktade 
att verka för bolagets gemensamma ändamål.267 Hur bolagsmännen gör detta kan 
variera och de behöver heller inte verka på samma sätt inom bolaget. Exempelvis 

                                                 
260 Prop. 1992/93:137. 

261 Prop. 1979/80:143. 

262 Nial och Hemström 2008, s. 41. 

263 Nial och Hemström 2008, s. 42. 

264 Brattström 1992, s. 38 f. 

265 Nial och Hemström 2008, s. 44. 

266 Brattström 1992, s. 39 f. 

267 Brattström 1992, s. 43. 
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kan en bolagsman tillföra kapital medan en annan istället utför arbete inom bolaget. 
Bolagsmännens prestationer behöver inte heller vara av samma omfattning.268 Om 
en delägare i en samägandesituation utför förbättrande åtgärder på fastigheten får 
alla delägare nytta av dem. Detta innebär dock inte att ett bolag uppstår lika lite 
som ett bolag uppstår om en person rent benefikt får del av vinst i annans verk-
samhet.269 Detta rekvisit anses idag, av flera, vara något uttunnat och frågan har 
väckts huruvida det är nödvändigt att ha kvar. Nial hävdar dock att ett borttagande 
inte är välmotiverat då det kan innebära att rättigheter, som idag endast tillfaller bo-
lagsman, kan tilldelas personer som inte har någon medverkan i bolaget.270  

Av ovan anförda rekvisit framgår tydligt gränsdragningsproblematiken mellan enkelt bolag 
och samägande.271 Det är dock viktigt att göra gränsdragningen mellan de två, eftersom det 
kan ha betydelse för de civil- och skatterättsliga följderna. Då ett enkelt bolag kan anses 
vara förenat med samma olägenheter som samäganderätt kan det enligt Walin antas att JSL 
har företräde framför bestämmelserna i BL även i det fall ett uttryckligt bolagsavtal förelig-
ger. Avtal och bestämmelserna i BL bör dock beaktas i den mån de inte strider mot före-
skrifterna i JSL.272 

6.5.1 Civil och skatterättsliga följder 
Som nämnts ovan utgör ett enkelt bolag ingen juridisk person och detsamma gäller för 
samägande. Det är bolagsmännen och samägarna som är direkt juridiskt förpliktade och 
även berättigade.273 För beslut krävs enighet mellan samtliga bolagsmän om de inte avtalat 
om annat.274 Åtgärder som inte tål uppskov, så kallade nödåtgärder, kan dock utföras även 
om samtliga bolagsmän inte har kunnat närvara då beslutet togs.275 För samägande enligt 
SägL gäller att vardera delägare kan förfoga fritt över sin egen lott. För förvaltningsåtgärder 
rörande den totala egendomen krävs dock enighet, med undantag för nödåtgärder.276 I de 
fall bolagsmännen inte är eniga kan en god man utses för att sköta förvaltningen.277 Vid 
samägande som styrs av JSL skall en ställföreträdare utses att representera samägarna gent-
emot tredje man.278 När beslut fattas, i frågor där ställföreträdaren har behörighet att före-
träda delägarna, gäller majoritetsbeslut.279 Varje delägares röstetal beräknas efter dennes an-
                                                 
268 Nial och Hemström 2008, s. 51. 

269 Nial och Hemström 2008, s. 50. 

270 Nial och Hemström 2008, s. 53. 

271 Se bilaga 2 för en förtydligande tabell. 

272 Walin 2000, s. 173. 

273 Brattström 1992, s. 44. 

274 4 kap. 1 § BL. Sådant avtal saknar formavtal och kan även ingås konkludent. Se mer om det i Brattström 
1992, s. 45. 

275 4 kap. 3 § BL. 

276 2 § SägL. Nödåtgärder hanteras på samma sätt som för enkla bolag. 

277 3 § SägL. 

278 2 § JSL. 

279 Härmed avses enkel och relativ majoritet. Se vidare Brattström 1992, s. 22. 
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del i fastigheten. Skulle resultatet bli jämnt gäller ställföreträdarens röst.280 När beslut skall 
fattas i frågor där ställföreträdaren inte har rätt att företräda delägarna krävs dock enig-
het.281 I JSL finns därmed ingen undantagsregel för nödbeslut.282 Initiativ till omröstning 
kan tas när som. De finns dock två krav. Dels måste delägarna få skälig betänketid innan 
omröstningen genomförs, dels måste de beredas tillfälle att rösta.283 Omröstningen kan ske 
skriftligt eller muntligt. Vardera delägares röstetal bestäms utifrån hur stor andel denne in-
nehar i fastigheten. 284 

Bolagsmän kan teckna avtal om befogenhet att sköta bolagets förvaltning.285 Befogenhet 
kan dock inte ges gällande tecknande av avtal med tredje man. Vid tecknande av avtal med 
tredje man blir endast de bolagsmän som deltagit vid tecknandet bundna av avtalet. Har 
flera bolagsmän deltagit svarar de solidariskt gentemot tredje man.286 Samägande enligt 
SägL kräver enighet.287 I de fall delägarna inte är ense om egendomens förvaltning kan en 
god man utses att förvalta egendomen till delägarnas samfällda bästa.288 Vid samägande en-
ligt JSL gäller, som ovan nämnts, att en ställföreträdare utses för att sköta den löpande för-
valtningen och företräda delägarna gentemot tredje man.289 Ett enkelt bolag upphör genom 
att en bolagsman säger upp bolagsavtalet. Bolaget träder då i likvidation sex månader efter 
uppsägningen om inget annat har avtalats.290 För samägande gäller att det upphör när del-
ägarna inte längre är desamma. 291 Ur skatterättslig synvinkel blir den avgörande frågan hur 
äganderätten till egendomen är fördelad. I en jordbruksfastighet deklareras inkomster efter 
äganderätten. I bolagsavtal kan bestämmelser införas om att bolagets inkomster skall förde-
las på annat sätt.292 

Gränsdragningsproblematiken mellan enkla bolag och samägande aktualiseras ofta i prakti-
ken först efter att en tvist har uppkommit. Så länge delägarna är överens, står det dem fritt 
att använda JSL:s regler även om samägandet i realiteten utgör ett enkelt bolag.293  

                                                 
280 5 § 1 st. JSL. 

281 5 § 2 st. JSL. 

282 Brattström 1992, s. 21. 

283 6 § JSL samt Brattström 1992, s. 21 f. 

284 6 § JSL. 

285 4 kap. 1 §. BL. Brattström 1992, s. 45. 

286 4 kap 5 § BL.  

287 2 § SägL. 

288 3-4 §§ SägL. 

289 2-3 §§ JSL. Ställföreträdaren har dock inte rätt att överlåta hela eller en del av fastigheten, pantsätta eller in-
teckna den, upplåta nyttjanderätt eller annan rättighet i fastigheten för längre tid än fem år. Se vidare 3 § 2 
st. 3 p. JSL.  

290 2 kap. 24 § BL. 

291 Brattström 1992, s. 47. 

292 Brattström 1992, s. 47. 

293 Brattström 1992, s. 47 f. 
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6.5.2 RH 147:83 
TR och HovR har prövat frågan om gränsdragning mellan samäganderätt och enkla bolag i 
RH 147:83. Rättsfallet behandlar två jord- och skogsbruksfastigheter som varit i samma 
släkts ägo sedan 1915. Efter arv och arvsavståenden uppgick antalet delägare till tolv. En av 
delägarna, Ingemar, var lagfaren ägare till hälften av fastigheterna efter att köpt dessa av sin 
moder. Ingemar stod även för skötseln av fastigheterna. Han erlade arrende, lämnade redo-
visning och utbetalade överskott till övriga delägare för deras andelar av fastigheterna. En 
viss livränta utbetalades även till huvuddelägarens mor. Två delägare till 3/48 vardera av 
fastigheterna begärde förordnande om försäljning enligt samäganderättslagen. Frågan gäller 
huruvida samäganderättslagens regler angående försäljning gäller eller om ett enkelt bolags-
förhållande har uppkommit mellan delägarna. 

TR ansåg det klarlagt att det mellan fastighetsägarna har förelegat en överenskommelse om 
fastigheternas drift, skötsel och disposition av avkastning. Genom denna överenskommelse 
anser domstolen att ett enkelt bolag har bildats mellan Ingemar och dennes syskon och att 
fastigheterna skulle ingå i detta bolagsförhållande. Senare ägare till fastigheten har godkänt 
detta avtal genom konkludent handlande. Eftersom bolaget inte blivit upplöst är samägan-
derättslagen inte tillämplig på fastigheterna och de två delägarnas ansökan lämnas utan bi-
fall. HovR anför att parterna i målet har blivit gemensamma ägare till fastigheterna genom 
arv eller andra fång som har sin grund i nära släktförhållanden varför presumtion föreligger 
för att egendomen innehas med samäganderätt enligt 1904 års lag. Vidare anförs att det i en 
promemoria angetts att samäganderättslagen är tillämplig och ägarna därför utgått från att 
så var fallet. Det har inte förekommit sådana omständigheter i målet som på ett avgörande 
sätt talar för att samäganderätten har övergått till ett bolagsförhållande. HovR meddelade i 
beslut att fastigheterna skulle utbjudas på offentlig auktion. Skiljaktiga fanns dock till 
domslutet och domskälen. Dessa angav att det inte finns någon bestämd skiljelinje mellan 
samägande enligt SägL och sådant samägande som sker i bolagsform. Varken lagtext eller 
praxis ger entydig vägledning för en generell lösning av detta gränsdragningsproblem. Vida-
re utreds vad ett enkelt bolag är och hur det kan komma att uppstå. Frågan om gränsdrag-
ning mellan samäganderätt och enkla bolag i målet och i övrigt anses vara en svårbedömd 
juridisk fråga och de skiljaktiga gör bedömningen att det bör utredas under vilka förhållan-
den gården innehades innan Ingemar och hans syskon inträdde som delägare. De skiljeakti-
ga finner att det uppkommit ett bolagsförhållande mellan parterna och att 19 § SägL därför 
inte är tillämplig. Talan fullföljdes och HD meddelade prövningstillstånd. Förlikning hade 
dock träffats mellan parterna och målet avskrevs från vidare handläggning.   

Rättsläget är oklart då domstolarna bedömer frågan väldigt olika och det hade varit intres-
sant med HD:s bedömning av frågan. Det finns ingen tydlig gränsdragning mellan sam-
ägande och enkla bolag såvida inget bolagsavtal har blivit upprättat mellan parterna. I likhet 
med de skiljaktiga i HovR anser vi att gränsdragningsproblematiken är svår och att parterna 
bör överväga hur de vill äga den gemensamma fastigheten. För att i längsta möjliga mån 
undvika konflikter kring gränsdragningen är det viktigt att upprätta avtal gällande parternas 
rättsförhållande. 

6.5.3 NJA 1980 s. 547 
Arne N och Albin L förvärvade genom köp en fastighet för bostadsändamål. De två be-
drev även ett enkelt bolag i vilket de ägnade sig åt yrkesmässigt fiske. Arne N avled senare 
och hans son, Kenneth N, övertog då hans andel i fastigheten genom arv. Kenneth N an-
sökte sedermera vid TR om försäljning av fastigheten på offentlig auktion enligt reglerna i 
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SägL. Kenneth N anförde att fastigheten var otjänlig som fiskefastighet och därför inför-
skaffats endast för bostadsändamål. Albin L bestred yrkandet och anförde att fastigheten 
förvärvades för att användas som bas för det strömmingsfiske de bedrev i Östersjön i bo-
lagsform och att SägL därmed inte kunde vara tillämplig. Dessutom skulle inkomsterna 
fördelas enligt följande: 

! 1/3 skulle gå till Arne N. 

! 1/3 skulle gå till Albin L. 

! 1/3 skulle gå till båt och redskap. 

Albin L anförde vidare att efter Arne N och Albin L blivit oense om hur driften av bolaget 
skulle bedrivas avbröts deras samarbete och Arne N flyttade sedermera från gården. 

TR anförde i sitt beslut att då fastighetens huvudsakliga ändamål var att användas som bo-
stad och eftersom strömmingsfisket inte bedrevs på vatten tillhörande fastigheten samt ef-
tersom fastigheten ej heller användes för landning av fångst, båtar eller förvaring av nät kan 
den ej anses ha använts för bolagets ändamål. TR finner därmed att SägL skall vara tillämp-
lig på fastigheten och därmed kan den bjudas ut till försäljning enligt Kenneth N:s yrkande. 

Beslutet överklagades och upptogs i HovR. HovR anförde att det inte är tillräckligt att fis-
ket inte bedrivits på fastighetens vatten och att fångsten ej landat på den för att avgöra om 
ett enkelt bolag föreligger. Det har dock i HovR framkommit att en fiskebåt legat förtöjd 
vid fastighetens brygga och att parterna vid flera tillfällen nyttjat anordningar och bodar för 
förvaring av de redskap som använts vid fisket. HovR anser att dessa omständigheter talar 
för att även fastigheten omfattas av bolagsförhållandet parterna emellan. SägL är därmed 
inte tillämplig och Kenneth N:s talan skall lämnas utan bifall. 

Målet överklagades åter och upptogs i HD där det avgjordes efter föredraganden. HD an-
förde att det framgått att Albin L och Arne N träffat avtal om att bedriva yrkesmässigt fiske 
i ett enkelt bolag och att de i detta syfte och för bostadsändamål förvärvade fastigheten. 
Det ansågs därmed finnas övervägande skäl för att parterna avsett att fastigheten skulle 
ingå i det enkla bolaget. SägL skall därmed inte vara tillämplig. HD fastställde med anled-
ning av det ovan anförda HovR:s dom. 

Detta röttsfall visar återigen på hur ett enkelt bolag kan uppkomma konkludent utan att det 
är samtliga parters egentliga vilja. I det fall två olika rättsförhållanden skall föreligga mellan 
parterna är det viktigt att detta kommer till uttryck i bolagsavtalet. Vid ett vagt eller för ge-
nerellt utformat avtal kan tvister lätt uppstå angående dess avgränsning. Stor vikt bör därför 
läggas vid utformningen av avtalet.  

6.5.4 NJA 1986 s. 402 
Tio personer hade en överenskommelse om att spela på tips. En av personerna underlät att 
lämna in en tipskupong som skulle ha varit vinstgivande om den hade varit inlämnad i tid. I 
och med delägarens handlande orsakade han övriga delägare skada. De övriga nio perso-
nerna väckte åtal mot svaranden och krävde honom på ersättning motsvarande den vinst 
som tipskupongen skulle genererat, med anledning av att ett bolag har bildats till följd av 
deras överenskommelse. Svaranden bestred detta yrkande och tillade att han aldrig uppfat-
tat att något bolag hade bildats. 
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Frågan som bedömdes var huruvida ett enkelt bolag hade bildats konkludent eller om det 
endast förelåg ett samarbete där eventuell vinst skulle delas lika mellan parterna. Målet upp-
togs i TR, HovR och HD. Alla tre instanser fann att även om det inte uppställts några fasta 
regler för hur verksamheten skulle bedrivas måste ett enkelt bolag anses ha bildats. Både 
HovR och HD fann att svaranden i enlighet med 4 kap. 2 § BL jämfört med 2 kap. 14 § 1 
st. BL skulle ersätta den skada som han uppsåtligen eller av oaktsamhat ådragit övriga bo-
lagsmän. HD fann dock att till följd av svarandens uppdrag och på grund av de förutsätt-
ningar enligt vilket uppdraget fullgjordes bör svarandens skadeståndsplikt jämkas enligt 
BL:s regler.294 HD dömer att svarandens oaktsamhet inte skall föreleda skyldighet att utge 
ersättning för utebliven vinst. 

Det här rättsfallet visar på ett tydligt sätt hur lätt ett enkelt bolag kan uppstå utan att något 
konkret avtal föreligger. Tolkat analogt, i jämförelse med samägande, kan slutsatsen dras att 
vad som i en delägares ögon är att betrakta som ett samägande, kan i en annan delägares 
ögon anses utgöra ett enkelt bolag. Otydlighet mellan delägarna, angående huruvida deras 
interaktion utgör samägande eller enkelt bolag, kan leda till tvister. Upprättande av avtal där 
rättsförhållandet bestäms skall därmed inte förringas. I det fall samägarna upprättar ett avtal 
sinsemellan, har åtgärder vidtagits för att undvika att tvister uppstår till följd av att parterna 
inte är ense om vilket rättsförhållande som föreligger. 

6.6 Villkor mellan delägare 
I det fall samäganderätt har uppstått genom gåva finns möjligheten att förena denna med 
villkor som begränsar dispositionsfriheten. Dessa villkor gäller för varje enskild delägare 
och inte enbart över fråga gällande disposition av hela objektet. Föreskrift gällande succes-
sionsordningen gäller med den begränsning som anges i lagen (1930:106) om vissa rätts-
handlingar till förmån för nyfödda.295 Villkor som begränsar dispositionsrätten kan även fö-
reskrivas genom testamente. Även här finns föreskrifter som begränsar möjligheten att be-
stämma successionsordningen.296  

6.6.1 NJA 1997 s. 72 
En jordbruksfastighet skänks år 1979 till givarens tre brorsbarn med en tredjedel var. I en 
till gåvobrevet separat handling, upprättas ett avtal mellan gåvogivaren och de tre gåvota-
garna, vari det bland annat stadgas att ”ingen av delägarna äger rätt att hos rätten söka att egendo-
men utbjudes till försäljning (lag om samäganderätt av 1904 § 6)”. Två av delägarna yrkar i en an-
sökan till TR att fastigheten skulle utbjudas till försäljning på offentlig auktion, enligt 13 § 
SägL. Den tredje och siste delägaren bestred yrkandet och gjorde gällande att SägL inte var 
tillämplig på området då lagen i fråga inte hade retroaktiv verkan, eller att den genom avta-
let mellan parterna satts ur kraft. skydda 

TR fann att JSL är tillämplig och att fastigheten skall utbjudas på offentlig auktion. HovR, å 
sin sida, lämnade överklagandet utan bifall efter ett resonemang om huruvida JSL kan verka 
retroaktivt eller ej. Då JSL saknar övergångsbestämmelse hänvisas till förarbetena297, där det 
                                                 
294 2 kap. 14 § 1 st. BL. 

295 Walin 2000, s. 132. 

296 9 kap. 2 § ÄB.  

297 Prop. 1988/89:9 s. 30.  
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anges att lagen är avsedd att tillämpas även på samäganderättsförhållanden uppkomna före 
lagens ikraftträdande. HovR finner att en sådan tillämpning stämmer väl överens med de 
syften lagen är avsedd att främja och att det inte föreligger några hinder att tillämpa den nya 
lagen. Vad gäller förköpsklausulen hänvisas till praxis298, där det fastslagits att en utfästelse 
om förköpsrätt av fast egendom inte är bindande för parterna. Undantag har dock gjorts 
när överlåtelsen skett genom gåva, under förutsättning att bestämmelsen tas in i gåvohand-
lingen.299 HovR fann med anledning av att förköpsklausulen inte togs med i gåvohandling-
en att förköpsavtalet inte är att anses som giltigt och att det därmed inte kan hindra en för-
säljning. Efter utredning om vilken lag som är tillämplig i det här fallet fann HD att rätten 
att påfordra upplösning av samägandeförhållandet kan inskränkas genom förbehåll vid gåva 
eller testamente, oavsett om detta skett före eller efter lagens ikraftträdande. Även HD 
vänder sig till praxis gällande rätten att uppställa villkor i gåvobrev.300 Gåvobrevet och avta-
let är dagtecknade samma dag och underskrivna av såväl gåvogivare som gåvotagare. Vida-
re innehåller gåvobrevet en hänvisning till avtalet och avtalet en hänvisning till gåvobrevet, 
vilket ytterligare markerar ett samband mellan handlingarna. Domstolen ansåg därför att 
det föreligger en så nära anknytning mellan gåvobrevet och avtalet att det finns skäl att be-
trakta dessa som en enda rättshandling, med innebörden ”att fastigheterna överlåtits som gåva på 
vissa av givaren föreskrivna och gåvotagarna accepterade villkor”.301 HD ändrar därför HovR beslut 
och lämnar de två gåvotagarnas talan utan bifall. 

Det kan ur detta rättsfall utläsas att för att ett villkor intaget i avtal ska anses vara gällande 
krävs att det skrivs i samband med gåvobrevet. Gåvobrevet och avtalet måste således ha en 
så nära anknytning att det finns skäl att beakta dessa som en enda rättshandling. För att 
undvika att konflikter uppstår är det dock bäst för alla parter att eventuella villkor anges di-
rekt i gåvobrevet. 

6.6.2 NJA 2000 s. 262 
Överlåtande generationen valde i detta mål att, genom gåva, genomföra ett generationsskif-
te av gården Rickeby 8:1 till sina två söner, Hans R och Lisse R. Rickeby 8:1 utgörs av en 
sammanläggning av fastigheterna Rickeby 3:1 och 5:1. I gåvobrevet infördes villkor. Den 
överlåtande generationen förbehöll sig nyttjanderätten till en av mangårdsbyggnaderna med 
tillhörande trädgård och fritidshus. De villkorade även om att gåvotagaren eller hans rätts-
innehavare, under givarnas livstid, inte får sälja, inteckna eller belåna hela eller delar av fas-
tigheten utan givarnas eller efterlevande givares samtycke. Inteckning fick dessutom endast 
sökas av gåvotagarna gemensamt. Ytterligare föreskrevs att gåvotagarna eller deras rättsin-
nehavare inte fick påkalla försäljning enligt SägL. SägL skulle överhuvudtaget inte äga till-
lämpning på gåvan. Sönerna godtog gåvan inklusive villkor. Inskränkningarna i förfogande-
rätten fördes in i fastighetsboken. Fem år efter överlåtelsen avstyckades Rickeby 8:1 och 
Rickeby 8:6. Fastigheten Hemsta 5:1 köptes av sönerna gemensamt. 

När kvinnan i den överlåtande generationen avlidit valde den efterlevande maken att ändra 
villkoren i gåvobrevet. Mannen föreskrev att nyttjanderätten till mangårdsbyggnaden med 

                                                 
298 NJA 1981 s. 897 och NJA 1994 s. 69. 

299 4 kap. 3 § och 29 § JB. 

300 NJA 1981 s. 897 och NJA 1994 s. 69. 

301 NJA 1997 s. 72. 
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tillhörande trädgård och fritidshus skulle upphöra. Vidare förordnade han att villkoret an-
gående SägL:s tillämpning inte skulle bestå med den verkan att sönerna nu kunde påkalla 
försäljning av fastigheten. 

Ägarförhållandena ändrades sedermera och 23 år efter övertagandet såg det ut som följer: 

Fastighet Ägare Andel 
   
Rickeby 8:1 Hans R 1/2 
 Göran R 1/8 
 Annicka R 1/8 
 Anna-Lena R 1/8 
 Eva-Lotta R 1/8 
   
Rickeby 8:6 Hans R 1/2 
 Lisse R 1/2 
   
Hemsta 5:1 Hans R 1/2 
 Stina R 1/2 

 

Hans R ansökte sedan vid TR i Enköping om att fastigheterna Rickeby 8:1 och 8:6 samt 
Hemsta 5:1 skulle försäljas vid offentlig auktion. Som skäl anförde han att delägarna inte 
kunde komma överens om fastigheternas förvaltning. Yrkandet bestreds av tre av delägar-
na. Övriga delägare valde att inte yttra sig. TR valde att titta på varje fastighet för sig. 

Hemsta 5:1 

TR övervägde här huruvida SägL är tillämplig på lantbruksfastigheten eller om samägandet 
skall ses som ett enkelt bolag. Ett avtal finns tecknat mellan parterna som tyder på att de i 
efterhand har sökt ekonomiskt reglera en skogsavverkning som Stina R låtit utföra. Något 
avtal om att bedriva förvärvsverksamhet anses därmed inte föreligga och SägL skall därmed 
vara tillämplig. Hans R har därmed rätt att begära försäljning på offentlig auktion.302 

Rickeby 8:6 

Fastigheten omfattas av SägL. TR tolkar tillägget som gjort i gåvobrevet att även omfatta 
Rickeby 8:6 även om den avstyckats från Rickeby 8:1. Frågan som måste utredas är huruvi-
da tillägget är giltigt. Gåva av fast egendom är att betrakta som ett benefikt avtal och där-
med torde givaren ensidigt kunna ändra villkor som uppställts i dennes intresse. Syftet med 
det uppställda överlåtelseförbudet torde ha varit att trygga föräldrarnas intresse av att nyttja 
mangårdsbyggnaden under deras levnad. Eftersom makan nu avlidit finner TR att maken 
bör ha rätt att ensidigt upphäva förbudet. Angående bevittning av gåvobrev saknas be-
stämmelser avseende fast egendom. Lisse R yrkade att fadern inte förstod vad han under-
tecknade när han skrev under tillägget till gåvobrevet eftersom han då var till åren kommen. 
TR finner att hans yrkande inte har kunnat styrkas. Gåvobrevet skall med anledning av det 
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ovan anförda vara tillämpligt och Hans R har därmed rätt att begära försäljning på offentlig 
auktion. 

Rickeby 8:1 

Denna fastighet är en lantbruksenhet som ägs av fem personer och skall därmed omfattas 
av JSL.303 Enligt JSL kan vardera delägare begära att fastigheten säljs på offentlig auktion 
såvida det inte finns synnerliga skäl för anstånd. Sådana skäl skall i så fall uppvisas av de 
andra delägarna. Varken JSL eller dess förarbeten ger något svar på huruvida det aktuella 
överlåtelseförbudet skulle kunna innebära hinder mot försäljning. TR fann att sådana över-
låtelseförbud som upprättats innan JSL:s tillkomst skall gälla. Efter faderns tillägg i gåvo-
brevet finns inget som hindrar försäljning. TR finner även att eftersom de synnerliga skäl 
som åberopats inte är av den karaktär att de kan komma att ändras inom en överskådlig tid 
skall anstånd ej beviljas. 

Målet överklagades till HovR. Dock återkallade Stina R sitt överklagande gällande Hemsta 
5:1 och därmed vann TR:s beslut laga kraft i den delen. Vid HovR yrkades att faderns 
namnteckning på tillägget varit förfalskad eller att det åtminstone inte varit hans yttersta vil-
ja. Förhör hölls även med Lisse R, Egon R, Lillemor S, Hans R, Ragnar Härlin, Holger Bo-
din och Kerstin R. 

HovR finner att eftersom samtliga hörda personer, med undantag för Ragnar Härlin och 
Holger Bodin, är släkt och att det dem emellan råder stora motsättningar, skall det som 
framkommit vid förhören värderas med stor försiktighet. HovR finner även att det inte har 
visats fog för att namnteckningen skulle vara förfalskad eller att innehållet inte skulle mot-
svara faderns vilja. HovR finner även att fadern har rätt att, efter moderns död, ensidigt 
ändra villkoret. Angående tilläggsgåvobrevets formkrav finns inget uttryckligt formkrav 
uppställt i JB som inskränker förvärvarens rätt att överlåta fastigheten. HovR finner heller 
inget annat skäl för att tillägget skulle vara behäftat med formfel. Angående tilläggets om-
fattning finner HovR i likhet med TR att tillägget även skall omfatta Rickeby 8:6. HovR 
lämnar därmed målet utan bifall. 

Målet överklagades till HD där det avgjordes efter föredragning. HD anförde att sedan en 
gåva har fullbordats kan en givare inte ensidigt ändra ett uppställt villkor såvida det inte är 
ett villkor som är uppställt enbart i givarens eget intresse. Avgöras bör därför hur villkoret 
angående överlåtelseinskränkningen i gåvobrevet är uppställt där hänsyn skall tas till övriga 
villkor. HD finner att villkoren är uppställda i gåvotagarnas intresse, inte givarnas, för att 
skydda dem mot att ena brodern intecknar eller säljer fastigheten utan att båda är överens 
om det. Avsikten med gåvan var att bröderna gemensamt skulle bruka fastigheten. Det är 
inte tillräckligt att avsikten inte har följts för att en av givarna skall erhålla ensidig rätt att 
ändra villkoret. Med anledning av detta ändrar HD de lägre instansernas avgöranden och 
beslutar att lämna Hans R:s ansökan om försäljning på offentlig auktion utan bifall. 

Rättsfallet visar på flera känsliga områden gällande samägande. I rättsfallet uppvisas att 
samägande mellan två kan fungera väl, men att det försvåras ju fler som blir inblandade. 
Dessutom framgår det hur enkelt ett samägande kan komma att ses som ett enkelt bolag, 
även om så inte blev fallet i detta mål. Ett bolag kan uppstå utan att det är samtliga parters 
egentliga vilja med samarbetet och av detta framgår att gränsen mellan samäganderätt och 
enkla bolag är väldigt tunn. Huvuddelen i målet handlar dock om villkor vid gåva. Villkor 
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som förs in i gåvobrev kan vara fördelaktiga för gåvotagaren, men de kan även innebära 
stora nackdelar då de kan verka hämmande för gårdens utveckling och drift. När gården 
och ägandet förändras kan det vara svårt att avgöra hur villkoren skall följas och på vilka 
delar de är tillämpliga, i detta fall vilka fastigheter som skall omfattas. I det fall ett villkor 
har upprättats till fördel för gåvotagaren av flera givare, får detta inte ensidigt ändras av en 
givare sedan gåvan fullbordats. Endast villkor som är uppställda i givarens eget intresse får 
under sådana omständigheter ändras. Det är därför viktigt att noga överväga vilka villkor 
som bör föras in i gåvobrev och i vilken omfattning dessa skall gälla.  

6.7 Jordbruksfastighet samägd av två personer 
Den grundläggande principen för samäganderätt är att två eller flera fysiska eller juridiska 
personer gemensamt skall äga ett konkret föremål såsom exempelvis en bil eller ett hus. 
Det finns dock undantag från denna huvudregel vilka är uppräknade i 19 § SägL. I det fall 
minst tre personer samäger en jordbruksfastighet är SägL enbart tillämplig i vissa delar och 
särskilda förvaltningsregler finns att finna i JSL.304 Varje delägare i ett samäganderättsförhål-
lande har rätt till en viss kvotdel av egendomens värde. Denna kvotdel utgörs av en ideell 
andel, även kallad värdekvot, i hela egendomen. Vidare är det denna ideella andel som be-
stämmer varje delägares del av såväl intäkter som kostnader för den samägda egendo-
men.305 Delägarna svarar dock solidariskt mot tredje man vad gäller kostnader.306 

Av SägL följer att allt förfogande över godset skall ske med samtliga delägares samtycke, 
såvida inte åtgärden påkallas av en ”nödsituation” som kräver att beslut fattas för att inte 
egendomen skall förstöras, helt eller delvis. Vid sådana ”nödbeslut” skall de delägare som 
har möjlighet närvara. Beslutet är dock bindande även för dem som inte kunde närvara då 
beslutet togs.307 Denna enighet gäller dock inte för vardera delägare då de önskar förfoga 
över sin egen ideella andel. Varje delägare har rätt att själv förvalta sin egen andel på det 
sätt han själv önskar, utan att de övriga delägarna kan göra någon relevant rättslig invänd-
ning.308  

Till följd av kravet på enighet i SägL kan förfogandet av fastigheten medföra flertaliga pro-
blem som kan leda till att driften av fastigheten blir mindre effektiv. Många viljor kan göra 
det svårt att fatta ett samstämmigt beslut.309 Som ett försök att underlätta situationer då del-
ägarna inte kan komma överens, finns en möjlighet för delägare att hos rätten ansöka om 
att egendomen skall stå under förvaltarskap av en god man.310 Om en sådan utses skall 
denne förvalta egendomen i delägarnas gemensamma intressen.311 Ytterligare ett alternativ 
att lösa interna motstridigheter är att upplösa samäganderätten genom att, hos tingsrätten, 

                                                 
304 Se vidare i avsnitt 6.8. 

305 Brattström 1992, s. 13. 

306 Prop. 1988/89:9.  

307 2 § SägL. Se även Brattström 1992, s. 13. 

308 Brattström 1992, s. 14. 

309 Brattström 1992, s. 14. 

310 3 § SägL.   

311 4 § SägL. 
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ansöka om att fastigheten skall försäljas på offentlig auktion. Sådan auktion skall ej genom-
föras om en delägare kan påvisa synnerliga skäl för anstånd.312 Paragrafen som reglerar 
denna typ av försäljning är dock inte tvingande och kan därmed avtalas bort om samtliga 
delägare är ense om det.313 Angående fast egendom skall den, om det är möjligt, klyvas istäl-
let för att säljas om någon av delägarna istället begär det.314 

6.7.1 Klyvningsregler 
SägL:s 7 paragraf behandlar frågan om klyvning. Paragrafen är tillämplig på såväl samägan-
de mellan två som sådant samägande som omfattas av reglerna i JSL.  Regeln stadgar att 
fastighet som ägs med samägande får klyvas enligt reglerna i FBL 11 kapitel.315 Denna regel 
har företräde framför försäljning. Om en samägare önskar upplösa samägandeförhållandet 
via klyvning istället för genom försäljning skall han ansöka om det, innan försäljningsansö-
kan blivit slutligt prövad, där ansökan om försäljning gjorts. Rätten är vid klyvningsansökan 
skyldig att låta ansökan om försäljning vila tills det blivit utrett huruvida klyvning kan ske. 
Rätten är dessutom skyldig att ge nödig tid för klyvningsansökan att inkomma om den inte 
redan gjort det. Om det i högre instans visas att klyvning har sökts finns dock inga hinder 
mot att försäljning trots det sker oavsett om klyvning kommer till stånd eller ej.316 

Reglerna i FBL stadgar att en samägd fastighet genom klyvning får uppdelas i lotter som 
var för sig kan bilda fastigheter eller ingå i en sammanläggning. Klyvning skall ske på ansö-
kan av en samägare. Särskild lott utdelas till de samägare som så begär och gemensam lott 
kan utdelas till de som begär att så skall ske. Om samägare ej uttryckligen har kommit med 
en begäran om sin lott erhåller han eller hon en gemensam lott. I de fall fastigheten inte 
kan delas upp efter samägarnas önskemål skall gemensam lott utges i möjligaste mån med 
hänsyn till lagens tredje kapitel där reglerna om villkor för fastighetsbildning regleras.317 En-
ligt FBL får klyvning endast ske om någon lott kan utläggas enligt yrkande.318 Klyvning 
skall utföras på sådant sätt att minsta möjliga olägenhet uppstår och till en skälig kostnad.319 
För avstyckningskostnaden svarar sökanden.320 

                                                 
312 6 § SägL. 

313 Brattström 1992, s. 14. 

314 7 § SägL. Se vidare i Brattström 1992, s. 14. 

315 Fastighetsbildningslag (1970:988) omtryckt i (1992:1212). 

316 7 § sista men. SägL. Se även Walin 2000, s. 179. 

317 11 kap. 1 § FBL. 

318 11 kap. 3 § FBL. 

319 11 kap. 7 § FBL. 

320 11 kap. 10 § FBL. 
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6.7.2 Samäganderättsavtal 
”Vi rekommenderar därför att man undviker samäganderätt och i största möjliga utsträck-
ning överlåter till ett barn. Skulle familjen ändock välja samäganderätt är det viktigt att 
man reglerar förvaltningen med ett omsorgsfullt utformat avtal delägarna emellan.”321 

Ett samäganderättsavtal rekommenderas av Johnny Borgström då en jordbruksfastighet 
skall ägas med samäganderätt.322 Ett samäganderättsavtal är ett sätt att reglera frågor i för-
väg innan en eventuell tvist uppkommer. Ägarna bör därför fundera igenom hur de vill att 
olika saker skall regleras vid en eventuell uppkomst. Då SägL är dispositiv kan ägarna avtala 
mer eller mindre fritt om till exempel förvaltningen av gården, företrädare och hur avkast-
ningen skall fördelas. En hembudsklausul rekommenderas då denna innebär att den sam-
ägare som vill sälja sin del först måste vända sig till dem som omfattas av hembudsklausu-
len.323 Med en hembudsklausul kan därför gården hållas inom familjen, vilket många gånger 
är ett önskemål från den överlåtande generationen.  

6.8 Jordbruksfastighet samägd av tre eller fler 
I de fall en jordbruksfastighet samägs av tre personer eller fler skall, som ovan nämnts, JSL 
i vissa delar ersätta SägL. JSL ersätter närmare bestämt SägL:s 2-6 paragrafer. Övriga be-
stämmelser i SägL skall dock fortfarande tillämpas på sådana jordbruksfastigheter som be-
rörs av JSL.324 En anledning till att JSL infördes 1989 är att drygt 65 procent av Sveriges 
landareal utgörs av skogs- och jordbruk. Detta motsvarar ett stort samhällsekonomiskt vär-
de och det är därför viktigt att de förvaltas och brukas på ett produktivt och ändamålsenligt 
sätt.325 Vid samägande mellan två personer handlar det ofta om makar eller sambor. Sådant 
samägande leder mer sällan till problem i driften då de oftast har samma syfte och mål med 
ägandet. Vid samägande mellan tre eller fler uppstår dock en rad problem såsom svårighe-
ter att komma överens om fastighetens drift. Ofta var det även svårt för myndigheter att 
komma i kontakt med delägarna eller någon som kunde företräda dem. Ett av de viktigaste 
problemen var SägL:s regler om förvaltning, beslut och representation. SägL:s krav på 
enighet vid fattande av beslut ledde många gånger till stora svårigheter med passivitet som 
följd. Sådan passivitet innebar inte bara konsekvenser för samägarna och driften utan även 
för tredje man och myndigheter. Om delägarna inte själva begärde att rätten förordnande 
en god man för att sköta förvaltningen av fastigheten blev myndigheter ofta tvungna att 
rikta förelägganden till vardera samägare istället för att på ett effektivt sätt göra upp i 
godo.326 Med anledning av dessa dilemman utarbetades JSL.327 JSL ansågs kunna lösa de 
praktiska problem som uppstod då jordbruksfastigheter samägdes av tre eller fler. Genom 

                                                 
321 Information hämtad ur internt material från LRF Konsult som erhölls vid intervju med Emeli Olaison 

2008-11-20. 

322 Enligt intervju med Johnny Borgström, 2008-12-03. 

323 Enligt intervju med Siwert Axelsson, 2008-12-15. 

324 1 § JSL. 

325 Prop. 1988/89:9. 

326 Brattström 1992, s. 16 f. 

327 Prop. 1988/89:9. 
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nya bestämmelser i JFL löstes de politiska problemen, eftersom de nya bestämmelserna 
försvårade uppkomsten av nya samäganderättsförhållanden.328 

De nya bestämmelserna i JSL innebär bland annat att samägarna är tvungna att genom om-
röstning utse en ställföreträdare som skall sköta den löpande förvaltningen och represente-
ra samägarna gentemot tredje man i frågor som rör fastigheten. Ställföreträdaren skall regi-
streras i fastighetsboken och kan vara en utomstående person.329 Då JSL:s regler är tving-
ande, med undantag för lagens 9-11 paragrafer, kan tingsrätten förordna en ställföreträdare, 
om en sådan inte har utsetts, om samägare eller myndighet begär det eller då ställföreträda-
ren begär att tingsrätten sätter någon annan i hans/hennes ställe.330 Ställföreträdarens upp-
drag gäller tills vidare och avbryts först då ny ställföreträdare har registrerats.331 Det krav på 
enighet som är uppställt i SägL har i och med ikraftträdandet av JSL ersatts med majori-
tetsbeslut i frågor där ställföreträdaren har rätt att representera fastigheten. Varje samägares 
röstetal räknas ut efter dennes andel i fastigheten.332 Omröstning kan ske muntligt eller 
skriftligt eller som en kombination av de båda.333 Varje delägare har, som ett skydd för mi-
noriteten, rätt att begära offentlig försäljning av fastigheten. Denna rättighet skall endast 
nekas om övriga delägare kan påvisa synnerliga skäl angående varför den inte skall säljas.334 

6.9 Utmätning av samfällt gods 
Eftersom samägd egendomen ingår i ägarens förmögenhet och då samägande klassas som 
obligationsrättsligt, kan samfällt gods utmätas.335 Viss egendom kan dock undantas från 
utmätning om de omfattas av de så kallade beneficiereglerna i UB.336 En förutsättning för 
att utmätning skall få ske är att det belopp som utmätningen inbringar, efter avdrag för de 
kostnader som uppkommer vid utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvar-
lig.337 Om utmätning har skett i gods som omfattas av SägL kan sökanden, gäldenären eller 
annan delägare begära indragning vilket innebär att kronofogdemyndigheten förordnar att 
hela godset skall säljas.338 När kronofogden fattat beslut om indragning anses hela egendo-
men vara utmätt.339 I det fall indragning inte begärs skall den utmätta andelen avyttras vid 

                                                 
328 Brattström 1992, s. 17. 

329 2 § 1 st. JSL. Se även prop. 1988/89:9. 

330 2 § 2 st. JSL. 

331 2 § 4 st. JSL. 

332 5 § JSL. Se även Brattström 1992, s. 21. 

333 6 § JSL. Se även Brattström 1992, s. 21. 

334 13 § JSL. 

335 Walin 2000, s. 29. Se vidare Flodin i SvJT nr. 3 2008, s. 275. 

336 4 kap. 2 § Utsökningsbalken (1981:774) jämfört med 5 kap. UB. 

337 4 kap. 3 § UB. 

338 8 kap. 8 § UB. Se vidare Flodin i SvJT nr. 3 2008, s. 275. 

339 8 kap. 9 § 1 st. UB. 
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exekutiv försäljning.340 Exekutiv försäljning medför risken att egendomen säljs till underpris 
vilket innebär att det i vissa fall kan vara mer lönsamt att istället begära indragning.341 

6.10 Praktikfall – Gåva till flera barn med samägande 
Ulla och Sixten har vid diskussioner om generationsskifte haft svårt att besluta sig för vilket 
av barnen som skall få gården. De har dock bestämt sig för att skiftet skall ske genom gåva. 
Inte heller diskussioner med barnen har lett till någon lösning angående vem som skall ta 
över gården. Barnen är dock rörande ense om att gården absolut inte får lämna familjen, då 
den har ett stort affektionsvärde för dem allihop. De har alla fina barndomsminnen från 
gården och har spenderat ledig tid och lov med mamma Ulla ute i skogen, på åkern och i 
ladugården. Barnen har även mindre glada minnen från gården då den på tidigt 90-tal gick 
mindre bra till följd av den rådande finanskrisen, en händelse som inte endast påverkade 
gårdens lönsamhet utan även satte spår i familjens humör. Sviterna efter stormarna Gudrun 
och Per är något som familjen heller inte ser tillbaka på med glädje. 

Med anledning av att alla barnen är överens om att gården inte får lämna familjens ägo och 
eftersom alla tre fortfarande trivs och spenderar mycket tid där, beslutar sig Ulla och Sixten 
för att ge bort gården till alla tre barnen gemensamt. På så sätt behålls gården inom familjen 
och det uppstår rättvisa mellan syskonen. Ulla och Sixten vill dock ha viss ekonomisk er-
sättning för gåvan och de vill dessutom behålla skogskontot. 

6.10.1 Beräkningar – samägande 
I samband med gåvan övergår den sparade räntefördelningen i barnens ägo. Eftersom Ulla 
behåller skogskontot behöver det inte tas upp till beskattning.342 För att få fram gåvans 
”riktiga värde” måste den latenta skatteskulden räknas ut. Den latenta skatteskulden på fas-
tigheten beräknas på fastighetens marknadsvärde med uppdelning på näringsdel och pri-
vatdel. 

Näringsdel   Privatdel   

Åker- och betesmark 730 000 Tomtmark 120 000 

Skogsmark 2 285 000 Bostadsbyggnad 465 000 

Ekonomibyggnader 400 000     

Summa 3 415 000 Summa 585 000 

Procentdel 85343 Procentdel 15344 

                                                 
340 8 kap. 9 § 2 st. UB. 

341 Flodin SvJT nr. 3 2008, s. 275. 

342 21 kap. 39 § 2 st. IL. 

343 Taxeringsvärdet på de delar av fastigheten som hör till näringsdelen, det vill säga åker- och betesmark, 
skogsmark och ekonomibyggnader, delas med det totala taxeringsvärdet. 2 560 000 / 3 000 000 = 0, 8533. 

344 Taxeringsvärdet på de delar av fastigheten som hör till privatdelen, det vill säga tomtmark och bostads-
byggnad, delas med det totala taxeringsvärdet. 440 000 / 3 000 000 = 0, 1466. 
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4 000 000 * 0,85 = 3 400 000 

4 000 000 * 0,15 = 600 000 

Vid beräkning av skatt på kapitalvinst skall omkostnadsbeloppet dras bort från försälj-
ningspriset. 

Skatt på näringsdelen   
Försäljningspris 3 400 000 
   -   Omkostnadsbelopp (14 000 + 300 000)345 

Kapitalvinst 3 086 000 
 

På kapitalvinsten skall 90 procent beskattas i inkomstslaget kapital till en skattesats på 27 
procent. 3 086 000 * 0,27 = 833 220 kronor. 

Skatt på privatdelen   

Försäljningspris  600 000 

-          Omkostnadsbelopp (4 000 + 10 000 + 140 000)346  

Kapitalvinst 446 000 
 

Kapitalvinsten på privatdelen skall beskattas till 22/30 beskattas i inkomstslaget kapital. 
Detta ger en skatt på 22 procent. 446 000 * 0,22 = 98 120 kronor. 

Värdet på gården efter borträknandet av den latenta skatteskulden blir således: 4 000 000 - 
(833 220 + 98 120) = 3 068 660 kronor. 

Efter att familjen har räknat ut värdet på gården efter borträknandet av den latenta skatte-
skulden börjar familjen fundera över den ekonomiska kompensationen till föräldrarna. Ulla 
och Sixten anser att vardera barn bör ge dem en ersättning på 500 000 kronor, vilket ger en 
total ersättning på 1 500 000 kronor. Detta värde ligger under 85 % av taxeringsvärdet och 
utgör därmed en gåva samt påkallar ingen stämpelskatt. Beloppet är, vid sidan av Sixtens 
pokerspelande, mer än tillräckligt för att Ulla och Sixten skall känna sig ekonomiskt trygga-
de inför framtiden. 

                                                 
345 14 000 är den del av anskaffningspriset som härrör sig till näringsdelen. 300 000 härrör sig till de ekonomi-

byggnader som uppfördes år 1987. 

346 4 000 är den del av anskaffningspriset som härrör sig till näringsdelen. 10 000 härrör sig till indragandet av 
vatten 1944 och 140 000 härrör sig till den totalrenovering som gjordes år 1997. 
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6.11 Samägande efter överlåtelse genom gåva – första gene-
rationen 

Eftersom Ulla och Sixten varken kunde bestämma sig för vilket barn som var bäst lämpat 
att ta över gården och eftersom de heller inte ville särbehandla något av barnen, valde de att 
ge bort gården till alla tre barnen gemensamt under samägande. I gåvobrevet valde de att 
föra in villkor om att gården inte fick pantsättas eller belånas. De valde dessutom att villko-
ra om att gården skulle utgöra barnens enskilda egendom, utan möjlighet att göra om till 
giftorättsgods. Ulla och Sixten ville nämligen absolut inte att gården, som har funnits i Ullas 
familj under tre generationer, skulle försvinna ur familjens ägo. Ulla och Sixten blev vid 
överlåtelsen rådda till att tänka sig noga för innan de villkorade överlåtelsen. Trots denna 
uppmaning ansåg de att de villkor de fört in inte skulle kunna medföra några som helst 
nackdelar, utan att de tvärtom bara utgör fördelar för barnen. På detta sätt kan de inte för-
lora gården till någon utomstående, vid till exempel äktenskapsskillnad, och de kan heller 
inte begå misstaget att dra på sig höga lån som lönsamheten på gården inte kan finansiera. 

Sedan överlåtelsen har nu 15 år förflutit. Vare sig Ulla eller Sixten finns i livet. Petter bor 
permanent på gården med sin fru och sina två barn. Johanna-Louise bor kvar i Växjö och 
Niklas bor med sin fru Anette och deras barn på granngården. 

Petter behöver en ny maskin för att hänga med i lantbrukandets tidsutveckling. På grund av 
avsaknaden en sådan maskin har lönsamheten sjunkit kraftigt. Hans fru kan tänka sig att gå 
in med pengar för att finansiera köpet, men har som krav att Petter i så fall gör om sin del 
till giftorättsgods. Petter förklarar för sin fru att det inte är möjligt på grund av det villkor 
som Ulla och Sixten skrev in i gåvobrevet. Hans fru känner sig oerhört sårad och förklarar 
att hon inte vill satsa pengar på fastigheten eftersom hon riskerar att förlora dessa pengar 
vid en eventuell framtida skilsmässa till följd av att gården är Petters enskilda egendom. 
Petter blir förtvivlad och börjar leta efter alternativa lösningar till finansiering, men efter-
som han varken får pantsätta eller belåna gården på grund av de övriga villkoren i gåvobre-
ven känner han sig tvungen att vända sig till sina två syskon för hjälp. Niklas och Johanna-
Louise förklarar, vid Petters förfrågan om pengar, att de har tröttnat på att ha så mycket 
pengar bundna i en gård som de inte ens känner att de har någon anknytning till längre. De 
vill få ut dessa pengar för att kunna förverkliga sina livsdrömmar och förklarar, till Petter 
stora sorg, att de vill sälja sina kvoter. Petter som inte har ekonomi att köpa deras kvoter 
vägrar att sälja gården vilket leder till att Niklas och Johanna-Louise väljer att klyva gården 
eller eventuellt sälja den på offentlig auktion. Gården som har funnits i familjens ägo i tre 
generationer går dem nu ur handen.  

6.12 Samägande efter överlåtelse genom gåva – andra gene-
rationen 

Ponera att samägandet i den första generationen fungerade väl och att Petter, Niklas och 
Johanna-Louise nu har börjat bli till åren och därmed planerar att låta gården genomgå yt-
terligare ett generationsskifte. De tre syskonen har inte upplevt samägandet som särskilt 
problematiskt och ser därför gärna att deras barn tar över på samma villkor som de gjorde. 

Vardera syskon har tre barn, vilket innebär att den andra generationens samägande kom-
mer omfatta nio personer och nio viljor. Endast Petters barn har bott på gården. Niklas 
barn har vuxit upp på granngården efter det att familjen har flyttat från Stockholm för att ta 
över hans frus familjegård. Johanna-Louises barn har vuxit upp i Växjö. Det är därmed en-
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dast Petters barn som har en direkt känslomässig anknytning till gården. Gården har under 
Petters förvaltande stigit rejält i värde.  

Hur kommer detta samägande att fortskrida? Istället för samägande mellan tre personer 
som alla har en emotionell anknytning till gården skall istället nio personer samspela för att 
få gården att fortsätta blomstra. Det går inte många år innan olika viljor angående driften av 
gården orsakar osämja mellan kusinerna. Dessutom är fem av dem inte det minsta intresse-
rade av att behålla gården överhuvudtaget och vill därför klyva gården. Familjegården splitt-
ras och faller sedermera ur händerna på släkten. Flera generationers stolthet som har upp-
arbetats med blod, svett och tårar går nu förlorad. 

6.13 Sammanfattning 
Samägande föreligger då två eller flera innehar äganderätt i samfälld egendom och uppstår 
främst genom legalt arv. Det kan även uppstå till följd av testamente, gåva, köp, byte eller 
arvsavstående. Cirka en tredjedel av Sveriges jord- och skogbruk ägs idag med samägande. 
Varje delägare äger en så kallad ideell andel i fastigheten och äger därmed ingen bestämd 
del av gården. Den ideella andelens storlek avgör hur stor del av gårdens intäkter och kost-
nader som tillkommer vardera delägare. 

Området regleras av två lagar, dels lagen om samäganderätt som antogs 1904 och dels lagen 
om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter som antogs 1989. SägL är tillämplig 
på alla samäganderättsförhållanden, men lagens 2-6 paragrafer skall ersättas av JSL gällande 
jordbruksfastigheter som ägs av tre eller fler. Angående förvärv av fastigheter taxerade som 
lantbruksenheter skall även jordförvärvslagen tillämpas. Enligt denna lag krävs i vissa fall 
förvärvstillstånd, vilket kan försvåra uppkomsten av samägande. 

Mellan samägande och enkla bolag finns ingen tydlig gränsdragning såvida inget bolagsavtal 
har tecknats mellan parterna. Gränsdragning är dock av stor betydelse då olika lagar är ti
lämpliga beroende på hur ägandet klassificeras. Skulle ägandet anses utgöra ett enkelt bolag 
regleras rättsförhållandet av lagen om handelsbolag och enkla bolag. Vid samägande tilläm-
pas istället SägL och eventuellt JSL. Ett enkelt bolag föreligger om två eller fler bedriver 
verksamhet i bolagsform utan att bolaget utgör ett handelsbolag. Till skillnad från handels-
bolag registreras inte enkla bolag vilket leder till att likheter lätt kan uppstå med samägande. 
Tre rekvisit skall vara uppfyllas för att ett enkelt bolag skall anses bildat. Dessa rekvisit är 
att ett avtal har kommit till stånd mellan parterna, gemensamt bolagsändamål skall finnas 
samt en förpliktelse för bolagsmännen att verka för bolagets gemensamma ändamål. Angå-
ende bolagsavtalet finns inget formkrav varför det även kan ingås konkludent. Vid sam-
ägande krävs inget avtal, det kan därmed vara svårt att avgöra när ett enkelt bolag har in-
gåtts konkludent eller om rättsförhållandet skall utgöra samägande. 

Vid samägandets uppkomst, genom gåva eller testamente, kan villkor ställas på ägandet. 
Sådana villkor kan komma att begränsa dispositionsfriheten, men uppkommer ofta i syfte 
att värna om fastigheten och övertagaren. Sådana villkor kan exempelvis handla om hem-
budsförbehåll, överlåtelseförbud, förbud mot att belåna fastigheten och dylikt. Villkoren 
bör, för att vara gällande, föras med i gåvobrevet eller testamentshandlingen. Enligt praxis 
kan det dock vara tillräckligt att de införs i avtal som upprättats i så nära anknytning till gå-
vobrevet eller testamentshandlingen, att det finns skäl att beakta handlingarna som en enda 
rättshandling. 

Enligt SägL 7 paragraf får fastighet som ägs med samägande klyvas. Denna regel har före-
träde framför försäljning. I de fall en samägare har ansökt om försäljning har annan sam-
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ägare möjlighet att istället begära klyvning av fasigheten. Klyvning får dock endast ske om 
någon lott kan utläggas enligt yrkande. 

För att i längsta möjliga mån undvika konflikter mellan samägarna bör ett samäganderätts-
avtal upprättas dem emellan. Då SägL är dispositiv står det samägarna mer eller mindre fritt 
att bestämma vad samäganderättsavtalet skall innefatta. 
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7 Mjuka frågor 

7.1 Inledning 
Vad är en mjuk fråga? Det kan vara svårt att definiera en mjuk fråga och svaren på den 
ställda frågan är därför många och varierande. Vid intervjuer med sakkunniga har följande 
definitioner framkommit:  

”Allt som vi inte kan mäta. Vi kan prata om allt som är befintligt och mätbart. Det finns olika benäm-
ningar och tolkningar av mjuka frågor.” – Ethel Brundin, ekonomie doktor. 

”Mest skulle jag vilja betona det känslomässiga. De mjuka frågorna styr de juridiska frågorna och tvärt-
om.” – Emeli Olaison, konsult på LRF Konsult. 

”En fråga som inte avslutas med en paragraf eller uträkning. Är ej direkt kopplat till juridik och ekono-
mi, indirekt koppling.” – Lars-Göran Sund, juris doktor. 

”De sociala konsekvenserna för de som berörs i ett generationsskifte. Ex. var skall överlåtaren bo, hur har 
syskon kompenserats, vill jag som övertagare verkligen göra detta, eller är det ett måste?” – Siwert Axels-
son, skog- och jordbruksansvarig på Swedbank. 

”De frågor som inte innehåller siffror. Känslobitarna och de sociala frågorna. Siffrorna är inte huvudsaken 
i de mjuka frågorna.” – Johnny Borgström, jurist på LRF Konsult. 

Att planera inför ett generationsskifte är en mycket invecklad process som innefattar allt 
från ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågor till ståndpunkter av mer personlig ka-
raktär, så kallade mjuka frågor.347 Ethel Brundin påpekar att de mjuka frågorna är de i sär-
klass viktigaste frågorna i samband med ett generationsskifte. Det finns experter på skatter 
och lagar, men inom området gröna generationsskiften finns det inga experter.348 Plane-
ringen kan, inte minst med anledning av de mjuka frågorna, bli en mycket långdragen pro-
cess och det är därför viktigt att påbörja planeringen av generationsskiftet i god tid. 

Ett familjeföretag är många gånger ett imponerande livsverk vilket har byggts upp under 
flera generationer. Uppbyggandet och driften av verksamheten har ofta inneburit stora per-
sonliga uppoffringar samt risktaganden. Ägaren kan ha placerat en övervägande del av sin 
förmögenhet i företaget utan att det har fört med sig något större ekonomiskt utbyte i gen-
gäld.349 Med det här som bakgrund är det förståeligt att ett generationsskifte kan leda till 
många känslomässiga situationer för den överlåtande generationen. Det är inte bara livs-
verket som ska lämnas över i den yngre generationens vård, utan skiftet kan även leda tan-
karna till överlåtarens egen dödlighet. Dessa betungande tankar är något som för de flesta 
är svåra att ta upp till diskussion. Ett generationsskifte kan även vara känslomässigt betung-
ande för barnen. De kan ha spenderat hela sin barndom på gården och därmed ha många 
fina minnen därifrån. Gården kan dock även förknippas med dålig lönsamhet och hårt ar-
bete.350  

                                                 
347 Danielsson och Bernhardsson 2006, s. 7. 

348 Enligt intervju med Ethel Brundin, 2008-11-19. 

349 Danielsson och Bernhardsson 2006, s. 7. 

350 Hydén och Wiberg 2004, s. 151. 
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Som ovan nämnts är det viktigt att diskussioner kring generationsskiftet påbörjas i god tid 
eftersom frågan då kan avdramatiseras. Detta kan leda till att det blir lättare att föra en öp-
pen diskussion kring ämnet inom familjen.351 Enligt Siwert Axelsson finns det tre huvud-
punkter som måste belysas för att ett lyckat generationsskifte skall kunna genomföras. Alla 
dessa punkter är viktiga med anledning av de mjuka aspekterna. Först och främst bör klar-
göras vad alla inblandade parter har för önskemål och vilka förutsättningar barnen har för 
övertagandet. Därefter skall överlåtelseform väljas. Sist bör ekonomin för samtliga parter 
ses över. Hänsyn bör tas till produktion, finansieringsbehov, investeringar och syskonkom-
pensation med mera. De tre ovan nämnda punkter utgör, enligt Siwert Axelsson, dock en-
dast den yttre ramen för generationsskiftet.352 Johnny Borgström anser dock att ordningen 
bör vara den omvända: ekonomin är det som först bör ses över för att ett lyckat genera-
tionsskifte skall kunna genomföras.353 De två ovan anförda åsikterna kan tolkas såsom att 
de mjuka och ekonomiska aspekterna går hand i hand. Den optimala lösningen är ett gene-
rationsskifte som ger samtliga parter den ekonomiska ersättning de har behov av och som 
samtidigt uppfyller samtliga parters känslomässiga önskemål. Om någon av dessa faktorer, 
ekonomiska eller mjuka, fallerar kan ett lyckat generationsskifte inte anses ha genomförts 
och det finns en överhängande risk att ekonomiska problem samt känslomässiga dispyter 
kan komma att uppstå. Johnny Borgström påpekar att det ofta är stora belopp och stora 
värden som hanteras vid ett grönt generationsskifte. Om parterna sätter värde på familjen 
och vill kunna träffas till jul och andra högtider är det viktigt att alla parter närvarar vid pla-
nerandet och genomförandet. Om alla får medverka vid planerandet brukar skiftet lösa sig 
på ett relativt enkelt sätt med ett resultat som kan kännas tillfredsställande för alla parter. 
Pengafrågan kan då få ta ett steg åt sidan.354 

Detta kapitel utgår från ett familjeföretag där det finns flera syskon i den övertagande gene-
rationen som alla skall behandlas lika. Om det endast finns ett barn undviks problematiska 
frågeställningar såsom hur övriga syskon skall kompenseras för att uppnå syskonrättvisa. 
Dessutom krävs inte lika omfattande planering om det inte finns syskon eller särkullbarn, 
eftersom det ensamma barnet ändå kommer att ärva gården efter efterlevande make. Där-
med behandlas inte situationen nedan. 

7.2 Överlåtande generationen 
För den överlåtande generationen finns, som tidigare nämnts, olika alternativ för överlåtel-
se av gården. Under livstiden är det möjligt att skänka bort egendomen eller att sälja den till 
valfritt pris.355 Om gården är makars eller sambors gemensamma bostad, krävs makes eller 
sambos godkännande innan gården avyttras.356 För att avgöra om gården bör säljas eller om 
den kan skänkas bort måste den överlåtande generationens ekonomiska situation ses över. 

                                                 
351 Lundén 2006, s. 25. 

352 Enligt intervju med Siwert Axelsson, 2008-08-19. 

353 Enligt intervju med Johnny Borgström, 2008-12-03. 

354 Enligt intervju med Johnny Borgström, 2008-12-03. 

355 Ofta säljs gården till ett, för den yngre generationen, mycket fördelaktigt pris. 

356 7 kap. 5 § ÄktB och 23 § SamboL. 
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Gåva är ett bra alternativ om ekonomin ser bra ut. Om behov finns av ekonomisk ersätt-
ning, exempelvis för att hitta en ny bostad, är istället köp ett alternativ.357 

Många gånger är det svårt för den överlåtande generationen att helt släppa taget om den 
gård som de har vårdat och format under större delen av sina liv. Det händer därför att de, 
vid gåva, uppställer villkor för den övertagande generationen. Exempel på sådana villkor 
kan vara att gården skall vara barnets enskilda egendom, att gården inte får säljas eller belå-
nas under en viss tid, att gården vid en eventuell vidareförsäljning först erbjuds de andra 
syskonen358 och dylikt. Det händer att den överlåtande generationen försöker styra sina 
barn så mycket att de inför villkor som inte ens är giltiga. Trots ogiltigheten kan familjen 
naturligtvis göra en intern överenskommelse om att villkoren skall gälla.359 Villkoren upp-
rättas delvis för att skydda gården och överlåtarens livsverk och delvis för att behålla en 
viss kontroll över gården. Den överlåtande generationen är ofta mycket bestämd över hur 
gården skall drivas då de alltid har drivit denna på sitt sätt. De kan därmed vara mycket 
trångsynta gällande förändringar i verksamheten. Med hjälp av villkor får de möjlighet att 
till viss del styra över hur barnen driver gården vidare. Villkoren kan många gånger vara 
förståeliga ur överlåtarens synvinkel, men villkor som exempelvis hindrar barnen från att 
belåna fastigheten kan vara direkt hämmande för driften av gården. Barnen kan ha visioner 
som vore nyttiga för gården och som skulle kunna leda till en effektiviserad verksamhet. 
Ett villkor kan därmed omkullkasta en potentiell utveckling som skulle kunna leda till en 
större framtida lönsamhet. 

På grund av det känslomässiga bandet kan det vara svårt för den överlåtande generationen 
att lämna gården. Det händer därför att de tidigare ägarna erbjuder sig att jobba kvar på 
gården utan att kräva någon ekonomisk kompensation för det arbete de utför. Detta kan 
vara en nackdel när denna extra hjälp inte längre kan tillhandahållas och den övertagande 
generationen då kan få utgifter som de inte kalkylerat med. Den övertagande generationen 
bör därför vara restriktiv med att ta emot sådan hjälp som inte kompenseras ekonomiskt. 
Ett sätt att kompensera den överlåtande generationen för deras arbetsinsatser kan vara att 
låta dem bo kvar i någon av gårdens bostäder hyresfritt. När den äldre generationen inte 
längre är i livet kan övertagaren, till viss del, balansera upp de ekonomiska intäkter som 
hjälpen tidigare innebar med hyresintäkter. 

Den överlåtande generationen behöver naturligtvis inte barnens tillstånd för att få sälja eller 
skänka bort gården.360 Dock är det klokt att föra ett öppet resonemang inom familjen angå-
ende överlåtandet för att undvika osämja och avundsjuka mellan barnen, framför allt från 
de barn som inte övertar gården. En metod som skulle kunna användas för att undvika så-
dan syskonfejd är att gården överlåts till barnen gemensamt. Detta är dock inte något att 
rekommendera, vilket har behandlats under kapitel 6.  

                                                 
357 Se avsnitt 5.6. 

358 Frågan huruvida ett förbehåll i ett gåvobrev gällande förköpsrätt till varandras andelar i egendomen ansågs 
vara giltigt eller ej prövade av NJA 1981 s. 897. Förbehållet ansågs vara giltigt.  

359 Hydén och Wiberg 2004, s.153. 

360 Lundén 2006, s. 25.  
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7.3 Övertagande generationen 
Som ovan nämnts har den övertagande generationen ofta spenderat hela sin barndom på 
gården. När frågan om generationsskifte tas upp kan därmed många känslor väckas till liv. 
Det är möjligt att inget av barnen visar intresse för att överta driften av verksamheten, men 
då det är många känslor förknippade med gården har de svårt att se den gå ur familjens 
ägo. På grund av denna situation händer det att den yngre generationen övertar gården, 
trots bristande kunskap och intresse av att driva den vidare.  

Det är många gånger svårt för den överlåtande generationen att släppa taget om inte bara 
gården utan även driften av den. Att få arbeta självständigt och bygga upp ett eget nätverk 
är, för övertagaren, lika viktigt som att ta över befintliga kontakter och nätverk. Siwert Ax-
elsson och Ethel Brundin betonar båda vikten av att den övertagande generationen får en 
chans, någon gång under sin uppväxt, att lämna gården för att skapa sociala kontakter och 
erfarenheter. Detta är viktigt dels för att se om tillräckligt intresse finns för att överta går-
den i framtiden och dels för att ge den övertagande generationen en vänskapskrets som gör 
att risken för en känsla av isolation på gården mindre. I det fall de skulle känna sig isolerade 
på gården kan intresset för verksamheten svalna, vilket kan leda till förödande konsekven-
ser för såväl familj som företag.  

7.4 Syskonrättvisa 
Grundproblemet i en familj med flera barn kan vara att antingen ingen, eller flera, är intres-
serade av att ta över gården.361 Dispyter kan uppstå mellan syskonen då de ska komma 
överens om vem eller vilka som skall ta över jordbruksverksamheten. Ytterligare en känslig 
fråga är den om kompensation. Hur stor ersättning är rimlig? Vilken typ av kompensation 
skall utges, till exempel i kontanter eller att en del av gården styckas av? Gårdens värdering 
är även ett område som kan orsaka problem. Inom en familj räknas ofta ett så kallat ”famil-
jevärde”, ut, det vill säga ett värde på gården som kan anses rimligt för såväl den överlåtan-
de generationen, övertagande generationen som de syskon som önskar kompensation. Ett 
sådant värde kan dock vara svårt att fastställa, så att alla parter blir nöjda. Om föräldrarna 
vill bo kvar i mangårdsbyggnaden, kostnadsfritt, kan de syskon som inte övertar gården 
anse att dess värde blir lägre. Även andra villkor och förbehåll kan påverka parternas syn på 
värdet. Exempel på sådana förbehåll kan vara att den överlåtande generationen får vistas i 
fastigheten under somrar, att de får avverka en viss mängd skog under några år, att de får 
disponera ekonomibyggnaderna och dylikt. Sådana förbehåll skall föras in i fastighetsboken 
och gäller även om gården i framtiden skulle komma att säljas vidare. Syskonen kan dock 
ha olika uppfattning om hur mycket förbehållen minskar gårdens värde. Genom sådana 
förbehåll kan det bli mindre åtråvärt i övriga barns ögon att överta gården. De kan rentav 
se förbehållen som en belastning som de helst vill undvika och därmed minskar risken för 
avundsjuka mellan syskonen.362 Betonas bör återigen vikten av att familjen samlas och för 
diskussioner kring skiftet där alla får en chans att komma med sina åsikter och önskemål. 
För att undvika framtida dispyter är det som tidigare nämnts viktigt att samtliga parter kän-
ner sig nöjda efter att generationsskiftet har genomförts. 

                                                 
361 Enligt intervju med Siwert Axelsson, 2008-11-12. 

362 Lundén 2006, s. 26.  
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Noteras bör, att det är att föredra att de barn som inte övertar gården kompenseras på en 
gång. Om de får vänta till efter den överlåtande generationens bortgång kan det orsaka 
problem under eftertiden. I det fall gåvan av gården är att likställa med ett testamente kan 
övriga syskon, efter överlåtande generationens bortgång, kräva den som erhållit gården på 
ersättning för inskränkning av deras laglotter. Gården kan därmed komma att betraktas 
som förskott på arv, om inget annat bestäms i gåvobrevet. Därav vikten att generationsskif-
tet blir så rättvist som möjligt.  

Ett sätt för överlåtaren att minimera risken för framtida dispyter mellan syskonen är att 
skriva ner en utförlig beskrivning för hur överlåtelsen skall gå till. Möjlighet finns även att 
be de barn som inte övertar gården att skriva på ett avtal där de godkänner upplägget och 
frånsäger sig framtida anspråk.363  

7.5 Varför generationsskiften ofta skjuts på framtiden 
Anledningarna till varför så många väljer att skjuta generationsskiftet på framtiden kan vara 
många. Den överlåtande generationen kan anse att barnen är för unga och oerfarna, eller 
att det helt enkelt inte finns någon naturlig efterträdare. Gårdens affärsmässiga rykte kan 
vara så hårt förknippat med den tidigare ägaren att det skulle skada gården att generations-
skifta i detta skede. För att undvika att gården tar skada i en sådan situation är en inlär-
ningsperiod att föredra, om det är möjligt. På så sätt kan barnet läras upp på gården och 
successivt växa in i rollen som gårdens ansikte utåt. 

De vanligaste anledningarna till att generationsskiftet skjuts på framtiden torde dock vara 
att det föreligger olika uppfattningar inom familjen om vem eller vilka som skall överta och 
om hur överlåtelsen skall gå till samt vilka förbehåll som skall göras. Den överlåtande gene-
rationen kan även, av känslomässiga skäl, ha svårt att släppa taget om gården och undviker 
på grund av detta att ta upp frågan till diskussion.364 

Listan med motiv till varför den äldre generationen kan vilja skjuta generationsskiftet på 
framtiden kan göras oändlig, men ett misslyckat generationsskifte kan medföra allvarliga 
ekonomiska följder som kan skada gården. Med anledning av detta bör den äldre genera-
tionen aktualisera frågan och föra upp det framtida generationsskiftet för diskussion i god 
tid. 

7.6 Samvaro mellan generationerna 
När ett generationsskifte har genomförts är det inte helt ovanligt att den äldre generationen 
på något sätt fortfarande medverkar vid driften av fastigheten. Den äldre generationen kan 
av affektionsskäl finna det svårt att helt skiljas från gården med en gång och väljer att få en 
övergångsperiod då de fortfarande hjälper till i driften. I de fall de bor kvar, i exempelvis 
mangårdsbyggnaden, kan det vara svårt för dem att inte påtala för den yngre generationen 
hur de har skött driften under alla år. En sådan här samvaro kan medföra både positiva och 
negativa effekter för den yngre generationen. 

Det kan vara mycket positivt om den yngre generationen slussas in i verksamheten genom 
att få den äldre generationens vägledning och stöd. Den yngre generationen besitter inte all-
                                                 
363 Detta gäller endast för myndiga barn. 

364 Danielsson och Bernhardsson 2006, s. 11. 
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tid all den kunskap som krävs för att kunna sköta fastigheten och det är då viktigt, om inte 
nödvändigt, att de får hjälp. På detta sätt kan de även etablera affärsrelationer till den äldre 
generationens kontakter och behöver då inte bilda sig ett nytt kontaktnät. De kan till ex-
empel på ett enkelt sätt ta del av den äldre generationens kundkartotek.365  

Ofta väljer den äldre generationen att arbeta kvar på gården mot en ytterst liten ersättning 
eller ingen ersättning alls. Sådan hjälp bör dock, som tidigare nämnt, mottas med stor för-
siktighet då det efter den äldre generationens bortgång kan leda till ekonomiska konsekven-
ser som den yngre generationen inte har räknat med i sin kalkyl. Det är även viktigt att den 
överlåtande generationens roll inte blir för dominant utan att även övertagaren inkluderas i 
arbetet och närvarar vid möten med affärskontakter.366 Om den överlåtande generationen 
bor kvar på gården kan det innebära slitningar mellan generationerna då den äldre genera-
tionen kan komma att lägga sig i allt från renoveringar och investeringar till hur driften 
sköts. Ofta önskar de att övertagaren blir en kopia av dem själva, vilket kan leda till trätor 
mellan generationerna. Den yngre generationen kan ha visioner och idéer som de känner 
sig hämmade att genomföra på grund av överlåtarens önskemål och drömmar om hur går-
den skall bestå. 

På många sätt kan samvaro mellan generationerna vara gynnande för dem båda. Det skall 
dock ske med stor varsamhet och den överlåtande generationen bör vara aktsam med att 
spela en allt för stor roll då det i längden kan ha negativ effekt för övertagaren. 

7.7 Emotionellt samägande 
För att undvika svartsjuka och orättvisor mellan barnen överväger den överlåtande genera-
tionen ibland att ge bort gården till alla barnen gemensamt, med samäganderätt. Att den 
överlåtande generationen på detta sätt vill behandla sina barn rättvist är förståeligt men kan 
dock bli en björntjänst. Barnen har med största sannolikhet olika förutsättningar för sitt 
samägande av gården. De kan ha olika önskemål och intressen med sitt ägande. Ett barn 
kan vara beroende av gården för att finansiera sitt leverne, medan de andra barnen kan ha 
inkomst från annan verksamhet och därför inte är beroende av att gården genererar vinst. 
De olika intressenivåerna kan påverka de olika barnens intressen av att exempelvis investe-
ra i gården. Barnen kan dessutom av praktiska skäl ha olika möjligheter att delta i förvalt-
ningen av gården. De kanske bor på olika håll och kan därför inte vara närvarande på går-
den för att delta vid olika skötselåtgärder.367 Ett emotionellt samägande leder många gånger 
till dispyter syskonen emellan och ofta vill en eller flera lämna samägandet. När samägandet 
fallerar på detta sätt kan det få oönskade följder för gården.368 

                                                 
365 Ethel Brundin påpekar vikten av att den äldre generationen dokumenterar all sin kunskap och skriver ner 

sitt kundkartotek då de har mycket information i huvudet som annars är svår att ta del av. Enligt intervju 
med Ethel Brundin, 2008-11-19. Andra exempel, som vi vill framhålla, är förteckning över leverantörer och 
andra jordbrukare med vilka man i någon mån samverkar. 

366 Enligt intervju med Ethel Brundin, 2008-11-19. 

367 Information hämtad ur internt material från LRF Konsult som erhölls vid intervju med Emeli Olaison, 
2008-11-20. 

368 Se ovan anförda avsnitt under kapitel 7. 
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7.8 Sammanfattning 
Det är svårt att definiera en mjuk fråga och det finns inget entydigt svar på vad en mjuk 
fråga innebär. På samma sätt som ett generationsskifte inte är det andra likt så varierar även 
de mjuka frågornas omfattning.  

De mjuka frågornas betydelse vid ett generationsskifte skall icke förringas och har börjat 
uppmärksammas mer under de senaste åren. Längre tillbaka i tiden låg störst fokus på de 
ekonomiska och då framförallt de skattemässiga frågorna. De mjuka frågorna har en stor 
inverkan på generationsskiftet som helhet och inkluderar alla inblandade. Processen kan de-
las in i tre delar vilka består av planeringsstadiet, själva skiftet och eftertiden. I tidsaxeln 
nedan i Bilaga 1 ses tydligt att de hårda delarna såsom de ekonomiska och praktiska frågor-
na upptar en väldigt liten del av hela processen och tidsaxeln är därför ett tydligt bevis på 
varför stor vikt bör läggas på behandling av de mjuka frågorna. Planeringen kan bli mycket 
långdragen till följd av de mjuka frågornas omfattning. Det är därmed mycket viktigt att 
påbörja planeringen i god tid innan tiden för ett eventuellt skifte. 

En viktig rekommendation är att den överlåtande generationen helt släpper taget om går-
den då den yngre generationen tar vid. Även om tanken bakom en hjälpande hand kan vara 
god kan den orsaka inte bara stora ekonomiska konsekvenser utan även känslor om att inte 
duga och räcka till hos den yngre generationen. En del i att släppa taget om gården kan vara 
att vara restriktiv vid införande av villkor i gåvobrev eller testamente för att undvika att den 
övertagande generationen blir hämmad i sin drift av verksamheten.  

När frågan om generationsskifte tas upp kan många känslor och minnen väckas till liv hos 
den övertagande generationen som ofta har spenderat hela sin barndom på gården och va-
rit med om både upp- och nedgångar. Rivalitet kan även väckas mellan syskonen då det kan 
vara flera eller ingen som vill ta över. Frågan om kompensation till de syskon som inte 
övertar gården kan bli en känslig fråga för alla parter. Det är viktigt att hitta en balans i 
kompensationen som alla parter känner sig nöjda med.  

Många gånger skjuts generationsskiftet på framtiden. En anledning till detta kan vara att 
den överlåtande generationen känner att den yngre generationen är för ung eller oerfaren 
och vissa fall finns ingen naturlig övertagare. Gårdens rykte kan även vara starkt förknippat 
med den överlåtande generationen och en ägarväxling skulle kunna föra med sig nackdelar 
för gården.  

I ett försök att behandla barnen rättvist och för att undvika svartsjuka och rivalitet överlåts 
gården ibland till alla barnen med samäganderätt. Detta är dock inte att rekommendera då 
det många gånger uppstår konflikter angående bland annat skötseln och investering på går-
den. Den övertagande generationen kan ha olika förutsättningar för övertagandet av går-
den. Vissa barn kanske bor långt bort, har bildat familj på annan ort eller bildat sig en karri-
är som de inte gärna vill lämna. Samägande leder många gånger till att en eller flera vill dra 
sig ur ägandet. Det är därför viktigt att den överlåtande generationen tar upp frågan med 
samtliga berörda för utreda barnens olika intressen angående skiftet. 
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8 Slutsats 

8.1 Inledning 
I Sverige finns idag ett stort antal jordbruksföretag och medelåldern är mycket hög på dess 
ägare. Detta tyder på att vi går en framtid till mötes där många generationsskiften skall 
genomföras, varför det är viktigt att alla inblandade förstår vikten av att planera det framti-
da generationsskiftet. Under senare år har flertalet regeländringar genomförts för att under-
lätta genomförandet av ett generationsskifte i hopp om att fler aktiva generationsskiften 
skulle genomföras. Trots dessa ändringar har antalet planerade generationsskiften inte ökat 
i den takt som önskats och många skjuter fortfarande skiftet på framtiden. Slopandet av 
arvs- och gåvoskatten har i viss grad fått oönskad effekt då den även underlättade för opla-
nerade skiften.  

Syftet med denna uppsats har varit att utreda gällande rätt vid olika alternativ för genera-
tionsskifte av jord- och skogsbruk, såväl planerade som oplanerade. Analys sker gällande 
vilken eller vilka metoder som kan anses lämpligast ur såväl civil- som skatterättsligt per-
spektiv. Vidare har problematiken i samband med samägande mellan syskon utretts och 
analyserats. Stor vikt har även lagts vid de emotionella frågor som uppkommer och dess 
inverkan på generationsskiften.  

8.2 Överlåtelsemetod 
Generationsskiften kan som tidigare nämnts vara oplanerade, genom arv, eller planerade 
genom testamente, gåva eller köp. En jämförelse av dessa metoder bör genomföras inför 
ett stundande generationsskifte.  

Överlåtare kan välja att låta gården skiftas genom arv då detta medför att de inte aktivt be-
höver fatta något beslut angående vem som skall ta över, hur detta skall ske och vilken 
kompensation övriga inblandade parter skall erhålla. I det fall efterlevande make ärver går-
den finns en risk för passivt brukande, vilket kan leda till avveckling. Är det istället barnen 
som ärver efter sina föräldrar, med samägande, får barnen sinsemellan komma överens om 
hur ägandet i framtiden skall fördelas och hur verksamheten skall drivas vidare. Samägande 
kan ofta leda till osämja mellan syskonen och kan även i en sådan situation kan leda till en 
avveckling av verksamheten. Skattemässigt gäller kontinuitetsprincipen, det vill säga att 
dödsboet övertar arvlåtarens skattemässiga situation. Då det ofta finns en stor förmögenhet 
i gården uppstår en hög skattekostnad vid dödsboets upplösande. Arv kan, av den över-
låtande generationen, anses vara den metod som kräver minsta möjliga ansträngning och 
kan därmed uppfattas som den mest optimala överlåtelsemetoden ur överlåtarens synvin-
kel. Detta till trots bör konsekvenserna av arv beaktas vid val av metod. Indirekt undviks 
de mjuka frågorna vid arv vilket missgynnar den övertagande generationen då dessa får 
handskas med konsekvenserna i ett senare skede. I realiteten kommer inga positiva konse-
kvenser ur ett oplanerat generationsskifte i det fall flera syskon är inblandade och samägan-
de uppstår. 

Planerade generationsskiften kan ske genom testamente, gåva eller köp. Det är många frå-
gor som måste besvaras för att ett lyckat generationsskifte skall kunna genomföras. Famil-
jen måste först och främst utröna vem som är mest lämplig, men även vem som är villig, 
att överta gården. Överlåtarens ekonomiska situation efter överlåtelsen bör beaktas såväl 
som övertagarens möjliga skuldsättningsgrad och eventuell kompensation till syskon. Hela 
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familjen bör därför gemensamt jämföra de olika överlåtelsemetoderna för att utröna vilken 
metod som är mest lämplig för deras unika situation. 

Testamente är bra som komplement under tiden för planering av ett generationsskifte ge-
nom gåva eller köp. Om överlåtande generationen skulle gå bort under planeringsstadiet är 
det då fortfarande möjligt att utröna överlåtarens sista vilja och önskemål angående gården 
och dess fortlevnad. Testamente bör dock upprättas med stor försiktighet då det kan 
komma att inkräkta på bröstarvinges laglott. Trots de positiva effekterna ett testamente har 
som komplement, är det inte självstående en metod att föredra. Liksom vid arv övertas tes-
tamentlåtarens skattemässiga situation, enligt kontinuitetsprincipen, vilket kan leda till en 
hög kostnad när bolagets tillgångar skall tas upp till beskattning. Ett testamente som hem-
lighålls för den övertagande generationen kan även innebära nackdelar då övertagaren inte 
bereds tillfälle att yttra sin åsikt. Inte heller erbjuds någon möjlighet till upplärning, vilket 
kan vara nödvändigt då övertagaren inte alltid besitter den kunskap som är erforderlig. 

Då alla generationsskiften är unika är det svårt att ge ett klart svar på vilken generationsskif-
tesmetod som skall användas i varje enskilt fall. Vid planering av generationsskifte genom 
gåva eller köp måste övertagarens framtida situation beaktas, då den metod som är bäst vid 
själva överlåtelseskedet inte alltid är den metod som är bäst efter ett par år. Vid köp, till 
skillnad från gåva, övertas inte den tidigare ägarens skattemässiga situation, vilket vid en 
första anblick kan innebära en större skattemässig belastning på grund av att bland annat 
kapitalvinstskatt måste erläggas. Sett ur ett längre perspektiv kan det dock vara fördelaktigt 
då den nye ägaren vid ett köp inte bara erhåller ett nytt anskaffningsvärde på fastigheten 
utan även ett nytt ingångsvärde vilket ger en möjlighet till nya skogsavdrag, räntefördel-
ningsunderlag och avskrivningsunderlag. Vi drar därför slutsatsen att köp generellt sätt kan 
anses vara det bästa alternativet om övertagaren planerar att bruka gården i framtiden eller 
då egendomen består av mycket skog och många byggnader, eftersom detta leder till en 
stor möjlighet för framtida avskrivning. Dock utgör en hög kreditbelastning en nackdel. 
Vid gåva övertar gåvotagaren givarens skattemässiga situation enligt tidigare nämnda konti-
nuitetsprincip. Vi anser att denna överlåtelsemetod kan vara att föredra då övertagaren inte 
planerar att aktivt driva gården vidare, då företaget saknar utrymme för expansion eller då 
övertagaren har ett begränsat kreditutrymme. Vidare rekommenderas överlåtelsemetoden 
gåva då lönsamheten i företaget är låg och den nytta ett ökat anskaffningsvärde ger är be-
gränsad.  

Mycket finns att vinna genom att planera ett generationsskifte i god tid. Då det inte finns 
något generellt svar på vilken metod som är lämpligast att använda vid varje enskilt genera-
tionsskifte är det av stor vikt att varje familj för en enskild konversation vilken möjliggör 
för alla parter att komma med invändningar och åsikter. Med denna metod ökar förhopp-
ningarna om att ett generationsskifte kan genomföras på ett sådant sätt att alla parter kän-
ner sig nöjda. Framtida svartsjuka och dispyter mellan familjemedlemmarna kan på så sätt 
undvikas. Vi är av den åsikt att mycket finns att vinna genom att planering av ett genera-
tionsskifte upptas i god tid. 

8.3 Samäganderätt 
Samägande uppstår främst genom legalt arv och idag ägs så många som en tredjedel av alla 
jord- och skogsbruk med samäganderätt. Problem uppstår ofta i frågor gällande exempelvis 
gårdens förvaltning. Praxis på samäganderättens område tyder på att många som innehar 
egendom med samägande berörs av dess problematik. 
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Det finns idag två lagar som reglerar samäganderätt, varav den ena, Samäganderättslagen, 
antogs 1904 och den andra, Lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, an-
togs 1989. Dessa lagar får idag anses vara förlegade och ålderdomliga i sin utformning. 
Samäganderättslagen är en av våra nu äldsta gällande lagstiftningar, varför lagstiftningen på 
området borde ses över. Trots att fortlöpande regeländringar sker på området kring genera-
tionsskiften, med syfte att underlätta genomförandet av dessa, är andelen oplanerade skif-
ten på det hela taget oförändrad. Problematiken kring samägande har därmed inte minskat 
och lagstiftningen kring samägande bör därför följa utvecklingen. Vi anser att dagens lag-
stiftning inte är fullständig och då den i princip bygger på att samägarna är överens, efter-
frågar vi en komplettering av rådande bestämmelser.            

De största problemen ligger i att ägarna inte kan enas om driften av gården och att intres-
senivån varierar. Då komplikationer uppstår på grund av oenigheter kan ägandet komma 
att upplösas genom försäljning eller klyvning. Klyvning har företräde framför försäljning 
om ägandet omfattas av JSL. Klyvningsmetoden är att föredra då fastigheten ändock stan-
nar inom familjens ägo. En klyvning är dock inte alltid genomförbar, eftersom möjlighet till 
klyvning motsvarande samägarnas andelar i fastigheten inte alltid föreligger. I de fall klyv-
ning inte går att genomföra genomförs ofta försäljning istället om inte oenigheterna kan lö-
sas. Då många fastigheter har funnits i släkten under flera generationer är försäljning inte 
en lösning att föredra, eftersom det sällan finns möjlighet för en samägare att köpa ut de 
andras andelar. På detta sätt går familjegården förlorad. 

Vi är av den åsikten att samägande bör undvikas i längsta möjliga mån. Anledningen till 
detta är att samägandet ofta leder till dispyter och oenigheter mellan samägarna. Samägande 
kan även löpa väl mellan parter som fungerar ihop. Även om samägandet kan fungera väl i 
ett första led är det vanligt att konflikter uppstår mellan samägarna i följande led av genera-
tionsskiften då oftast fler samägare blir inblandade. Det finns även risker inblandade i ett 
samägande. Fastigheten kan exempelvis bli föremål för utmätning av en samägares skuld. 
Detta beror på att det inte går att avgöra vilken specifik del som tillhör den skuldsatte och 
därmed blir hela fastigheten utmätt. Ytterligare problematik kan uppstå då gränsdragningen 
mellan samägande och enkla bolag är väldigt otydlig. Ett samäganderättsförhållande kan av 
parterna anses bildat trots att ett bolagsförhållande har uppstått dem emellan. Detta blir ett 
problem först när tvist uppstår mellan parterna och domstol anför att reglerna kring enkla 
bolag skall vara gällande. Rättsreglerna i BL kan då medföra annan följd än samägarna trott. 

Skulle samägande ändå ingås, rekommenderar vi följande lösningar för att underlätta det 
framtida ägandet och för att i längsta möjliga mån undvika tvister. Vi anser att det är viktigt 
att samägarna upprättar ett samägandeavtal där frågor rörande, bland annat, drift, förvalt-
ning och hembud regleras. Skulle oenighet uppstå kan samägarna vända sig till avtalet för 
att söka ledning. 

8.4 Mjuka frågor 
Som tidigare nämns finns det ingen bestämd definition av mjuka frågor. Vi anser dock att 
det är frågor som berör känslor och vilka inte innefattar paragrafer. Dessa frågor har dock 
en indirekt påverkan på det juridiska. De mjuka frågorna utgör de i särklass viktigaste frå-
gorna att beakta under ett generationsskifte. Hänsyn bör tas till dessa frågor under hela ge-
nerationsskiftet, såväl vid planeringsstadiet som vid skiftet och tiden därefter. Vi anser att 
dessa frågors behandling avgör hur väl skiftet utfaller. 
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Den överlåtande generationen skall vid skiftet överlämna hela sitt livsverk och kontrollen 
däröver i den yngre generationens ägo. Detta kan påkalla en rad känslor, såsom åldrande 
och förlorad kontroll, vilka kan vara svåra att hantera och diskutera. Vi anser dock att det 
är viktigt att dessa frågor tas upp till diskussion då de på så sätt kan avdramatiseras. Om 
familjen finner det svårt att samtala om dessa känslor kan det resultera i ett oplanerat skifte. 
Detta påvisar att de mjuka frågorna både kan hjälpa och stjälpa utförandet av generations-
skiftet, beroende på hur väl de bearbetas.  

Angående övertagarens situation finns minst lika många mjuka frågor att beakta. Efter 
övertagandet är det viktigt att barnet ges en självständig och ledande roll inom verksamhe-
ten. Risken finns annars att övertagaren till följd av en hämmad roll förlorar intresset för 
verksamheten, vilket kan leda till konsekvenser som avveckling. Vi anser därmed att överlå-
taren bör retirera efter överlåtelsen och ge övertagaren en möjlighet att själv driva gården 
vidare.  

För att undvika orättvisor och svartsjuka händer det att gården överlåts till barnen gemen-
samt med samäganderätt som följd. Trots att detta kan anses vara rättvist vill vi påtala att 
det inte är att rekommendera, varken ur mjuka eller rättsliga aspekter, eftersom samägande 
ofta leder till konflikter. Även om meningsskiljaktigheter inte uppstår i första ledet är risken 
överhängande att de uppstår när gården skall generationsskiftas i nästa led. Efterföljande 
generationsskiften innebär ofta att fler parter blir inblandade och hänsyn måste tas till fler 
viljor. Skulle detta ändock inträffa är det viktigt att samtliga parter är öppna för de mjuka 
frågorna och att de vid en konfliktsituation gör ett försök att lösa konflikten genom samtal 
istället för att vid tvist riskera att gården går ur familjens ägo enligt reglerna i SägL och JSL.  

För att undvika problem till följd av de mjuka frågorna anser vi, liksom flera andra, att det 
är viktigt att planerandet av generationsskiftet startas i god tid och att samtliga familjemed-
lemmar närvarar vid diskussioner kring skiftet. När familjen öppet samtalar kring skiftet 
blir det lättare för de inblandade att förstå och acceptera det beslut som sedermera fattas 
angående hur skiftet skall genomföras, till vem gården skall skiftas och hur övriga syskon 
skall kompenseras. Nyckelorden för att ett lyckat generationsskifte skall kunna genomföras 
väl, med anledning av de mjuka frågorna, är öppenhet, tid och planering genom diskussion. 
De mjuka frågorna har dock en viss begränsning eftersom resultatet av dessa måste följa de 
rättsregler som finns uppställda. Familjen kan dock, om de så önskar, upprätta en intern 
överenskommelse för att kringgå gällande rättsregler. En sådan intern överenskommelse 
fungerar ofta väl, men om familjemedlemmarna blir oense finns risk för att part hävdar att 
detta ej skall gälla. Överenskommelsen blir då föremål för tvist. Detta visar återigen på hur 
känsliga de mjuka frågorna är och hur väl de måste balansera med aktuella rättsregler. 

De ovan anförda slutsatserna påvisar de mjuka frågornas stora inverkan på generationsskif-
ten. Då dessa inte bearbetas väl kan det leda till komplikationer och motsättningar inom 
familjen och verksamheten. Vi har genom denna uppsats fått insikt i de mjuka frågornas 
inverkan på familjerättens område. Vi finner det därför viktigt att löpande behandla de 
mjuka frågorna parallellt med juridiken i generationsskiftessammanhang. 
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Bilaga 1 – Mjuka frågors påverkan 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ovanstående figur visar generationsskiftets skeende med uppdelning på planering, skifte 
och eftertid. Själva skiftet utgör, som synes, endast en liten del av den stora helheten.  

De tre glada ansiktena representerar överlåtaren, övertagaren och eventuella syskon till 
övertagaren. För att alla dessa ansikten skall vara glada under eftertiden är det viktigt att de 
mjuka frågorna bearbetas aktivt under planeringsstadiet och själva skiftet. Eftertiden skall 
inte förringas då den är viktig för sämjan mellan de inblandade parterna.369 

                                                 
369 Källa: Internt material från LRF Konsult, erhållet vid intervju med Emeli Olaison, 2008-11-20. 
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Bilaga 2 – Jämförelse mellan samägande och enkelt 
bolag 

  SägL JSL Enkelt bolag
Rättsförhållandets  
uppkomst 

Avtal eller förvärvs, 
t ex arv 

Avtal eller förvärvs,  
t ex arv Bolagsavtal 

Beslut om  
förvaltningsåtgärd:       

1) Inbördes Enighet 2 § Enighet 5 § 2 st. Enighet om ej 
annat avtalats 4:3 

2) Tredje man Enighet 2 § Majoritet 5 § 1 st. Enighet om ej 
annat avtalats 4:3 

3) Nödåtgärd Får vidtagas utan 
"giltigt beslut" 2 § Inget undantag Får vidtagas utan 

"giltigt beslut" 4:3 

4) God man Kan förordnas för 
förvaltning 3 § Finns ej Finns ej 

Vem kan ingå  
bindande avtal? 

Alla delägare tillsam-
mans  
eller en delägare med 
fullmakt från övriga 

Ställföreträdaren 3 §,  
undantag 3 § 2 st p 1-3 

Alla delägare 
tillsammans, eller 
en delägare med 
fullmakt från övriga 4:5 

Betalningsansvar  
mot tredje man Solidariskt, jfr SkbrL 2 § Solidariskt, jfr SkbrL 2 § 

Endast de som deltagit i 
rättshandlingen är 
betalningsskyldiga 4:5 

Försäljning av  
andel 

Möjligt utan övrigas 
samtycke 2 § 

Möjligt utan övrigas  
samtycke  

För ny bolagsman krävs 
samtycke från övriga 
delägare 4:2, 2:2. 
Förmögenhets- 
rättsliga anspråk 
kan dock överlåtas fritt 

Försäljning av  
hela fastigheten 

Enighet 2 §. Kan 
ombesörjas av 
god man 6 § 

Enighet 3 § 2. Kan  
ombesörjas av god  
man 13 §, SägL 6 § 

Enighet om ej annat 
avtalats 4:3 

Rättsförhållandet  
upphör 

Försäljning av hela 
fastigheten eller ideell 
andel. Offentlig 
försäljning möjlig, 6 § 

Försäljning av hela  
fastigheten eller ideell  
andel. Offentlig  
försäljning möjlig, 13 § 

Likvidation 4:7. Kräver 
särskilda förutsättning-
ar370 

 

                                                 
370 Tabell hämtad ur Brattström 1992, s. 11. 


